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                                                                                                                                                                                                            Таблиця 1 
Основні науково-освітні заходи, що проводилися кафедрами ЮФ у 2016 році 

№ 

п/п 

Назва заходу (форуму, конференції, семінару, лекції 

відомих учених тощо) 

Дата та місце проведення заходу Організатори Кількість 

учасникі

в заходу 

Конференції (Інтернет - конференції) 

1.  Всеукраїнська наукова конференція 

«Асоціація Україна-ЄС: історичні та 

політико-правові аспекти» 

 

25 лютого 2016 року 

КНЕУ 

Кафедра політичної історії, 

Кафедра політології та соціології, 

Інститут історії українського суспільства 

Кафедра теорії та історії держави і права 

100 

2. . Науково-практична конференція, присвячена 

110-річчю ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» «Теоретико-правові проблеми 

забезпечення суверенітету України». 

31 жовтня 2016 року Кафедра теорії та історії держави і права 40 

Студентські конференції 

1.  83-я студентська науково-практична 

конференція  КНЕУ платформа «Розвиток 

приватного права як передумова 

інноваційного соціально-економічного 

розвитку України» 

26 квітня 2016 року Омельченко А.В. (професор кафедри 

цивільного і трудового права)  

Білоусова Н.О. (доцент кафедри цивільного і 

трудового права)  

Васильківська І.П., Ілікчієва К.І. (кафедра 

кримінального права та процесу) 

Назаренко О.А., Фастовець А.С., Ратушний 

С.М. (платформа «Міжнародне право-

інструмент інтеграції до глобальних та 

регіональних структур») 

Кафедра теорії та історії держави та права 

 

 

15 

Семінари 
1.   «Охорона та комерціалізація об’єктів права 

інтелектуальної власності та передача знань в 

університетах  і  науково-дослідних організаціях 

держав-членів ЄС і України», проведений 

Тартуським університетом,  Центром 

інтелектуальної власності та передачі технологій 

НАН України та КНЕУ 

13, 14, 15 квітня 2016 року Білоусова Н.О. (доцент кафедри цивільного і 

трудового права)  

Капіца Ю.М. (директор Центру інтелектуальної 

власності та трансферу технологій НАН України) 

31-40 

2.  Міжкафедральний семінар «Угода про асоціацію: 

новий формат відносин Україна-ЄС». 

16.04.2016 р. Кафедра МЄП 20 



3.  Кафедральне обговорення наукового 

повідомлення «Основні парадигми 

історичного розвитку держави і права: 

азійська та європейська моделі» (доповідь 

к.ю.н., доц. Шаркова І.М.) 

березень 2016 р. Кафедра теорії та історії держави і права 20 

4.  Кафедральний науковий семінар 

“Правотворчі помилки: поняття, види, 

способи їх попередження, виявлення та 

виправлення” (доповідь к.ю.н., доц. Риндюк 

В.І.) 

квітень 2016 р. Кафедра теорії та історії держави і права 20 

Форуми 

     

     

Круглі столи 

1.  Круглий стіл (за участю студентів 3 курсу) 

«Вдосконалення екологічного законодавства 

у контексті адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС». 

27 травня 2017 р. Мачуська І.Б. (доцент кафедри цивільного і 

трудового права) 

31 

2.  Круглий стіл «Права людини в Україні: 

реалізація, захист і перспективи» 

9 грудня 2016 р. проф. Стефанчук М.О. 

(КНЕУ) 

Eurasian Social Science Association 

30-50 

3.  «Економічна злочинність: причини, умови та 

проблеми протидії» 

26 травня 2016 р., 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана» 

Васильківська І.П. 

Ілікчієва К.І. (кафедра кримінального права та 

процесу) 

 

10 

4.  «Актуальні питання кримінального права» 29 листопада 2016 р., 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана» 

Чугаєвська А.В. (кафедра кримінального 

права та процесу) 

18 

5.  Круглий стіл «Права людини в Україні: 

реалізація, захист і перспективи» 

9 грудня 2016 р. Ілікчієва К.І.  

Лекції 

1.  ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ-ТРЕНІНГ НА ТЕМУ: 

Медіація –  майбутнє правового процесу в 

Україні.   

12 квітня 2016 о 16.00  

ауд. 539, КНЕУ 

Організатор: кафедра правового регулювання 

економіки 

Проводила лекцію Ольга Антонюк – Медіатор,  

адвокат.  LL.M., магістр права (КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана), магістр права LL.M. - Queen Mary 

Univercity of London (Лондон, Великобританія) за 

спеціалізацією «Альтернативне вирішення 

спорів», випускниця курсу «Гарвардська модель 

60 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1264.lTO66QFYSgEhRZjaxPY94i5tbtQA_pW9_i9SR4urc70.63945a72d9adce801c964951483630cfeb9a5f9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbGPCU_s1PQ3f6iRo-2Pim3k__yGrtQA2y5yTMboa9O5UD2hA_aPqi92Atmryo4Kghg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUM5TnRsSHF4T1lYV3lGSUlFdkgwMmtwQU9BVzlOVlZQTUtoSnZROHBYdTFuQWpUZkZpRG5MQ3BYbGw3YUtRV2JjY0VlbEROUnNS&b64e=2&sign=fcdae13777896f1ff74051fed484fa6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMW56uVtinsF4XVqi349Ye1CkEpQViSblWtTcnwlscG4GyZSiaQXhntgwTb5ghDpCwfC01WK5v44fo9pQBPiA0kcxnidWmjZtF-tlWjlpr7rqOSawSDNZSYADaJTjaVt_xB_1-RqTFWvkNn8wuALpOIlsGKU1tmypOYf0aI0-Auk6PcrOoeFB-_5xrVwE0jf3qJzRFaC2wbDCG8lRPQDSKsGSx0xj-GfVd1fKAH-rdvhS4a_exqtwjIoMWRjeZlXwDE2hu6RpMqoIJOazcOh2EI&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVRennT652cEJ8vhfVSsKAhacOIMPYyv8uslOK_Des4_xss6-C9H9B319BaKSbaRQ-L0-zt5PBm3jg9CKwXYTlAnqWZ2kMtnLSJsc3zqSmuIY91VI4pyKiDw&l10n=ru&cts=1481226721838&mc=1.584962500721156
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1264.lTO66QFYSgEhRZjaxPY94i5tbtQA_pW9_i9SR4urc70.63945a72d9adce801c964951483630cfeb9a5f9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbGPCU_s1PQ3f6iRo-2Pim3k__yGrtQA2y5yTMboa9O5UD2hA_aPqi92Atmryo4Kghg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUM5TnRsSHF4T1lYV3lGSUlFdkgwMmtwQU9BVzlOVlZQTUtoSnZROHBYdTFuQWpUZkZpRG5MQ3BYbGw3YUtRV2JjY0VlbEROUnNS&b64e=2&sign=fcdae13777896f1ff74051fed484fa6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMW56uVtinsF4XVqi349Ye1CkEpQViSblWtTcnwlscG4GyZSiaQXhntgwTb5ghDpCwfC01WK5v44fo9pQBPiA0kcxnidWmjZtF-tlWjlpr7rqOSawSDNZSYADaJTjaVt_xB_1-RqTFWvkNn8wuALpOIlsGKU1tmypOYf0aI0-Auk6PcrOoeFB-_5xrVwE0jf3qJzRFaC2wbDCG8lRPQDSKsGSx0xj-GfVd1fKAH-rdvhS4a_exqtwjIoMWRjeZlXwDE2hu6RpMqoIJOazcOh2EI&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVRennT652cEJ8vhfVSsKAhacOIMPYyv8uslOK_Des4_xss6-C9H9B319BaKSbaRQ-L0-zt5PBm3jg9CKwXYTlAnqWZ2kMtnLSJsc3zqSmuIY91VI4pyKiDw&l10n=ru&cts=1481226721838&mc=1.584962500721156


переговорів» (Лондон, Великобританія), медіатор 

Українського Центру Медіації, бізнес-медіатор 

ТПП Мюнхена та Верхньої Баварії 

2.  Лекція для студентів юридичного 

факультету із керуючим партнером 

патентно-юридичної компанії «Боровик і 

партнери» Боровиком П.А. на тему: 

«Правові аспекти управління 

інтелектуальної власністю компанії» 

10.03. 2016 року Білоусова Н.О. (доцент кафедри цивільного і 

трудового права) 

12 

3.  «Окремі аспекти протидії насильства щодо 

жінок» 

 

25 листопада 2016 р., 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана» 

Ілікчієва К.І. 12 

Інше 

1.  Літня школа “Економічне право ЄС”. 04-10.08.2016 р. на базі 

Інституту бізнес-освіти 

  Назаренко О.А. 

Гайдулін О.О. – викладач Школи 

25 

 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1264.lTO66QFYSgEhRZjaxPY94i5tbtQA_pW9_i9SR4urc70.63945a72d9adce801c964951483630cfeb9a5f9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbGPCU_s1PQ3f6iRo-2Pim3k__yGrtQA2y5yTMboa9O5UD2hA_aPqi92Atmryo4Kghg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUM5TnRsSHF4T1lYV3lGSUlFdkgwMmtwQU9BVzlOVlZQTUtoSnZROHBYdTFuQWpUZkZpRG5MQ3BYbGw3YUtRV2JjY0VlbEROUnNS&b64e=2&sign=fcdae13777896f1ff74051fed484fa6b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMW56uVtinsF4XVqi349Ye1CkEpQViSblWtTcnwlscG4GyZSiaQXhntgwTb5ghDpCwfC01WK5v44fo9pQBPiA0kcxnidWmjZtF-tlWjlpr7rqOSawSDNZSYADaJTjaVt_xB_1-RqTFWvkNn8wuALpOIlsGKU1tmypOYf0aI0-Auk6PcrOoeFB-_5xrVwE0jf3qJzRFaC2wbDCG8lRPQDSKsGSx0xj-GfVd1fKAH-rdvhS4a_exqtwjIoMWRjeZlXwDE2hu6RpMqoIJOazcOh2EI&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVRennT652cEJ8vhfVSsKAhacOIMPYyv8uslOK_Des4_xss6-C9H9B319BaKSbaRQ-L0-zt5PBm3jg9CKwXYTlAnqWZ2kMtnLSJsc3zqSmuIY91VI4pyKiDw&l10n=ru&cts=1481226721838&mc=1.584962500721156


 

Таблиця 2  

УЧАСТЬ НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ 

 
Кількість штатних наукових, 

науково-педагогічних 

працівників кафедри 

Кількість 

молодих 

вчених штатних 

 (до 35 р.) 

Залучено до участі в НДР (осіб) 

Всього докторів кандидатів 

ас
и

ст
ен

ті
в
 

ст
. 
в
и

к
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 к
ан

д
и

д
ат

ів
 

 д
о

к
то

р
ів

 

Всього в тому числі аспірантів Студентів 

денної 

форми 

навчання 

докторів кандидатів ст. викл. асистентів  

в
сь

о
го

 

д
о

 3
5
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о

к
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о
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о

к
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к
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в
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о
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д
о

 3
5

 р
о

к
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

94 10 56 11 3 11 0 14 

1 сумісник 

на кафедрі 
МЕП 

10 0 56 11 1

0 

3 19 11 12 228 

 

 



 

Таблиця 3 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ МОНОГРАФІЙ В КНЕУ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ) * 
№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали автора, 

співавтора, 

керівника 

авторського 

колективу(якщ

о монографія 

між 

кафедральна чи 

з іншими 

науковими 

установами- 

вказати) 

Назва 

монографії 

Заг. 

обсяг 

(д.а.) 

Якщо 

моногра

фія 

колектив

на, то 

вказати і 

авторськ

ий обсяг 

Мова Рік 

видання 

Ви- 

давництво 

Наукове 

значення 

публікації 

Вказати За індивід. 

планом викладача 

     

З
а 

ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

Т
ак

 

Н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Галіахметов 

І.А. 

Муніципальне 

право України: 

методологія 

становлення та 

розвитку 

344 

(14 д.а.) 

українська 2016 Київ: КНЕУ   + +  

2.  Єршова В.С. Адміністративно

-правові засади 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Україні. 

11,5 д.а. укр. 2016 КНЕУ   + +  

 
 

 

 



 

Таблиця 4 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ МОНОГРАФІЙ В ІНШИХ ВИДАВНИЦТВАХ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ)* 

 
№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали автора, 

співавтора, 

керівника 

авторського 

колективу(якщо 

монографія між 

кафедральна чи 

з іншими 

науковими 

установами- 

вказати) 

Назва 

моногра

фії 

Заг. обсяг (д.а.) 
Якщо монографія 

колективна, то 

вказати і авторський 

обсяг 

Мова Рік 

видання 

Ви- 

давництво 

Наукове 

значення 

публікації 

Вказати За індивід. 

планом 

викладача 

     

З
а 

ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

Т
ак

 

Н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Балюк І.А. Соціально

-

економічн

ий та 

технічний 

розвиток 

підприємс

тв: 

проблеми, 

рішення, 

оцінка 

ефективно

сті 

553 (9 д.а.) українсь

ка 

2016 Дніпропетров

ськ: Пороги, 
  + +  



                                                                                                                                                                                 Таблиця 5 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ  СТАТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛАХ, В ТОМУ ЧИСЛІ У 

ЖУРНАЛАХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ (SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE, COPERNICUS ТА ІНШИХ)  * 
№ 

п/п 

Прізвище 

та ініціали 

Назва Вказати За індивід. 

планом 

викладача 

Вид 

публікації 

Обсяг 

(д.а.); 

а також  

перша і 

остання 

сторінки 

Мова Рік 

видан

-ня 

Видав- 

ництво 

 

Видання Вказати чи 

зареєстроване в 

міжнародних 

базах; 

яких саме. 

Вказати імпакт-

фактор (індекс) 

та кількість 

цитувань, за 

наявності 

З
а 

 ф
у

н
д

ам
ен

та
л
ь
н

и
м

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

Т
ак

 

Н
і 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Ф
ах

о
в
е 

Н
е 

ф
ах

о
в
е 

Т
ак

 

Н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.  Балюк І.А. Перекладач у 

господарському 

та інших 

судових 

процесах 

України 

 + +   + С. 89-92 

(0.5 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Порівняльно-

аналітичне 

право. – 2016 – 

№ 3 –- С. 89-92 

(0.5 д.а.) 

+   + 

2.  Замрига А.В. Проблематика 

оновлення 

господарськог

о 

законодавства 

в контексті 

Угоди про 

асоціацію між 

Україною та 

ЄС 

 + +   + 6 

(0.3 д.а.) 

українс

ька 

2016 Науково 

практичний 

господарсько-

правовий  

журнал 

Підприємницт

во, 

Господарство 

і Право. – 

2016. – випуск 

№ 6.– с. 60–65. 

+   + 



3.  Замрига А.В. Теоретико-

правове 

регулювання 

правового 

статусу 

споживача в 

господарських 

відносинах 

 + +   + 5 

(0.3 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Науковий 

журнал Право і 

суспільство. – 

2016. – випуск 

№ 3. – с. 68-72. 

 

+   + 

4.  Літошенко 

О.С. 

Особливості 

правового 

режиму земель 

сільськогоспода

рського 

призначення 

 + +   + 5 

(0.3 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Підприємництв

о, господ 

арство і право. 

– 2016. – № 8. - 

С. 83-87 

+   + 

5. 5

. 

Марченко 

В.Б. 

Проблеми 

використання 

та захисту 

персональних 

даних в умовах 

загрози 

інтересам 

національної 

безпеки  

 + +   + С. 106-115 

(0.5 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Адміністратив

не право і 

процес. – 2016. 

– № 1. – С. 

106–115. 

+   + 

6.  Сагайдак 

Ю.В. 

Підприємницьк

а діяльність як 

основна форма 

реалізації 

економічних 

прав людини 

 + +   + 4 

(0.3 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Науково 

практичний 

господарсько-

правовий  

журнал.Підпри

ємництво, 

господарство і 

право. – 2016. - 

№ 7. – С. 44-48 

 

+   + 

7.  Сагайдак 

Ю.В. 

The contracts 

Kievan Rus with 

Byzantium as a 

source of law 

Kievan Rus and 

important 

instrument for 

geopolitical 

situation in 

modern Ukraine 

 + +   + 4 

(0.3 д.а.) 

англійсь

ка 

2016 Юридичний 

науково-

теоретичний 

журнал. 

Часопис 

київського 

університету 

права – 2016. - 

№ 2. – С. 36-39 

 

+   + 



8.  Сагайдак 

Ю.В. 

Перспективи 

вдосконалення 

правового 

регулювання 

дозвільної 

системи у сфері 

господарської 

діяльності 

 + +   + 7 

(0.3 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Порівняльно-

аналітичне 

право. – 2016. - 

№ 3. 

[Електронне 

наукове фахове 

видання]. – 

Режим 

доступу: 

http://www.pap.

in.ua/index.php/

arhiv-vidannja 

+   + 

9.  Уложенко 

В.М. 

Правові засади 

становлення 

дослідницьких 

університетів в 

Україні 

 + +   + 6 

(0.3 д.а.) 

українсь

ка 

2016   Юридичний 

науково-

теоретичний 

журнал. 

Часопис 

Київського 

університету 

права. - № 2. - 

2016. - С. - 128- 

133 

 

+   + 

10.  Шаталова 

Л.М. 

Органiзацiйно-

правова форма 

публiчного 

адмiнiструванн

я колегiї 

Мiнiстерства 

освiти i науки 

України 

 + +   + 12 

(0.5 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Науковий 

журнал. Вісник 

Південного 

регіонального 

центру 

Національної 

академії 

правових наук 

України. – 

2016. – № 6 . – 

С. 70-77. 

+   + 

11.  Шаталова 

Л.М. 

Особливості 

процедури 

визнання 

документів про 

освіту за новим 

освітнім 

законодавством

: переваги та 

недоліки 

 + +   + 8 

(0.4 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Науковий 

вісник 

публічного та 

приватного 

права. – 2016. – 

№ 4. – С. 74-81 

+   + 

12.  Кулага Е.В. Розвиток 

законодавства у 

сфері 

 + +   + 9 

(0.4 д.а.) 

українсь

ка 

2016 Електронне 

науково-

практичне 

+   + 



технічного 

регулювання в 

Україні 

видання. 

Журнал 

східноєвропейс

ького права.  

Тhe Journal of 

Eastern 

European Law. 

– 2016. – № 29. 

– С. 40-46. 

 

13.  Майданик  

Н. І. 

Право на 

психіатричну 

допомогу: 

поняття, 

природа, 

елементи 

+ + +  +  0,5 д. а.;  

 

С. 127–

135; 

Укр. 2016, 

№ 7–

8; 

Юридичний 

журнал 

+   + 

14.  Вавженчук 

С.Я. 

Правовий 

статус 

працівника як 

суб’єкта 

охоронних 

трудових 

правовідносин 

 + +  +  0,5 д.а.;  

С. 55-59. 

укр. 2016 Підприємництв

о, господарство 

і право 

+   + 

15.  Вавженчук 

С.Я. 

Трудова 

правосуб’єктніс

ть: антиномії 

праворозуміння 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С. 79-83. 

 

 

укр.. 2016 Підприємництв

о, господарство 

і право 

+   + 

16.  Вавженчук 

С.Я. 

Зміст 

охоронних 

трудових 

правовідносин: 

асиметрії 

правового 

розуміння 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С.68-72 

укр. 2016 Підприємництв

о, господарство 

і право 

+   + 

17.  Вавженчук 

С.Я. 

Право на 

превентивну 

охорону 

трудових прав 

як суб’єктивне 

право 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С. 56-60 

укр. 2016 Підприємництв

о, господарство 

і право 

+   + 

18.  Вавженчук 

С.Я. 

Секундарне 

охоронне 

трудове право 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С. 133-139 

укр. 2016 Право України +  Coper

nicus 

 

19.  Вавженчук 

С.Я. 

Суб’єктивний 

охоронний 

обов’язок як 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С. 178-184 

укр. 2016 Публічне право +  Coper

nicus 

 



елемент складу 

охоронного 

трудового 

правовідношен

ня 

20.  Вавженчук 

С.Я. 

Право на захист 

трудових прав 

як самостійне 

суб’єктивне 

трудове право 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С.119-126 

укр. 2016 Адміністратив

не право і 

процес 

 

+  Coper

nicus 

 

21.  Мачуська І.Б Правовий 

режим земель 

сільськогоспода

рського 

призначення 

 +  + +  0,5 д.а. укр.  2016 КНЕУ 

«Правове 

регулювання 

економіки» 

+   + 

22.  Стефанчук 

М.О. 

До питання 

історико-

правового 

розвитку 

категорії 

«фізична особа» 

 +  + +  С. 112-118 

(0,5 д.а.) 

укр. 2016 Теорія і 

практика 

інтелектуально

ї власності 

+   + 

23.  Стефанчук 

М.О. 

Публічно-

правовий 

аспект 

зловживання 

правом 

 +  + +  С. 34-38 

(0,5 д.а.) 

укр. 2016 Право і 

суспільство – 

2016. №2-2 

+   + 

24.  Стефанчук 

М.О. 

Обмеження 

цивільної 

дієздатності 

фізичної особи 

та його правові 

наслідки: 

проблеми теорії 

та практики 

 +  + +  С. 283-289 

(0,5 д.а.) 

укр.  2016 Наука і 

правоохорона. 

– 2016. - №1 

(31). 

+   + 

25.  Борець Л. В., 

Вороніченко 

А. О. 

Правове 

регулювання 

пільгового 

оподаткування 

суб’єктів 

інноваційної 

діяльності 

 + +   + 0,2 д.а. Укр.  2016 

№ 6 

Електронне 

наукове фахове 

видання 

«Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал» 

Юридичного 

факультету 

Запорізького 

національного 

університету 

+  Index 

Coper

nicus 

 



26.  Коссе Д. Д. Правове 

забезпечення 

інтеграційних 

процесів 

України та ЄС 

 + +   + 0,5 д.а., С. 

386-390 

 

Укр. 2016 

№ 3 

Часопис 

Київського 

університету 

права 

+  Index 

Coper

nicus 

Intern

ationa

l 

(Поль

ща),  

Hein 

Online 

(США

)  

27.  Фукс Н.А., 

Уложенко В. 

М. 

Фінансово-

правове 

регулювання 

діяльності  

приватних 

вищих 

навчальних 

закладів в 

Україні 

 + +   + 0,25 д.а., 

С. 45-48 

Укр. 2016 

№19 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет, 

Одеса 

+   + 

28.  Хатнюк Н. 

С., 

Литвиненко 

В. І. 

Правові засади 

визнання 

господарських 

договірних 

зобов'язань 

недійсними на 

підставі впливу 

тяжких 

обставин та на 

вкрай 

невигідних 

умовах 

 + +   + 0,21 д.а., 

С.119-129 

 

Укр. 2016 

№ 3 

Європейські 

перспективи: 

Науково-

практичний 

журнал 

+  Web 

of 

Scien

ce, 

Elsevi

er – 

Scopu

s 

 

 

29.  Хатнюк Н. С. Податковий 

обов'язок 

платника 

податків та 

держава: 

правовий 

взаємозв'язок 

 + +   + 0,54 д.а., 

С.179-187 

Укр. 2016 

№ 4 

Збірник 

наукових 

праць: 

«Наукові праці 

МАУП» 

+   + 

30.  Хатнюк Н.С. Теоретичні 

засади 

визначення 

сучасних 

податкових 

правовідносин в 

 + +   + 0,45 д.а., 

С.116-121 

 

Укр. 2016 

№ 2 

Європейські 

перспективи: 

Науково-

практичний 

журнал 

+  Web 

of 

Scien

ce, 

Elsevi

er – 

 



Україні Scopu

s 

31.  Хатнюк Н.С. Актуальні 

питання 

трансформації 

системи 

податкових 

правовідносин в 

Україні 

 + +   + 0,42 д.а. Укр. 2016 

№ 3 

(14) 

Науковий 

журнал 

"Актуальні 

питання 

публічного та 

приватного 

права" 

+   + 

32.  Хатнюк Н.С. Порівняльний 

аналіз 

юридичних 

фактів як 

підстави 

виникнення 

податкових 

правовідносин 

 + +   + 0,37 д.а., 

С.172-181 

Укр. 2016 

№ 4 

Міжнародний 

науковий 

журнал 

"Верховенство 

права" 

+   + 

33.  Хатнюк Н.С. Правова 

природа 

податкових 

зобов'язань 

платників 

податків 

 + +   + 0,54 д.а. 

 

Укр. 2016 

№41 

Науковий 

вісник 

Ужгородського 

національного 

університету. 

Серія "Право" 

+   + 

34.  Хатнюк Н.С. Принципи 

податкових 

правових 

відносин в 

Україні: 

реалізація та 

шляхи 

удосконалення 

 + +   + 0,6 д.а. 

 

Укр. 2016 Науково-

практичний 

журнал 

"Право. 

UA"  

+   + 

 

35.  Хатнюк Н.С. Інновації у 

податкових 

правовідносина

х як умова 

розвитку й 

оптимізації 

податкової 

системи 

України 

 + +   + 0,42 д.а. 

 

Укр. 2016 

№23 

Науковий 

вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. 

Серія 

«Юриспруденц

ія» 

+   + 

36.  Хатнюк Н.С. Юридичний 

факт як підстава 

виникнення, 

зміни та 

припинення 

податкових 

 + +   + 0,54 д.а. 

 

Укр. 2016 

№ 5 

Збірник 

наукових праць 

"Науковий 

вісник 

публічного та 

приватного 

+   + 



правовідносин права" 

37.  Хатнюк Н.С. Система 

податкових 

правовідносин: 

новітні 

тенденції та 

перспективи 

розвитку 

 + +   + 0,45 д.а. 

 

Укр. 2016 

№ 6 

 

Науковий 

збірник 

"Актуальні 

проблеми 

вітзичняної 

юриспруденції

" 

+  Index 

Copern

icus, 

Google 

Schol

ar 

 

38.  Хатнюк Н.С. Деякі аспекти 

апроксимації 

податкових 

правовідносин в 

Україні до 

правових 

стандартів 

Європейського 

Союзу 

 + +   + 0,42 д.а. 

 

Укр. 2016 

№ 2 

Науковий 

журнал 

«Конституційн

о-правові 

академічні 

студії» 

+   + 

39.  Васильківськ

а І.П. 

Кримінально-

правовий захист 

трудових прав 

неповнолітніх: 

національне та 

міжнародне 

законодавство 

+  +   + 0,2 

С. 37-42 

укр 2016 Юридичний 

журнал. – 2016. 

– № 13-14. 

+    

40.  Рощина І.О. Суд присяжних 

в Україні: 

актуальні 

питання 

реформування  

 

так  так  так  0,4 

С. 188-193 

  

Укр. 2016 Наукові праці 

Національного 

авіаційного 

університету. 

Юридичний 

вісник. 

Повітряне і 

космічне 

право. 2016. – 

№ 2 (39).  

 

так  (Index 

Coper

nicus) 

 

41.  Рощина І.О. Хронологія і 

результати 

так  так  так  0,4 

С. 162- 

Укр. 2016 Наукові праці 

Національного 

3. Ро

щи

Хрон

ологі

так 



боротьби з 

корупцією у 

судовій системі 

України  

 

167 авіаційного 

університету. 

Юридичний 

вісник. 

Повітряне і 

космічне 

право. – 2016. – 

№ 1 (38).  

  

на 

І.О. 

я і 

резул

ьтати 

борот

ьби з 

коруп

цією 

у 

судов

ій 

систе

мі 

Украї

ни  



42.  Міхневич 

Л.В. 

Юридичний 

факультет 

Одеських вищих 

жіночих курсів 

(1908–1920 рр.): 

історія 

створення та 

діяльності 

+  +  +  С.114–

119. 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Юридична 

Україна. –№ 1–

2. 

+   

 

43.  Міхневич 

Л.В. 

Микола 

Василенко і 

Київський 

інститут 

народного 

господарства 

+  +  +  С. 23–30 

0,5 д.а.. 

українсь

ка 

2016 Правова 

держава. – 

Правова 

держава. 

Щорічник 

наукових 

праць. Вип. 27 

– К.: Інститут 

держави і 

права ім. В.М. 

Корецького 

НАН України. 

+   

 

44.  Міхневич 

Л.В. 

Концепція 

побудови вищої 

юридичної 

освіти ранньої 

радянської доби: 

уроки історії 

+  +  +  С. 19–26. 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Збірник 

наукових праць 

«Науковий 

вісник НУБіП 

України». 

Серія «Право». 

– К., 2016. – № 

235. 

+   

 

45.  Міхневич 

Л.В. 

Кафедра 

«Проблеми 

сучасного 

права»: досвід 

організації 

юридичної 

науки ранньої 

радянської доби 

+  +  +  С. 102–

107. 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Підприємництв

о, господарство 

і право. – 2016. 

– № 5. 

+   

 

46.  Міхневич 

Л.В. 

Новоросійський 

(Одеський) 

міжнародний 

інститут – вища 

школа 

підготовки 

юристів-

міжнародників 

+  +  +  С. 45–48. 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Часопис 

Київського 

університету 

права. – 2016 – 

№ 3. 

+   

 



(1914–1920   рр.) 

47.  Міхневич 

Л.В. 

Досвід 

діяльності 

одеської 

науково-

дослідної 

кафедри 

«Сучасних 

правових 

проблем» 

(1923–1930 рр.) 

+  +  +  (у 

видавницт

ві) 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Підприємництв

о, господарство 

і право. – 2016. 

– № 10. 

+   

 

48.  Кожура 

Л.О., 

Ієрусалімова 

І.О. 

Генеза інституту 

громадянського 

суспільства в 

Україні: 

історико-

правовий аспект 

+  +  +  (у 

видавницт

ві) 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Науковий 

вісник 

ужгородського 

національного 

університету. – 

2016. - № 4. 

+   

 

49.  Риндюк В.І. Закон: до 

питання 

семантичного та 

термінологічног

о визначення 

+  +  +  С. 50-54. 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

«Юридичні 

науки». - 

2016. – 

Випуск 3. 

Том 1. 

+   

 

50.  Риндюк В.І. До 

термінологічног

о аспекту 

поняття закону 

в контексті 

права 

+  +  +  С. 22-25. 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал. – 

2016. - № 4. 

+   

 

51.  Шаркова І.М. Фундаментальні  

цінності  в 

античній 

освітянській 

традиції: до 

питання 

«європеїзації» 

юридичної 

освіти в Україні 

+  +  +  (у 

видавницт

ві) 

0,5 д.а. 

українсь

ка 

2016 Правове 

регулювання 

економіки. Зб. 

наук. праць.  — 

К.: КНЕУ, 

2016. — Вип. 

16. 

+   

 

52.  Шаркова І.М. Змагальна +  +  +  (у українсь 2016 Часопис +    



креативність як 

умова «наукової 

революції» в 

праві: завдання 

юридичної 

освіти в античні 

часи та в 

сучасну епоху 

постмодернізму 

видавницт

ві) 

0,5 д.а. 

ка Київського 

університету 

права. - К.: 

Київський 

університет 

права, Інститут 

держави і 

права ім. В.М. 

Корецького 

НАН України. 

– 2016. - №4. 

53.  Гайдулін 

О.О. 

Інтерпретація 

застосовуваного 

права 

європейськими 

арбітражами: 

розмежування 

базових понять. 

+  +   + 0,6 д.а. 

С. 48-56. 

 

укр. 2016 Право України   0,6 

д.а. 

С. 48-

56. 

 

«HeinOn
line» 

(США); 
«EBSC

O 
Publishi
ng, Inc.» 
(США); 
«Index 

Copernic
us 

Internati
onal» 

(Варшав
а, 

Польща
) 

54.  Єршова В.С. 

 

Розвиток та 

сучасний стан 

реалізації 

положень Угоди 

про асоціацію 

між Україною та 

Європейським 

Союзом у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

+  +   + 0,5 д.а. 

С. 382-385 

укр. 2016 КУП НАН +  0,5 

д.а. 

С. 

382-

385 

Index 

Copernic

us 

Internati

onal 

55.  Шереметьєва 

О.Ю. 

 

Угода про 

асоціацію між 

Україною та ЄС: 

ретроспектива 

та реалії 

сьогодення 

+  +   + 0,7 д.а. 

С. 42-48. 

укр. 2016 Юридична 

Україна 

+  0,7 

д.а. 

С. 42-

48. 

Index 

Copernic

us 

Internati

onal 

56.  Голубєва 

В.О., 

Голубєва 

Загальна 

характеристика 

нормативно-

 + +   + 0,9 д.а. 

С. 9-14. 

укр. 2016 Вісник 

Академії 

адвокатури 

+  0,9 

д.а. 

С. 9-

-- 



А.О. 

 

правового 

регулювання 

електронної 

комерції в 

Україні 

України 14. 

57.  Голубєва 

В.О. 

 

Деякі 

теоретико-

правові аспекти 

впливу 

регіоналізації на 

національне 

законодавство 

(на прикладі 

відносин ЄС - 

Україна) 

 + +   + 0,9 д.а. 

С. 85-97. 

укр. 2016 Вісник ТНЕУ +  0,9 

д.а. 

С. 85-

97. 

Index 

Copernic

us 

Internati

onal 

58.  Микита І.Р.  Конвенція ООН 

про повне та 

часткове 

перевезення 

вантажу морем 

+  +   + 0,17 д.а. 

С. 174-

178. 

укр. 2016 Приватне 

право і 

підприємництв

о 

+  0,17 

д.а. 

С. 

174-

178. 

-- 

59.  Микита І.Р. Проблеми 

вибору 

застосованого 

права до 

договору 

міжнародного 

морського 

перевезення  

+  +   + 0,17 д.а. 

С. 156-

160. 

укр. 2016 Приватне 

право і 

підприємництв

о 

+  0,17 

д.а. 

С. 

156-

160. 

-- 

60.  Харенко О. 

В. 

Правові засоби 

саморегулюванн

я у сфері 

діяльності 

друкованих 

засобів масової 

інформації 

+  +  +  0,9 д.а., 

С. 71-76. 

українсь

ка 

2016 Наше право. 

Науково-

практичний 

журнал. 

Видавництво 

«ЮНЕСКО-

СОЦІО» 

+   

 



 

                                                                                                                                                                                          Таблиця 6 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ  СТАТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ЗБІРНИКАХ, В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗБІРНИКАХ, 

ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, 

COPERNICUS ТА ІНШИХ) * 

№ 

п/п 

Прізви

ще 

та 

ініціал

и 

Назва Вказати За 

індивід. 

планом 

викладача 

Вид 

публікації 

Обсяг 

(д.а.); 

а також  

перша і 

остання 

сторінки 

Мова Рік 

видан-

ня 

Видав- 

ництво 

 

Видання Вказати чи 

зареєстроване в 

міжнародних 

базах; 

яких саме. 

Вказати 

імпакт-фактор 

(індекс) та 

кількість 

цитувань, за 

наявності 
З

а 
 ф

у
н

д
а
м

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

З
а 

п
р
и

к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

Т
ак

 

Н
і 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Ф
ах

о
в
е 

Н
е 

ф
ах

о
в
е
 

Т
ак

 

Н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.  Замрига 

А.В. 

Проблемні 

питання 

реалізації 

української 

сільськогоспода

рської продукції 

в країнах 

Європейського 

союзу 

 + +   + 6 

(0.3 д.а.) 

українс

ька 

2016 Вісник 

Запорізь

кого 

націонал

ьного 

універси

тету. 

Юридич

ні науки. 

–  2016. – 

№ 1. – С. 

135-140. 

+   + 



2.  Уложенк

о В.М. 

Фінансово-

правове 

регулювання 

діяльності  

приватних 

вищих 

навчальних 

закладів в 

Україні 

 + +   + 4 (2) 

(0.3 д.а.) 

українс

ька 

2016 Наукови

й вісник 

Міжнаро

дного 

гуманіта

рного 

універси

тету. 

Серія: 

Юриспру

денція : 

Наук. 

збірник. 

– №. 19. 

– 2016. – 

С. 45-48 . 

 

+   + 

3.  Шаталов

а Л.М. 

Електронізація 

адміністративної 

послуги 

апостилювання 

документів про 

освіту: проблеми 

та перспективи 

розвитку 

 + +   + 5 

(0.3 д.а.) 

українс

ька 

2016 Наукови

й вісник 

Ужгород

ського 

націонал

ьного 

універси

тету. – 

2016. – 

Серія 

ПРАВО. 

Випуск 

40. Том 

2. – С. 

62-66. 

+   + 

4.  Вавженч

ук С.Я. 

Диференціація 

мір превентивної 

охорони та 

захисту 

трудових прав: 

проблеми 

симпліфікації 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С. 165 – 

166 

укр. 2016 ВПЦ 

«Київськ

ий 

ніверсит

ет» 

+   + 

5.  Вавженч

ук С.Я. 

Проблеми 

розуміння та 

моделювання 

змісту 

охоронних 

трудових 

правовідносин 

 + +  +  0,5 д.а.; 

С. 32 – 38 

укр. 2016 Київ: 

Прінт-

Сервіс 

+   + 



 

 

* - в усіх таблицях  виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково!) 
 

6.  Стефанч

ук М.О. 

Зародження й 

розвиток учення 

про зловживання 

правом  у 

публічних 

правовідносинах 

 +  + +  С. 88-90 

(0,5 д.а.) 

укр. 2016 Наукови

й вісник 

Херсонс

ького 

державн

ого 

універси

тету. 

Серія 

«Юриди

чні 

науки». – 

2016. – 

№ 1, Т.3 

+   + 

7.  Стефанч

ук М.О. 

Суб'єктивне 

цивільне право 

як правова 

категорія 

+   + +  С. 191-203 

(0,7 д.а.) 

укр. 2016 Спогади 

про 

Людину, 

Вченого, 

Вчителя 

(до 60-

річчя від 

Дня 

народже

ння 

професо

ра Ірини 

Миколаї

вни 

Кучерен

ко): за 

заг. ред. 

Р.О.Стеф

анчука. – 

К.: 

АртЕк, 

2016 

 +  + 

8.  Київець 

О.В. 

Загальні 

принципи права 

в системі джерел 

міжнародного 

права: 100 років 

дискусії. 

+ - + - - + 0,7 д.а. 

С. 98-115 
укр 2016 Київ-

Одеса; 

Вид-во 

«Фенікс»

. 

+ - - + 



Таблиця 7 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ЗАКОРДОННИХ ЖУРНАЛАХ, В ТОМУ ЧИСЛІ У 

ЖУРНАЛАХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ (SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE, COPERNICUS ТА ІНШИХ)  * 

 
№ 

п/п 

Прізвище 

та ініціали 

Назва Вказати За індивід. 

планом 

викладача 

Вид 

публікації 

Обсяг 

(д.а.); 

а також  

перша і 

остання 

сторінки 

Мова Рік 

вида

н-ня 

Видав- 

ництво 

 

Видан

ня 

Вказати чи 

зареєстроване в 

міжнародних 

базах; 

яких саме. 

Вказати імпакт-

фактор (індекс) 

та кількість 

цитувань, за 

наявності 

З
а 

 ф
у

н
д

ам
ен

та
л
ь
н

и
м

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

Т
ак

 

Н
і 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Ф
ах

о
в
е 

Н
е 

ф
ах

о
в
е 

Т
ак

 

Н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

1

5 

16 17 

1.  Балюк І.А. Процесуальний 

статус 

учасників 

господарського 

судочинства 

 + +   + 7 

(0.3 д.а.) 

українс

ька 

2016 Evropský 

politický a 

právní diskurz. 

– 2016. – 

Svazek 3. – 4. 

vydání.   

+   + 

2.  Шматова 

Ю.О. 

Получение 

женщинами – 

участниками 

антитеррористи

ческой 

операции на 

востоке 

Украины 

 + +   + 4 (2) 

(0.3 д.а.) 

російсь

ка 

2016 Legea si Viata. 

–2016. -  №. 7 – 

2. - С. 138 – 

141. 

+   + 



статуса 

военнослужащи

х 

3.  Шаталова 

Л.М.  

Административ

но-правовые 

основы 

предоставления 

административ

ных услуг 

Министерством 

образования и 

науки Украины: 

теория и 

практика 

 + +   + 12 

(0.5 д.а.) 

російсь

ка 

2016 Международн

ый научно-

практический 

правовой 

журнал «Закон 

и жизнь». - 

2016. – № 4. 

+   + 

4.  Шаталова 

Л.М. 

Теоретико-

правові аспекти 

адміністративн

ої процедури 

визнання 

документів про 

освіту / Л. М. 

Шаталова 

 + +   + 6 

(0.3 д.а.) 

українс

ька 

2016 Міжнародний 

науковий 

журнал 

(International 

Scientific 

Journal). – 

2016. – № 10 

(20), Том 2. – 

С. 146-151. 

[Електронний 

ресурс.] – 

Режим 

доступу: 

http://www.inter 

nauka.com/issue

s/2016/10/1574 

+   + 

5.  Стефанчук 

М.О. 

Поняття й 

ознаки 

правоздатності 

в сучасній 

цивільно-

правовій 

доктрині 

+  +  +  С. 125-129 

(0,5 д.а.) 

укр.  2016 Visegrad 

Journal on 

Human Rights 

 +  + 

6.  Стефанчук 

М.О. 

Історія, стан та 

перспективи 

розвитку теорії 

«динамічної 

правоздатності

» в українській 

цивілістичній 

науці 

+  +  +  С. 32-39 

(0,5 д.а.) 

 

 

укр.  2016 Eurasian 

Academic 

Research 

Journal 

 +  + 

http://www.inter/


7.  Стефанчук 

М.О. 

Адиктивна 

поведінка як 

підстава 

обмеження 

цивільної 

дієздатності 

фізичної особи:  

український та 

європейський 

досвід 

+  +  +  С. 28-35 

(0,5 д.а.) 

укр.  2016 Eurasian 

Academic 

Research 

Journal 

 +  + 

8.  Стефанчук 

М.О. 

До питання про 

зміст часткової 

дієздатності у 

цивільному 

праві України 

+  +  +  С. 48-55 

(0,5 д.а.) 

укр.  2016 Eurasian 

Academic 

Research 

Journal 

 +  + 

9.  Дмитренко Е. 

С. 

Особливості 

методології 

науки 

фінансового 

права на 

сучасному етапі   

 + +   + 0,52 д.а., С. 

8-12 

Укр. 2016 

№ 3 

Eurasian 

Academic 

Research 

Journal 

+    

10.  Хатнюк 

Н.С. 

Модернізація 

правовідносин 

місцевого 

оподаткування 

в Україні у 

сучасних 

умовах 

 + +   + 0,5 д.а., 

 

Укр. 2016 

№ 5 

Міжнародний 

науковий 

журнал 

«Visegrad 

Journal on 

Human Rights» 

 

+  Academic 

Resource 

Index 

Research Bib 

 

11.  Голубєва 

В.О.  

/ 

Golubieva 

V.О. 

Correlation 

between the 

Concepts and 

Content of 

International 

Preferential and 

Regional Trade 

Agreements  

+  +  +  0,75 д.а. 

Р. 1207-

1220/ 

англ 2016 Law and 

History 

Review,, Issue 4 

(2), 

(November). 

Volume 34. 

“Cambridge 

University 

Press”, 2016. - 

Pages 1080-

1434. 

+  Databases 
Scopus and Web 

of Science. 

Source 
Normalized 

Impact per 
Paper (SNIP): 

0.837 

SCImago 
Journal Rank 

(SJR): 0.173 

Impact Factor: 
0.565 

2015 Ranking: 

12/87 
Source: 2015 

Journal Citation 

Reports ® 
(Thomson 

Reuters)  

12.  Голубєва 

В.О. 

Classification of 

International 
+  +  +  1,6 д.а. 

Р. 636-665/ 
англ 2016 Educational 

Researcher, №.9 
+  Databases 

Scopus and Web 
of Science.  

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915


/ 

Golubieva 

V.О. 

 

Preferential and 

Regional Trade 

Agreements 

(2), 

(December). 

Volume 45. 

“American 

Educational 

Research 

Association”, 

2016. - Pages 

450-983. 

Source 
Normalized 

Impact per 

Paper (SNIP): 

4.623 

SCImago 

Journal Rank 
(SJR): 3.575 

Impact Factor: 

3.049 
2016 Ranking: 

7/230 

13.  Михневич 

Л.В. 

Становление 

интегрированно

го экономико-

юридического 

образования в 

Харьковском 

коммерческом 

институте 

(1912-1920 гг.) 

+  +  +  С. 76–80. 

0,5 д.а. 

російсь

ка 

2016 «Legeașiviața» 

– 

Международн

ыйнаучно-

практическийп

равовой 

журнал «Закон 

и право» – № 

1. 

+   

 

14.  Міхневич 

Л.В. 

Організаційно-

правові форми 

вузівської 

правової науки 

в радянській 

Україні в 1920–

1930 рр. 

+  +  +  С. 139 – 

144. 

0,5 д.а. 

українс

ька 

2016 //«VisegradJour

nalonHumanRi

ghts» – 

Міжнародний 

науковий 

журнал 

«Вишеградськ

ий журнал з 

прав людини». 

– № 1. 

+   

 

15.  Міхневич 

Л.В. 

Кримінально-

правові 

дослідження в 

радянській 

Україні (1920–

1930 рр.) 

+  +  +  С. 36 – 39. 

0,5 д.а. 

українс

ька 

2016 «Jurnalul 

Juridic 

National: 

teoriesipractica

» 

Международн

ыйнаучно-

практический 

журнал 

«Национальни

йюридический 

журнал: теория 

и практика» –

№ 3. 

+   

 

* - в усіх таблицях  виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково!) 



Таблиця 8 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ЗАКОРДОННИХ ЗБІРНИКАХ, В ТОМУ ЧИСЛІ У 

ЗБІРНИКАХ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ (SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE, COPERNICUS ТА ІНШИХ)  * 

№ 

п/п 

Прізви

ще 

та 

ініціали 

Назва Вказати За 

індивід. 

планом 

викладача 

Вид 

публікації 

Обсяг 

(д.а.); 

а також  

перша і 

остання 

сторінки 

Мова Рік 

видан-

ня 

Видав- 

ництво 

 

Видання Вказати чи 

зареєстроване в 

міжнародних 

базах; 

яких саме. 

Вказати 

імпакт-фактор 

(індекс) та 

кількість 

цитувань, за 

наявності 

З
а 

 ф
у
н

д
а
м

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
м

и
 

Т
ак

 

Н
і 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Ф
ах

о
в
е 

Н
е 

ф
ах

о
в
е
 

Т
ак

 

Н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.  Коломієць

-Людвіг 

Є.П 

Inclusive 

Innovative 

Enterpreneurship 

Development in the 

Context of the 

European 

Integration 

 + +   + 3 (1) 

(0.3 д.а.) 

англійс

ька 

2016 Stіedoevr

opský 

vistník 

pro vіdu 

a 

výzkum. 

– Check 

Republic.

- 2016 . – 

NR 1 

(32). – 

Pd. 43-

49.  

 

+   + 



2.  Вавженч

ук С.Я. 

Право на защиту 

трудовых прав 

как 

самостоятельная 

фундаментальна

я правовая 

категория 

+  +  +  0,2 д.а.; 

С. 104 – 

105 

рос. 2016 Минск: 

Междун

ар. ун-т 

«МИТС

О» 

+   + 

3.  Рощина 

І.О. 

Правовая основа 

применения в 

Украине практики 

Европейского суда 

та

к 

 так  так  0,4 

С. 172-178 
рос. 2016 Науч.-

практ. 

центр 

проблем 

укреплен

ия 

законнос

ти и 

правопор

ядка 

Генер. 

прокурат

уры 

Респ. 

Беларусь

– Минск 

: 

Изд. 

центр 

БГУ, 

2016. –

Вып. 9, 

т. 1  

так  -- 

- 



 

Таблиця 9 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (ГАЗЕТИ, КНИГИ,  

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ) * 
 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали 

Назва Обсяг 

(д.а.) Мо-

ва 

Рік 

видання 

Видавни- 

цтво 

Вказати Вид публікації  

газета книга довідкові матеріали 

За інд. 

планом 

викл. 

Вид 

публіка-

ції 

За інд. 

планом 

викл. 

Вид 

публіка

-ції 

За інд. 

планом 

викл. 

Вид 

публіка-

ції 

З
а 

ф
у

н
д

ам
ен

та
л
ь
н

и
м

и
 д

. 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 д
. 

Т
ак

 

Н
і  

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Т
ак

 

Н
і 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

Т
ак

 

Н
і  

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Вавженчук 

С.Я. 

Норматив

но-

правова 

дефініція 

«працівни

к»: 

компарат

ивістськи

й нарис» 

0,5 

д.а.; 

С. 21 – 

23 

укр.  2016 К.: ПВГОІ 

«ІР СТ 

Україна» 

 + +     +     

2 Стефанчук 

М.О. 

Кваліфіка

ційний 

(адвокатс

ький) 

іспит. Кн. 

5 : 

Цивільне 

право. 

1 д.а. укр.  2016 Ін Юре  + +     +     

 

 



 

                                                                                                                                                                                    Таблиця 10 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ БРОШУР * 
№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали 

Назва Обсяг 

(д.а.) Мова 
Рік 

видання 

Видавни-

цтво 

За індив. 

планом 

викладача 

Вид 

публікації 

Т
ак

 

Н
і 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Стефанчук М.О. Європейські стандарти захисту 

прав дітей: Проект зі зміцнення та 

захисту прав дітей в Україні та 

Європі / [Колектив упорядників]. - 

Пряшів-Тернопіль: ФОП 

Бондарчук І.В., 2016. – 300 с. 

20,53 укр.  

рос.  

2016 ПП Бондарчук  +  + 

2.  Назаренко О.А.  Інституційне право ЄС 4 д.а. укр 2016 Капрі  +  + 

3.  Микита І.Р. Коментар до визначень статті 1 

Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй про договори повного або 

часткового морського 

міжнародного перевезення від 11 

грудня 2008 року. 

0,42 д.а укр 2016 НДІ 

приватного 

права і 

підприємництв

а імені 

академіка Ф. Г. 

Бурчака 

НАПрН 

України 

 +  + 

 

* - в усіх таблицях  виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково!) 



 

                                                                                                                                                                                       Таблиця 11 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В ЕКОНОМІЦІ (ДОПОВІДНІ ЗАПИСКИ) * 
№ 

п/п 

Науковий керівник: прізвище та 

ініціали, наукова ступінь, посада 

Назва теми Форма і місце 

впровадження 

Практичне значення 

     

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 * - в усіх таблицях  виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково!) 



 

                                                                                                                                                                                Таблиця 12 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ (ПІДРУЧНИКИ) * 
№ п/п Назва, обсяг (д.а.), автор (автори) Вид 

публікації 

За індивід. 

планом 

викладача 

Вказати 

 З грифом Міністерства 

освіти і науки України 

Без грифу 

Міністерства освіти і 

науки України 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Т
ак

 

Н
і   

З
а 

ф
у

н
д

а
м

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Сімейне право України (підручник),  

Шимон С.І.,  

22д.а. (3д.а.),  

(За ред. Боднар Т. В., Кузнецової 

Н. С., Майданика Р. А. – К. : 

Юрінком Інтер. (у співав.)) 

  + +   + 

2.   Охорона та захист трудових 

прав працівників: підручник 

/ С. Я. Вавженчук, 23 д.а. 

 

+   + +  

* - в усіх таблицях  виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково!) 



                                                                                                                                                                                   Таблиця 13 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ (НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ) * 
 

№ 

п/п 

Назва, обсяг (д.а.), автор (автори) Вид 

публікації 

За індивід. 

планом 

викладача 

Вказати 

З грифом Міністерства 

освіти і науки України 

Без грифу Міністерства 

освіти і науки України 

А
к
ад

ем
іч

н
а
 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а
 

Т
ак

 

Н
і   

З
а 

ф
у

н
д

а
м

ен
та

л
ь
н

и
м

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

 

З
а 

п
р

и
к
л
ад

н
и

м
и

 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
м

и
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Земельне та аграрне право 

(навчальний посібник) 

6д.а. 

Шматова Ю.О. 

(Земельне та аграрне право : 

практикум / Ю. О. Шматова. – 

Київ : НТУУ «КПІ», Вид-во 

«Політехніка», 2016. – Вид. 2-ге, 

випр. і доп. – 144 с. 6 д.а.) 

  + +   + 

2.   Практикум з цивільного 

процесуального права: 

навчальний посібник для 

студентів юридичних 

спеціальностей вищих 

навчальних закладів / за 

загальною редакцією І.С. 

Ярошенко. – К.: ВД «Дакор», 

2016. – 348 с.  (15,4 д.а.) 

+  +   + 

 

 



                                                                                                                                                                               Таблиця 14 
 

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ,  

КРУГЛІ СТОЛИ * 
 

№ п/п Назва Вид (міжнародні, 

всеукраїнські та ін.) 

Місце та дата проведення  Прізвище автора, назва докладу (вказати 

опубліковані тези, обсяг (д.а.)) 

1 2 3 4 5 

1. 1

. 

Міжнародна юридична науково-

практична конференція 

«Модернізація правових 

інститутів: вимоги часу» 

міжнародна Інтернет-конференція.–  

– Актуальна юриспруденція. – 

8 грудня 2016. – 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://legalactivity.com.ua 

Марченко В.Б. «Модернізація правового 

регулювання електронних ідентифікаційно-

довірчих послуг в Україні» (0,2 др.арк.) 

2. 2

. 

VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Правова реформа в 

сучасних умовах: досягнення і 

перспективи» 

міжнародна Київ, НАУ, 26 лютого 2016р.  Марченко В.Б. Способи гармонізації 

господарського законодавства України в 

рамках Угоди про асоціацію з ЄС (0,2 др.арк.) 

3. 3

. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Виклики глобалізації 

ХХІ ст. та стратегія соціально-

економічного відродження 

України» 

 

міжнародна Київ, КНТУ, травень 2016. -  

С. 126-128. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/

4acce37697b365e48a541750d9

eb47d1.pdf 

 

Кулага Е.В. Ключові напрями розвитку 

законодавства 

у сфері технічного регулювання відповідно до 

угоди про асоціацію між Україною та ЄС (0,2 

др.арк.) 

4. 4

. 

 Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Фінансове 

забезпечення інноваційних 

проектів малого та середнього 

бізнесу: глобальні виклики та 

українські реалії» 

міжнародна Київ, КНЕУ, 7 грудня 2016 Кулага Е.В. Державна підтримка реалізації 

інноваційних проектів в Україні: проблеми та 

перспективи (0,2 др.арк.) 

5. 5

. 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Правове 

життя:сучасний стан та 

перспективи розвитку” 

міжнародна м. Запоріжжя,  27-28 травня 

2016 р. 

Зубачова І.С. “Інститут конституційної 

скарги:переваги та недоліки” (0,2 др.арк.) 

6. 6

. 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасні проблеми 

розвитку державності та напрями 

їх вирішення через призму 

правотворчої діяльності” 

міжнародна м. Харків,  20-21 травня 2016 

року 

Зубачова І.С.  

“Шляхи підвищення ефективності судової 

влади в Україні” (0,2 др.арк.) 

7. 7

. 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Сучасний вимір 

держави і права” 

міжнародна м. Львів,  20-21 травня 2016 

року 

Зубачова І.С.  

“Перспективи реформування діяльності 

Верховного Суду України” (0,2 др.арк.) 

8. 8

. 

Міжнародна юридична науково-

практична конференція 

міжнародна Інтернет-конференція.–  

– Актуальна юриспруденція. – 

Мачуський В.В. 

«Правові аспекти лібералізації заснування 

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1386%3A031216-11&catid=167%3A2-1216&Itemid=208&lang=ru
https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/4acce37697b365e48a541750d9eb47d1.pdf
https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/4acce37697b365e48a541750d9eb47d1.pdf
https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/4acce37697b365e48a541750d9eb47d1.pdf


«Модернізація правових 

інститутів: вимоги часу» 

8 грудня 2016. – 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://legalactivity.com.ua 

підприємницької діяльності в Україні» (0,2 

др.арк.) 

9. 9

. 

Цивілістичний форум «Розвиток 

цивільного законодавства України 

у контексті євроінтеграції» 

Всеукраїнська 14-15 квітня 2016 р., м. Київ.  Шимон С.І. Ідея визнання права на життя 

зачатої дитини в контексті прав матері у сфері 

охорони здоров’я (0,2 др.арк.) 

10. 1

0

. 

Всеукр. наук.-метод. конф. за 

міжнар. участю 

«Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті»  

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Київ, 2–3 берез. 2016 р. Шимон С.І. Практична складова вищої 

юридичної освіти в контексті сучасної 

педагогічної парадигми (0,2 др.арк.) 

11. 1

1

. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Шості юридичні 

диспути з актуальних проблем 

приватного права, присвячені 

пам’яті Є. В. Васьковського (до 

150-річчя від дня його 

народження)»  

міжнародна Одеса, 21-2 травня 2016 р. Шимон С.І. Проблеми узгодження концепції  

правоздатності зачатої дитини та 

правосуб’єктності вагітної жінки (0,2 др.арк.) 

12. 1

2

. 

Proceedings of the VI International 

Academic Congress "Fundamental 

and Applied Studies in EU and CIS 

Countries" 

міжнародна United Kingdom, Cambridge, 

England, 24-26 May 2016 

Балюк І.А. Адміністративна відповідальність 

суб'єктів господарювання за законодавством 

України (0,2 др.арк.) 

13. 1

3

. 

Всеукр. наук.-метод. конф. за 

участю міжнар. представників 

«Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті» 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Київ, 2–3 берез. 2016 р. Галіахметов І.А. Студентоцентрований підхід 

до формування змістової складової 

компетенції студента (0,2 др.арк.) 

14. 1

4

. 

Всеукр. наук.-метод. конф. за 

участю міжнар. представників 

«Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті» 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Київ, 2–3 берез. 2016 р. Літошенко О.С. Форми активізації 

навчального процесу при викладанні науки 

«Земельне та аграрне право» (0,2 др.арк.) 

15. 1

5

. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

законодавства України : 

пріоритетні напрями його 

вдосконалення». 

міжнародна м. Одеса. Україна 14 -15 

жовтня 2016 р 

Шматова Ю.О. Обмеження права на 

представництво інтересів в господарських 

судах України (0,2 др.арк.) 

16. 1

6

. 

Всеукр. наук.-метод. конф. за 

участю міжнар. представників 

«Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті» 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Київ, 2–3 берез. 2016 р. Уложенко В.М Організаційно-правові аспекти 

забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності (0,2 др.арк.) 

17. 1

7

. 

Науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні проблеми 

сучасного економіко-

науково-практична 

конференція 

29 квітня 2016 р., Кривий Ріг  Химичук К.В. Теоретичні засади відносин із 

надання адміністративних послуг в Україні 

(0,2 др.арк.) 

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1386%3A031216-11&catid=167%3A2-1216&Itemid=208&lang=ru


гуманітарного дискурсу в Україні» 

18. 1

8

. 

Міжнародна науково-практичноа 

конференція «Актуальні питання 

державотворення в Україні» 

міжнародна 20 травня 2016 р., м.Київ Химичук К.В. Інститут адміністративних 

послуг в Україні (0,2 др.арк.) 

19. 1

9

. 

Всеукр. наук.-метод. конф. за 

участю міжнар. представників 

«Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті» 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Київ, 2–3 берез. 2016 р. В.М. Остапович. Формування 

компетентностей студентів економічних 

спеціальностей в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Правове регулювання 

господарської діяльності” на прикладі 

ліцензування медичної практики як виду 

господарської діяльності (0,2 др.арк.) 

20. 2

0

. 

Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Інноваційні напрямки розвитку 

страхового ринку України» 

міжнародна 19-20 квітня 2016р., м.Київ. В.М. Остапович. Проблеми та перспективи 

запровадження в Україні 

загальнообов'язкового державного соціального 

медичного страхування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи:адміністративно-правовий аспект 

(0,2 др.арк.) 

21. 2

1

. 

Мiжнародна науково-практична 

iнтернет-конференцiя «Десяті 

економіко-правові дискусії» 

міжнародна Львів, 4 березня 2016 р. Шаталова Л.М. Класифікація адміністративних 

послуг Міністерства освіти і науки України 

(0,2 др.арк.) 

22. 2

2

. 

Мiжнародна науково-практична 

iнтернет-конференцiя «Концепція 

розвитку правової держави в 

Україні». 

міжнародна Тернопіль, 2016 Шаталова Л.М. Cучасні тенденції 

удосконалення процедури апостилювання 

документів про освіту (0,2 др.арк.) 

23.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

м. Київ, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана», 01-02 березня 2016 

р. 

Богданець А. В. Адміністративно-правові 

засади внутрішнього забезпечення якості 

вищої юридичної освіти в Україні 

(«Студентоцентризм у системі забезпечення 

якості освіти в економічному університеті»: 

матеріали міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Київ, Україна, 01-02 березня 

2016 р.). – К., КНЕУ, 2016. – С. 77) (0,2 д.а.) 

24.  Приватне право України і 

європейська інтеграція: тенденції 

та перспективи 

IV  Міжнародний 

цивілістичний форум 

14-15 квітня 2016 Майданик Н.І. Право на психіатричну 

допомогу: поняття та природа // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

– К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016) (0,2 д.а.)  

25.  Актуальні питання 

державотворення в Україні 

Міжнар. наук.-практ. конф. 20 травня, Київ  Вавженчук С.Я. Диференціація мір 

превентивної охорони та захисту трудових 

прав: проблеми симпліфікації // Актуальні 

питання державотворення в Україні: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. .) / ред. кол. І.С. 

Гриценко (голова), І.С. Сахарук (відп. ред.) та 

ін. В 3 т.. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2016  – С. 165 – 166. (0,2 д.а.) 

26.  Проблемы правопонимания и Междунар. науч.-практ. конф Минск, 27 апр. 2016 г. Вавженчук С.Я. Прово на защиту трудовых 



правоприменения в прошлом, 

настоящем и будущем 

цивилизации 

прав как самостоятельная фундаментальная 

правовая категория // Проблемы 

правопонимания и правоприменения в 

прошлом, настоящем и будущем цивилизации 

: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / 

Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол. : И. А. 

Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : 

Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 1. – С. 

104 – 105. (0,2 д.а.) 

27.  Тенденції розвитку науки 

трудового права та права 

соціального забезпечення 

ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 квітня 2016 р. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння та 

моделювання змісту охоронних трудових 

правовідносин // Тенденції розвитку науки 

трудового права та права соціального 

забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. 

учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. К., 21-

22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, 

проф. В. І. Щербини, відпов. ред. І. С. Сахарук. 

– Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 32 – 38. (0,5 

д.а.) 

28.  Реформування законодавства 

України та розвиток суспільних 

відносин в Україні: питання 

взаємодії 

Міжнародна науково-

практична конференція 

22-23 квітня 2016 р. 

м. Ужгород 

Демченко Н.М. Проблеми правового 

регулювання соціального захисту в Україні та 

шляхи їх вирішення / Н.М. Демченко // 

«Реформування законодавства України та 

розвиток суспільних відносин в Україні: 

питання взаємодії»: збірник науково-

практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 

квітня 2016 р.). – Ужгорож, Ужгородський 

національний університет, 2016. – С. 97-99. 

(0,17 д.а.) 

29.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

м. Київ, Україна, 01-02 

березня 2016 р. 

Мачуська І.Б. Студентоцентризм як фактор 

реалізації освітньої політики у процесі 

інтеграції України до ЄС / І.Б. Мачуська // 

«Студентоцентризм у системі забезпечення 

якості освіти в економічному університеті»: 

матеріали міжнародної науково-методичної 

конференції (м. Київ, Україна, 01-02 березня 

2016 р.). – К., КНЕУ, 2016. (0,2 д.а.) 

30.  Використання й охорона земельних 

ресурсів: актуальні питання науки і 

практики  

 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція 

(м. Київ, Україна, травень 

2016 р.). 

Мачуська І.Б. Проблеми управління у сфері 

земельних відносин в Україні, у контексті 

адаптації законодавства України до ЄС / І.Б. 

Мачуська // «Використання й охорона 

земельних ресурсів: актуальні питання науки і 

практики»: матеріали Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 

Україна, травень 2016 р.). (0,2 д.а.) 

31.  Сучасні тенденції розвитку Міжнародна науково- м. Київ, Україна, 4 листопада Мачуська І.Б. Реформування системи 



національного законодавства практична конференція 2016 р. законодавства України у контексті наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у 

галузі цивільних та земельних відносин / І.Б. 

Мачуська // «Сучасні тенденції розвитку 

національного законодавства»: матеріали 

Міжнароднародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 15-ти річчю 

заснування юридичного факультету 

Національного університету біоресурсів та 

природокористування. (0,2 д.а.) 

32.  Трипілля: цивілізація творців Всеукраїнська науково-

практична конференція 

22 листопада 2016 року, 

КНЕУ 

 

Мачуська І.Б. Управління земельними 

ресурсами у період трипільської культури / 

Збірник конференції (0,3 д.а.) 

33.  Юридичний дискурс в контексті 

міжкультурної комунікації та 

перекладу 

Всеукраїнська науково-

практична студентсько-

викладацька конференція 

1 грудня 2016 р., Київ 

 

Мачуська І.Б. Improvement of Ukrainian laws in 

the field of subsurface management in the context 

of adaptation to EU laws / Збірник конференції 

(0,2 д.а.) 

34.  Юридичні особи публічного права: 

участь у цивільному обороті 

(Матвєєвські цивілістичні читання) 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Київ, 8 листопада 2016 року Стефанчук М.О. Перспективи адаптації 

законодавства України про ідентифікацію 

фізичної особи за її біометричними даними до 

законодавства ЄС // Юридичні особи 

публічного права: участь у цивільному обороті 

(Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 

Київ, 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ 

«Білоцерківдрук», 2016. – С. 176-179. (0,3 д.а.) 

35.  Актуальні питання та проблеми 

правового регулювання суспільних 

відносин 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

м. Дніпропетровськ 4-5 

березня 2016 р. 

Стефанчук М.О. Теоретико-методологічні 

засади участі у цивільних правовідносинах 

осіб з дефектом дієздатності (опубліковані, 0,3 

д.а.) 

36.  Перспективи адаптації 

законодавства України про 

ідентифікацію фізичної особи за її 

біометричними даними до 

законодавства ЄС 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

Київ, 8 листопада 2016 року Стефанчук М.О. Перспективи адаптації 

законодавства України про ідентифікацію 

фізичної особи за її біометричними даними до 

законодавства ЄС 

(0,3 д.а.) 

37.  Особливості виникнення та 

припинення правоздатності 

фізичних осіб в Європі: специфіка 

закріплення та єдності правового 

регулювання 

Всеукраїнська наукова 

конференція 

Київ, 9 грудня 2016 року Стефанчук М.О. Особливості виникнення та 

припинення правоздатності фізичних осіб в 

Європі: специфіка закріплення та єдності 

правового регулювання ( 0,3 д.а.) 

38.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Київ, 2—3 берез. 2016 р. Ярошенко І.С. Моніторинг діяльності 

викладача як інституційний інструмент 

забезпечення якості освіти //Студентоцентризм 

у системі забезпечення якості освіти в 

економічному університеті  [Електронний 

ресурс]  :  зб.  матеріалів Всеукр.  наук.-метод.  



конф.  за міжнар.участю (Київ, 2—3 берез. 

2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016 — C. 140-141. (0,2 

д.а.) 

39.  Ефективність норм права Міжнар. наук-конф. Київ. 17 лист. 2016 р. Ярошенко І.С. Ефективність норм цивільного 

процесуального права. Національні та 

європейські процедури (порівняльно-правовий 

аналіз). // Ефективність норм права. Зб. наук. 

праць. Матеріали VII Міжнар. наук-конф. 

(Київ. 17 лист. 2016 р.) / За заг. ред. Н.М. 

Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – 

Київ: Ніка-Центр, 2016.  – С. 528-532. (0,3 д.а.) 

40.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р.  Борець Л. В., Вороніченко А. О. Правові 

аспекти пільгового оподаткування суб’єктів 

інноваційної діяльності, 0,13 д.а. 

41.  Актуальні проблеми цивільного та 

господарського права 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Кривий Ріг, 7 жовтня 2016 

р. 

Борець Л. В. Правове забезпечення 

транскордонного надання туристичних послу, 

0,13 д.а. 

42.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р. Дмитренко Е. С. Проблеми застосування 

термінології у фінансовому праві, 0,13 д.а. 

43.  Теоретичний аналіз та наукові 

дослідження юридичної науки у 

ХХІ столітті 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Запоріжжя, 29-30 квітня 

2016 р. 

Дубченко О. В. Правове регулювання видатків 

на національну оборону в Україні, 0,13 д.а.   

44.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р. Дубченко О. В. Фінансування видатків на 

національну оборону в 

Україні: проблеми та напрями вирішення, 0,13 

д.а. 

45.  Асоціація Україна – ЄС: історичні 

та політико-правові аспекти 

всеукраїнська наукова 

конференція 

м. Київ, 25 лютого 2016 р.  Коссе Д. Д. Особливості застосування 

правового режиму найбільшого сприяння в 

економіці України, 0,1 д.а. 

46.  Правова реформа в сучасних 

умовах: досягнення і перспективи 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 26 лютого 2016 р. Коссе Д. Д. Правове забезпечення 

спеціального правового режиму в окремих 

галузях економіки України (на прикладі 

літакобудування), 0,12 д.а. 

47.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р. 

Коссе Д. Д. Правовий режим місцевого 

оподаткування - сильна 

громада в Україні, 0,13 д.а. 

48.  Теоретичний аналіз та наукові 

дослідження юридичної науки у 

ХХІ столітті 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Запоріжжя, 29-30 квітня 

2016 р. 

Солопенко В. В. Видатки на фізичну культуру 

та спорт: поняття, особливості, 0,13 д.а.  

49.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р. Солдатенко О. В., Солопенко В. В., Розсуд у 

бюджетному праві, 0,13 д.а. 

50.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р. Фукс Н. А. Правове регулювання системи 

місцевих бюджетів в 

Україні в сучасних умовах, 0,13 д.а. 



51.  Асоціація Україна - ЄС: Історичні 

та політико-правові аспекти 

всеукраїнська наукова 

конференція 

м. Київ, 19 лютого 2016 р. Хатнюк Н.С. Тенденції розвитку та шляхи 

удосконалення податкової політики в Україні в 

умовах реалізації Угоди про Асоціацію ЄС, 

0,15 д.а. 

52.  Державне регулювання 

господарської комерційної 

діяльності (підприємництва) 

науково-практична 

конференція 

м. Київ, 16 березня 2016 р. Хатнюк Н. С. Правові засади участі держави як 

особливого суб'єкта господарських 

процесуальних правовідносин, 0,2 д.а. 

53.  Реформування інститутів права і 

держави: теоретичні та практичні 

підходи 

міжнародна юридична 

науково-практична Інтернет-

конференція 

м. Київ, 20 квітня 2016 р. Хатнюк Н. С. Новітні тенденції розвитку 

правовідносин у сфері місцевого 

оподаткування в Україні, 0,25 д.а. 

54.  Вороновські читання 

(Фінансове право: 

сучасний стан та перспективи) 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 5 жовтня 2016 р. Хатнюк Н. С. Юридична природа податкового 

правовідношення як 

фінансово-правової категорії, 0,13 д.а. 

55.  Роль юриспруденції у формуванні 

сучасного суспільства 

IV міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 7 жовтня 2016 р. Хатнюк Н. С. Розуміння поняття «податкових 

правовідносин» у теорії фінансового права, 0,2 

д.а.  

56.  Стан та розвиток науки у ХХІ 

столітті 

V міжнародна Інтернет — 

конференція 

м. Київ,  

5 листопада 2016 р. 

Хатнюк Н. С. Зміст та значення юридичних 

фактів для розвитку податкових правовідносин 

в Україні, 0,2 д.а. 

57.  Правовий вимір конституційної, 

адміністративної та фінансової 

юрисдикції в умовах європейської 

парадигми України 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Одеса, 17 листопада 2016 

року 

Хатнюк Н. С. Адаптація сучасної системи 

податкових правовідносин України в умовах 

реалізації Угоди про Асоціацію ЄС, 0,14 д.а. 

58.  Інновації юридичної науки в 

євроінтеграційному процесі 

міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція 

м. Тернопіль,  

23 листопада 2016 р. 

Хатнюк Н. С. Інновації податкового 

законодавства в умовах євроінтеграційних 

процесів, 0,2 д.а. 

59.  Фінансова безпека України на 

сучасному етапі 

II міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція 

м. Ірпінь, 28 листопада 2016 

року 

Хатнюк Н. С. Особливості впливу податкових 

правовідносин на фінансову безпеку України в 

умовах євроінтеграції, 0,1 д.а. 

60.  Модернізація правових інститутів: 

вимоги часу 

міжнародна юридична 

науково-практична 

конференція 

м. Київ, 8 грудня 2016 року Хатнюк Н. С. Трансформація системи 

місцевого оподаткування в Україні в умовах 

євроінтеграції, 0,2 д.а. 

61.  Теоретичний аналіз і наукові 

дослідження юриспруденції у 

світовій науці 

міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 16–17 грудня 2016 р. Хатнюк Н. С. Тенденції розвитку та 

вдосконалення системи податкових 

правовідносин, 0,2 д.а. 

62.  Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського 

суспільства в Україні 

науково-практичний стіл м. Київ, 16 грудня 2016 року Хатнюк Н. С. Актуальні питання розвитку 

податкових правовідносин в Україні, 0,14 д.а. 

63.  Пріоритетні напрями модернізації 

системи права України 

всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Запоріжжя,  

23–24 грудня 2016 р. 

Хатнюк Н. С. Юридичний та фактичний зміст 

податкових правовідносин у системі 

фінансового права України, 0,25 д.а. 

64.  Проблеми захисту трудових прав, 

свобод та інтересів: європейський і 

національний контекст 

Міжнародний круглий стіл Академія адвокатури України, 

м. Київ, 17 червня 2016 р. 

Васильківська І.П. Кримінально-

правовий захист трудових прав неповнолітніх: 

національне та міжнародне законодавство (0,2) 

65.   

Європейська традиція в 

Міжнародна юридична 

конференція 

м. Братислава, 6–7 травня 

2016 р. 

Рощина І.О. 

Принцип судового прецеденту Європейської 



міжнародному праві: реалізація 

прав людини 

конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і можливості його 

застосування в Україні, 

 с. 175-178 (0,2) 

66.  Сучасний підхід та шляхи 

вирішення актуальних питань з 

кримінально-правових дисциплін 

Студентська конференція до 

175-річчя Університету 

 

Кафедра судової медицини та 

медичного права НМУ імені 

О.О. Богомольця, м. Київ, 

2016 р. 

Рощина І.О. 

Вибори суддів – умова успішної боротьби з 

корупцією, с. 124-126 (0,1) 

67.  “Aviation in the XXI-st century” / 

Safety in Aviation and Space 

Technologies/ 

The Seventh World Congress National Aviation University. 

September 19-21, 2016. Kyiv, 

Ukraine. 

Рощина І.О. 

Criminological characteristics crimes against 

flight safety and operation of air transport 

11.28-11.29 (0,1) 

68.  Актуальні проблеми 

кримінального права  (Присвячено 

пам’яті професора П.П. 

Михайленка) 

VII міжвузівська науково-

теоретична конференція 

Національна академія 

внутрішніх справ 

Київ, 18 листопада 2016 р. 

Рощина І.О. 

Характеристика чинників сучасної парадигми 

підвищення ефективності імплементації норм  

Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у 

кримінальне право України, с. 284-286 (0,2) 

69.  Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства 

України  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

 

8-9 грудня 2016 р., 

 м.Херсон  

Нечипорук Ю.М. 

Міжнародний досвід участі адвоката у 

кримінальному провадженні (0,2) 

 

 

70.  Модернізація правових інститутів: 

вимоги часу 

Міжнародна науково-

практична конференція 

 

10 грудня 2016 р.,  

м.Київ 

Нечипорук Ю.М. 

Історичні передумови виникнення  рейдерства 

в Україні (0,2) 

71.  Проблеми боротьби зі злочинністю 

в умовах трансформації сучасного 

суспільства 

Міжнародна науково-

практична конференція 

4 листопада 2016 р., 

Університет ДФС, м. Ірпінь 

Ілікчієва К.І. 

Окремі питаня гармонізації законодавства у 

сфері протидії торгівлі людьми (0,2) 

72.  Проблеми захисту трудових прав, 

свобод та інтересів: європейський і 

національний контекст 

Міжнародний круглий стіл Академія адвокатури України, 

м. Київ, 17 червня 2016 р. 

Васильківська І.П. Кримінально-

правовий захист трудових прав неповнолітніх: 

національне та міжнародне законодавство (0,2) 

73.   

Європейська традиція в 

міжнародному праві: реалізація 

прав людини 

Міжнародна юридична 

конференція 

м. Братислава, 6–7 травня 

2016 р. 

Рощина І.О. 

Принцип судового прецеденту Європейської 

конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і можливості його 

застосування в Україні, 

 с. 175-178 (0,2) 

74.  “Aviation in the XXI-st century” / 

Safety in Aviation and Space 

Technologies/ 

The Seventh World Congress National Aviation University. 

September 19-21, 2016. Kyiv, 

Ukraine. 

Рощина І.О. 

Criminological characteristics crimes against 

flight safety and operation of air transport 

11.28-11.29 (0,1) 

75.  Асоціація з Європейським 

Союзом: зарубіжний досвід для 

України 

Міжнародна конференція м. Київ (Україна), 

9 червня 2016 р. 

Ратушний С.М.  

Асоціація з Європейським Союзом - головні 

риси та значення для євроінтеграційної 

перспективи України // Асоціація з 



Європейським Союзом: зарубіжний досвід для 

України: Матеріали міжнародної-науково-

практичної конференції, 9 червня 2016 р.- Київ: 

ФОП Рудя О.М, 2016. - 362 с. - С.109-114.  

(0,3 д.а.) 

76.  «Філософсько-правова концепція 

правового простору» 

Круглий стіл (всеукраїнський) м. Тернопіль (Україна), 

18 березня 2016 р. 

Гайдулін О.О.  

Європейське приватне право у культурному 

хронотопі: досвід застосування методу 

інтерпретавізму. 

(0,2 д. а.) 

77.  «Молодіжний безпековий форум 

стосовно відносин країн Балтії та 

Росії» 

Міжнародна 

конференція 

м. Вільнюс (Литва), 

2-5 листопада 2016 р. 
Єршова В.С. 

(участь) 

78.  Тренінгова програма для фахівців 

у сфері права Європейського 

Союзу «Процес апроксимації та 

Угоди про асоціацію ЄС-

Україна/ДВПЗВТ» 

Тренінгові програма за 

підтримки проекту ЄС 

"Association4U" 

м. Київ (Україна), 

14 листопада - 2 грудня 2016 

р. 

Єршова В.С. 

(участь) 

79.  EU Relations with Eastern 

Partnership: Strategy, Opportunities 

and Challenges 

 

Міжнародна конференція м. Чернівці (Україна), 

20-21 квітня 2016 р. 

Nazarenko Olena 

Visa-free regime for Ukraine: Prospects and 

Problems // 

EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, 

Opportunities and Challenges: [materialele 

conferinței internaționale, Apr. 20-21, 2016] / 

Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, 

Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov [et al.]. – 

Chişinău: S. n.; Chernivtsi; Tbilisi, 2016 

(Tipografia"Print-Caro"). – 360 p. – P. 111–119.  

(0,5 д.а.) 

80.  Набрання чинності Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Перші висновки та виклики на 

майбутнє. (ЗВТ+ Перспективи та 

проблеми тимчасового 

застосування Угоди про асоціацію 

Міжнародний науково-

практичний семінар 

м. Київ (Україна), 

НаУКМА, 

29 січня 2016 р. 

Назаренко О.А. 

(участь) 

81.  Європейські студії в університетах 

України. 

Науково-методична 

конференція 

м. Київ (Україна), 

Інститут міжнародних 

відносин КНУ імені Тараса 

Шевченка, 

22 квітня 2016 р. 

Назаренко О.А. 

Ділова гра як активний метод вивчення 

Європейського права 

(0,2 д.а.) 

82.  Вирішення та трансформація 

конфліктів через науку та освіту”  

Х Конгрес Української 

асоціації європейських студій 

всеукраїнський 

м. Київ (Україна) 

21-22 жовтня 2016 р. 

Назаренко О.А. 

(участь) 

83.  Права людини в Україні: 

реалізація, захист і перспектива 

Всеукраїнський круглий стіл 9 грудня 2016 р. 

КНЕУ 

Назаренко О.А. 

(участь) 



84.  Україна-НАТО: залучення через 

діалог 

Всеукраїнська конференція 16 грудня 2016 р. 

Посольство Литовської 

республіки в Україні 

Назаренко О.А. (участь) 

85.  Вирішення та трансформація 

конфліктів через науку та освіту”  

Х Конгрес Української 

асоціації європейських студій 

м. Київ (Україна) 

21-22 жовтня 2016 р. 

Ратушний С.М. 

(участь) 

86.  СамоУчитель (Боротьба з 

плагіатом в ВНЗ) 

Практичний семінар – 

антиконференція 

 

м. Київ (Україна), 

Інститут бізнес-освіти, 

26 листопада 2016 р. 

Назаренко О.А. 

(участь) 

 

87.  “Модернізація правових 

інститутів: вимоги часу” 

Міжнародна юридична 

науково-практична Інтернет-

конференція 

08 грудня 2016 року Скрицька Н.А. 

До питання адвокатського запиту через призму 

Європейської Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод”. 

(0, 21 д.а.) 

88.  Асоціація Україна-ЄС: історичні та 

політико-правові аспекти 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ (Україна), 

25 лютого 2016 р. 

Шереметьєва О.Ю. 

(участь) 

89.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково-

методична конференція 

м. Київ (Україна), 

02-03 березня 2016 р. 

Шереметьєва О.Ю. 

Студентоцентризм: новітній підхід у 

забезпеченні якості юридичної освіти (0,2 д.а.) 

90.  «Новый взгляд на 

евроинтеграционные процессы в 

Молдове  и Украине: юридический 

аспект» 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Кишинів (Молдова), 

25-26 березня 2016 р. 

Голубєва В.О. 

Деякі аспекти регіональної економічної 

інтеграції між ЄС та України в рамках зони 

вільної торгівлі. // «Новый взгляд на 

евроинтеграционные процессы в Молдове и 

Украине: юридический аспект» / Збірник 

матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції м. Кишинів, Республіка Молдова, 

25-26 березня 2016 року. – Кишинів : S. N., 

2016. – С. 266-269. // «О noua’ perspectiva’ a 

proceselor de integrare europeana’ a Мoldovei ‘si 

Ucrainei: aspectul juridic», Сonferin’ta 

interna’tionala ‘stiin’tifico-practica’ (2016; 

chi’sina’u). (0,22 д.а.) 

91.  Європейська традиція в 

міжнародному праві: реалізація 

прав людини 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Братислава 

(Словацька Республіка), 

6-7 травня 2016 р. 

Голубєва В.О. 

Співвідношення положень угоди про технічні 

бар’єри СОТ та угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС // «Європейська традиція в 

міжнародному праві: реалізація прав людини» / 

Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції м. Братислава, 

Словацька Республіка, 6-7 травня 2016 року. – 

Братислава : Панєвропейська вища школа, 

2016. – С. 195-198. // Мedzinárodná vedecká 

konferencia «Еurópska tradícia v medzinárodnom 

práve: uplatňovanie ľudských práv» (6.-7. Máj 

2016 r., Вratislava, Slovenská Republika) / 

Zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej 



konferencie «Еurópska tradícia v medzinárodnom 

práve: uplatňovanie ľudských práv» (6.-7. Máj 

2016 r., Bratislava, Slovenská Republika). - 

Bratislava : Рaneurópska vysoká škola, 2016. – С. 

195-198. (0,19 д.а.). 

92.  Європейська інтеграція і Україна: 

радикальні економічні реформи 

Двадцята ювілейна 

міжнародна наукова 

конференція 

м. Бодрум (Туреччина), 

09-23 вересня 2016 р. 

Голубєва В.О. 

(участь) 

93.  “Україна за 25 років Незалежності: 

громади, політичний плюралізм, 

суспільство” 

Міжнародний науковий 

круглий стіл, організований 

ДВНЗ “Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана”, Інститутом історії 

українського суспільства, 

кафедрою політичної історії 

та ВГО “ЧЕСНЕ СЛОВО” 

м. Київ, 28 жовтня 2016 року Шульженко Ф.П. “Інститути громадянського 

суспільства і держава в боротьбі з корупцією” 

(тези не публікувались) 

94.  "Крим і Україна: спільна історія і 

майбутнє" 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ, КНЕУ, 

19.04.2016 р. 

Шульженко Ф.П. "Територіальні автономії: 

політико-правовий дискурс" (тези не 

публікувались) 

95.  “Україна за 25 років Незалежності: 

громади, політичний плюралізм, 

суспільство” 

Міжнародний науковий 

круглий стіл, організований 

ДВНЗ “Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана”, Інститутом історії 

українського суспільства, 

кафедрою політичної історії 

та ВГО “ЧЕСНЕ СЛОВО” 

м. Київ, 28 жовтня 2016 року Невмержицький Є.В. “Морально-етичні 

проблеми боротьби з корупцією” (тези не 

публікувались) 

96.   «150 – річчю від дня народження 

академіка М. П. Василенка» 

Ювілейна сесія загальних 

зборів секції гуманітарних 

наук НАН України 

м. Київ 

19 лютого 2016 року 

Міхневич Л.В. Микола Василенко і Київський 

інститут народного господарства (тези не 

публікувались) 

97.  «Ефективність норм права» VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Київ, 

17 лист. 2016 р. 

Міхневич Л.В. Професор Василь Синайський 

як організатор юридичної освіти і науки // Зб. 

наук. праць. Матеріали / за заг. ред. 

Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило., 

І. О. Ізарової – К. : Ніка-Центр, 2016. – С. 25–

32. 

0,2 д.а. 

98.  «Ідея поділу влади в історико-

правовій думці України та її 

втілення у вітчизняній 

державотворчій практиці» 

Колоквіум за участі 

студентського наукового 

гуртка з історії права 

м. Київ, 

грудень 2016 р. 

Міхневич Л.В. «Концепція поділу влади 

«Проекті Конституції – основних державних 

законів УНР» професора О. О. Ейхельмана» 

(тези не публікувались) 

99.  Актуальні проблеми державно-

правового розвитку України в 

контексті євроінтеграційних 

Міжнародна науково-

практична конференція, 

присвячена 20-річчю 

м. Запоріжжя, 

23-24 червня 2016 р 

Кожура Л.О. Проблеми ліцензування 

громадських організацій у сфері 

адміністративно-правового захисту бездомних 



процесів Конституції України, осіб та безпритульних дітей // Актуальні 

проблеми державно-правового розвитку 

України в контексті євроінтеграційних 

процесів: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 20-річчю 

Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 

червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. 

ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2016. -  С. 395-397. 

0,1 д.а. 

100.  Теорія та практика 

правозастосування в умовах 

реформування органів публічної 

влади в Україні 

Круглий стіл м. Київ, 

НАВС 

24.12.2015 р. 

Кожура Л.О. Інститут уповноваженого 

Президента України з прав дитини в системі 

публічних органів управління 

адміністративно-правовим захистом 

безпритульних дітей // Теорія та практика 

правозастосування в умовах реформування 

органів публічної влади в Україні: збірники 

наукових матеріалів круглого столу 

(24.12.2015). – К., НАВС, 2016. – С. 65-67. 

0,1 д.а. 

101.  Права та обов’язки людини у 

сучасному світі 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м Одеса, 

11-12 листопада 2016 р. 

Кожура Л.О. Актуальні проблеми кваліфікації 

порушення законодавства про  основи 

соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей // Міжнародна науково-

практична конференція «Права та обов’язки 

людини у сучасному світі» м. Одеса, 11-12 

листопада 2016 р., С. 54-57. 

0,1 д.а. 

102.  Актуальні проблеми державно-

правового розвитку України в 

контексті євроінтеграційних 

процесів 

Міжнародна науково-

практична конференція, 

присвяченої 20-річчю 

Конституції України, 

м. Запоріжжя, 23-24 червня 

2016 р. 

Риндюк В.І. Термін “закон”: щодо питання 

уточнення поняття // Актуальні проблеми 

державно-правового розвитку України в 

контексті євроінтеграційних процесів: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 20-річчю 

Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 

червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. 

ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2016. -  С. 18-21. 

0,1 д.а. 

103.  «Юридична техніка і технологія: 

теорія та практика застосування» 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція: 

Львів, 

24-25 листопада 2016 року 

Риндюк В.І. Щодо визначення понять «закон» 

та «законодавство»: техніко-юридичний 

аспект // ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція: «Юридична техніка і технологія: 

теорія та практика застосування» (Львів, 24-

25листопада 2016 року). – 4 с (у видавництві). 

0,1 д.а. 



104.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково- 

методична конференція за 

міжнародною участю 

Київ, 2—3 берез. 2016 р. 

КНЕУ 

Риндюк В.І. Реалізація компетентнісного 

підходу через студентоцентризм при 

викладанні дисципліни «Проблеми теорії 

держави і права» // Студентоцентризм у 

системі забезпечення якості освіти в 

економічному університеті [Електронний 

ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. наук.- метод. 

конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 

2016 р.) —  К. : КНЕУ, 2016. — С. 349-350. 

0,1 д.а. 

105.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково- 

методична конференція за 

міжнародною участю 

Київ, 2—3 берез. 2016 р. 

КНЕУ 

Рижук Ю.М. “Права студентів та їх захист” // 

Студентоцентризм у системі забезпечення 

якості освіти в економічному університеті 

[Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. 

наук.- метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 

2—3 берез. 2016 р.) —  К. : КНЕУ, 2016. — 

С. 348-349. 

0,1 д.а. 

106.  Студентоцентризм у системі 

забезпечення якості освіти в 

економічному університеті 

Всеукраїнська науково- 

методична конференція за 

міжнародною участю 

Київ, 2—3 берез. 2016 р. 

КНЕУ 

Оболенська Т.Є., Рижук Ю.М., Чабанюк О.А. 

Омбудсмен по правам студентів у механізмі 

забезпечення якості вищої освіти // 

Студентоцентризм у системі забезпечення 

якості освіти в економічному університеті 

[Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. 

наук.- метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 

2—3 берез. 2016 р.) —  К. : КНЕУ, 2016. — 

С. 34-39. 

0,4 д.а. 

107.  Асоціація Україна-ЄС:історичні та 

політико-правові аспекти 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

м. Київ, 

26 лютого 2016 р. 

Макаренко А.В. Основні напрями адаптації 

концесійного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу // «Асоціація Україна-

ЄС:історичні та політико-правові аспекти»: 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція, м. Київ, 26 лютого 2016 р. – К. 

КНЕУ. – 3 с. (у видавництві) 

0,1 д.а. 

108.  «Теорія та практика 

правозастосування в умовах 

реформування органів публічної 

влади в Україні»( 

Круглий стіл м. Київ 

НАВС 

24 грудня 2015 р. 

Маркарян М.В. Окремі правові аспекти 

діяльності Державної міграційної служби 

України // Круглий стіл «Теорія та практика 

правозастосування в умовах реформування 

органів публічної влади в Україні»(24 грудня 

2015 р.) – К., НАВС, 2016. – С. 99–101. 

0,1 д.а. 

109.  «Актуальні проблеми державно-

правового розвитку України в 

контексті євроінтеграційних 

Міжнародна науково-

практична конференція 

м. Запоріжжя, 

23-24.06.2016 р. 

Маркарян М.В. До питання про реформування 

законодавства України у сфері 

кіберзлочинності // Міжнародна науково-



процесів» практична конференція «Актуальні проблеми 

державно-правового розвитку України в 

контексті євроінтеграційних процесів» (23-

24.06.2016 р.) – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – 

С. 461–464. 

0,1 д.а. 

110.  «Асоціація Україна-ЄС: історичні 

та політико-правові аспекти» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

, м. Київ, 26 лютого 2016 р. Маркарян М.В. Кіберзлочинність в Україні та 

країнах ЄС: питання адаптації законодавства // 

«Асоціація Україна-ЄС: історичні та політико-

правові аспекти»: Всеукраїнська науково-

практична конференція, м. Київ, 26 лютого 

2016 р. – К. КНЕУ. – 2 с. (у видавництві) 

0,1 д.а. 

111.  «Теоретико-правові проблеми 

забезпечення суверенітету 

України» 

Науково-практична 

конференція, присвячена 110-

річчю ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана» 

м. Київ, 

КНЕУ 

31.10.2016 р.  

Маркарян М.В. Дипломатичні представництва 

в системі державних органів із забезпечення 

суверенітету та територіальної цілісності 

України // Науково-практична конференція, 

присвячена 110-річчю ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» «Теоретико-правові 

проблеми забезпечення суверенітету України» 

(31.10.2016 р.) – К.: КНЕУ, 2016. – 2 с. (тези не 

публікувались) 

112.  «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ 

РЕФОРМУВАННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

 

8-9 грудня м.Херсон Нечипорук Ю.М, «Міжнародний досвід 

участі адвоката у кримінальному провадженні, 

0,2 д.а 

 

 

113.  МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ 

ІНСТИТУТІВ: ВИМОГИ ЧАСУ» 

Міжнародна науово-

практична конференція 

 

10 грудня, м.Київ Нечипорук Ю.М. «Історичні передумови 

виникнення  рейдерства в Україні» 0,2 д.а. 

114.  Проблеми реалізації та 

забезпечення ефективності 

правових реформ 

 

Міжнародна юридична 

науково-практична 

конференція 

 

16 червня 2016 р., м. Київ Харенко О. В. «Друковані засоби масової 

інформації як суб’єкти інформаційної 

діяльності», 0,3 д.а. 

 

 



                                                                                                                                                                                 Таблиця 15 
 

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ, АКАДЕМІЧНИМИ УСТАНОВАМИ, 

ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ ІНСТИТУТАМИ ТОЩО * 

 

№ 

п/п 

Назва організації Форма творчого співробітництва 

(комплексні теми, наукові дослідження, 

публікації, підготовка кадрів, 

стажування) 

Термін Результати, які отримані 

1 2 3 4 5 
1.  Пряшівський університет 

(Словаччина) 

наукові дослідження 

 

липень-

жовтень 

2016 

Збірник 

Європейські стандарти захисту прав 

дітей: Проект зі зміцнення та захисту 

прав дітей в Україні та Європі / 

[Колектив упорядників]. - Пряшів-

Тернопіль: ФОП Бондарчук І.В., 2016. – 

300 с. (Співупорядник) 

2.  Інститут політичних і 

етнонаціональних 

досліджень імені 

І.Ф.Кураса НАН України 

(відділ теорії та історії 

політичної науки) 

Обмін науковою інформацією Протягом 

року 

Використання в навчальному 

процесі та в наукових 

дослідженнях 

3.  Київський національний 

торговельно-економічний 

університет (кафедра 

загальноправових 

дисциплін) 

Обмін досвідом викладання дисциплін та 

наукових досліджень 

Протягом 

року 

Використання в навчальному 

процесі та в наукових 

дослідженнях 

4.  Національний авіаційний 

університет (юридичний 

факультет) 

Обмін досвідом викладання дисциплін та 

наукових досліджень 

Протягом 

року 

Використання в навчальному 

процесі та в наукових 

дослідженнях 

5.  Інститут держави і права 

ім. В.М.Корецького 

Національної академії 

наук України (відділ 

історико-правових 

досліджень; відділ теорії 

держави і права) 

Обмін науковою інформацією Протягом 

року 

Використання в навчальному 

процесі та в наукових 

дослідженнях 

http://idpnan.org.ua/naukovi_viddili_institutu_viddil_istorikopravovih_doslidjen.html
http://idpnan.org.ua/naukovi_viddili_institutu_viddil_istorikopravovih_doslidjen.html
http://idpnan.org.ua/naukovi_viddili_institutu_viddil_istorikopravovih_doslidjen.html
http://idpnan.org.ua/pro_viddil_teoriii_derjavi_i_prava.html
http://idpnan.org.ua/pro_viddil_teoriii_derjavi_i_prava.html


6.  Міжнародна асоціація 

істориків права 

Обмін науковою інформацією; проф. Міхневич 

Л.В. є членом Міжнародної  асоціації істориків 

права 

Протягом 

року 

Використання в навчальному 

процесі та в наукових 

дослідженнях 

7.  Університет «New Vision» 

Тбілісі, Грузія 

Обмін науковою інформацією Вересень-

грудень 

Англомовні курси для студентів 

 

 

* - в усіх таблицях  виділити жирним шрифтом прізвища авторів віком до 35 років (обов’язково!) 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 



 

Таблиця 16 
ПІДСУМКОВІ ДАНІ ПРО НДР  

 

 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2016 

1. Наукові заходи 
1.1. Кількість проведених кафедрами наукових 

заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів) 

15 

1.2. – з них: всеукраїнських 1 

1.3. – міжнародних, всього 1 

1.4. в тому числі: – які зареєстровані у МОН  

1.5 Взято участь у виставках, всього  

1.6 з них: – у національних  

1.7 – у міжнародних  

1.8. Взято участь у наукових заходах (семінарах, 

конференціях, симпозіумах), усього 

114 

1) - у міжнародних 67 

2) - у всеукраїнських 33 

3) - інших 14 

2. Наукові праці 
2.1. Опубліковано монографій  

2.1.1. Усього одиниць, в тому числі: 3 

а) – за фундаментальними дослідженнями 1 

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

2 

2.1.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.1.3. Всього обліково-видавничих аркушів 

монографій  (друкованих аркушів) 

34,5 

2.1.4. Відповідно до вимог МОН  

2.1.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.1.4.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.1.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів) монографій 

відповідно до вимог МОН 

 

2.1.5. За кордоном  

2.1.5.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.1.5.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.1.5.3. Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів) монографій виданих 

за кордоном 

 

2.2. Опубліковано підручників  

2.2.1. Усього одиниць, в тому числі: 2 

а) – за фундаментальними дослідженнями 1 

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

1 

2.2.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.2.3. Всього обліково-видавничих аркушів 26 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2016 

(друкованих аркушів) підручників 

2.2.4. З грифом МОН 1 

2.2.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.2.4.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.2.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів)підручників з грифом 

МОН 

23 

2.3. Опубліковано навчальних посібників 2 

2.3.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

2 

2.3.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.3.3. Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів)навчальних посібників 

21,4 

2.3.4. З грифом МОН  

2.3.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.3.4.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.3.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів)навчальних посібників 

з грифом МОН 

 

2.4. Кількість публікацій (статей)  

2.4.1. Усього одиниць, в тому числі: 79 

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.4.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів) публікацій (статей) 

40,35 

2.4.4. За кордоном 15 

2.4.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.4.4.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.4.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів) публікацій (статей) 

виданих за кордоном 

17,45 

2.4.5. У міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus та ін.) 

 

2.4.5.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а) – за фундаментальними дослідженнями  

б) – за прикладними дослідженнями і 

розробками 

 

2.4.5.2. В межах другої половини робочого дня, 

усього одиниць 

 

2.4.5.3 Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів) публікацій (статей) у 

3 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності кафедри 
2016 

міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus та ін.) 
2.4.6 Кількість цитувань у виданнях, що входять 

до науковометричних баз даних (Scopus та 

ін.) 

 

2.5. Тез виступів на конференціях 97 

2.5.1. Всього обліково-видавничих аркушів 

(друкованих аркушів) тез виступів на 

конференціях 

18,74 

3. Наукова робота студентів 
3.1. Кількість студентів, які брали участь у 

виконанні НДДКР, усього осіб 

228 

3.2. Кількість опублікованих статей за участю 

студентів, усього 

7 

3.2.1. з них: – самостійно 5 

4. Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років) 
4.1. Чисельність молодих учених на кафедрі, 

усього 

 

1) з них: – доктори наук  

2) – кандидати наук  

3) – аспіранти  

4) – докторанти  

5) – без ступеня, не включаючи аспірантів  

5. Наукові праці, конференції (інформація по молодим вченим) 
5.1. Опубліковано монографій 1 

1) з них: – відповідно до вимог МОН 1 

2) – за кордоном  

5.2. Опубліковано підручників  

1) з них: – з грифом МОН  

5.3. Опубліковано навчальних посібників  

1) з них: – з грифом МОН  

5.4. Кількість публікацій (статей), усього 

одиниць: 

8 

1) з них: – статей у зарубіжних виданнях 1 

а) в тому числі: – у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus) 

 

5.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять 

до науковометричних баз даних (Scopus) 

 

5.6. Взято участь у наукових заходах (семінарах, 

конференціях, симпозіумах), усього 

13 

1) з них: – всеукраїнських 5 

2) – міжнародних 8 

 



НДР студентів 

1. Кількість студентів, які приймають участь в науково-дослідній 

роботі - 228. 

2. Список опублікованих наукових статей в українських виданнях 

№ Прізвище та 

ініціали 

(якщо у 

співавторств

і - вказати) 

Назва Обсяг 

(д.а.) 

Мова Рік 

видання 

Видавн

и-цтво 

Вид публікації 

Журнал Збірник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Співавторство: 

Охотнікова О. 

М. та Ю. С. 

Фетько 

Адміністрат

ивно 

-правовий 

механізм 

державного 

управління 

в сфері 

землеустро

ю як 

складова 

галузі 

використан

ня і 

охорони 

земель 

 україн

ська 

2016 Фахове 

наукомет

ричне 

видання 

Часопис 

київського 

університе

ту права 

 

2. Співавторство: 

Охотнікова О. 

М. та 

А. М. Щава 

Державне 

управління 

промислово

ю власністю 

як шлях до 

інноваційно

ї моделі 

розвитку 

економіки 

 

 україн

ська 

2016 Фахове 

наукомет

ричне 

видання 

Часопис 

київського 

університе

ту права 

 

3. Власюк О. Сучасні 

риси англо-

американсь

кої 

правової 

сім’ї 

 

0,1 укр 2016 (тези 

були подані 

керівником 

гуртка 

Шарковою 

І.М. 

особисто у 

відділ 

наукової 

інформації 

та 

моніторинг

у після 

проведення 

конференції

) 

   

4. Ковальова В. Римське 

право як 

основа 

становленн

я та 

розвитку 

юридичної 

освіти в 

країнах 

західної 

0,1 укр 2016 (тези 

були подані 

керівником 

гуртка 

Шарковою 

І.М. 

особисто у 

відділ 

наукової 

інформації 

   



Європи на 

прикладі 

Болонськог

о 

університет

у 

 

та 

моніторинг

у після 

проведення 

конференції

) 

5 Анісімов І. М. Договір 

довічного 

утримання: 

проблеми 

та шляхи 

вирішення 

0,3 укр.  2016 КНЕУ  + 

6 Марущак С.В. Проблеми 

та 

перспектив

и розвитку 

вітчизняног

о 

регулюваня 

кредитних 

договорів 

0,3 укр.  2016 КНЕУ  + 

7 Поліщук В.С.   Правове 

регулюванн

я 

нотаріально

ї діяльності 

на 

тимчасово 

окупованих 

територіях 

України 

0,3 укр. 2016 КНЕУ  + 

Список опублікованих наукових статей в закордонних  виданнях 

№ Прізвище та 

ініціали 

(якщо у 

співавторстві 

- вказати) 

Назва Обсяг 

(д.а.) 

Мова Рік 

видання 

Видавни-

цтво 

Вид публікації 

Журнал Збірник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 



 

3. Наукові гуртки 
 

Дата засідання Курс Тема Відповідальний за 

проведення 

Протягом 

навчального року 

2-5 курси «Правова 

характеристика 

гендерного 

насильства» 

 

к.ю.н., доцент – 

Ілікчієва К.І. 

Протягом 2 семестру 

н.р. 

3 курс Гурток з 

міжнародного 

права 

К.ю.н., доцент 

Назаренко О.А. 

Протягом 

навчального року 

1 курс Теорія права к.ю.н. Макаренко А.В. 

Протягом 

навчального року 

1 курс Історія 

становлення та 

розвитку 

європейської 

правової традиції 

К.ю.н., доцент Шаркова 

І.М. 

Протягом 

навчального року 

4 курс Актуальні 

проблеми 

фінансового 

права 

Ст.викл Богдан Б.Б. 

 

4. Проблемні групи: 

1. Проблеми державного управління - керівник доцент кафедри 

Охотінікова О. М. 

2. Актуальні питання протидії економічним правопорушенням та 

економічній злочинності  (науковий керівник – к.ю.н., доцент 

Васильківська І.П.) 

3. Актуальні питання господарського права України – керівник, 

доцент Замрига А.В.; 

4. Актуальні питання земельного та аграрного права – керівник, 

доцент Шматова Ю.О. 

5. Актуальні питання корпоративного права – керівник, доцент 

Є. П. Коломієць-Людвіг; 



6. Соціальний захист: проблемні питання – керівник доц. 

Ярошенко І.С. 

7. Актуальні питання екологічного права – керівник доц. 

Мачуська І.Б. 

 

5. Дискусійні клуби:  

 

 школа англомовного правового дискурсу «ЮРИДИЧНИЙ 

ДРАГОМАН» (кафедра теорії та історії держави та права); 

 

 Актуальні питання права інтелектуальної власності (кафедра 

фінансового права) 

 

 

Заступник декана ЮФ, к.ю.н., доцент    О. А. Назаренко 


