
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП 

 

ID 

викла 

дача 

ПІБ 

викладач а 

Посада Структур 

ний 

підрозділ 

Кваліфіка ція 

викладача 

Стаж 

науково- 

педагогіч

ної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни,  

які 

викладає 

Обґрунтування 

 

 

175277 Кононенко 

Тетяна  

Володимирів

на 

Професор. 
Основне 

місце 

роботи 

Кафедра 
соціально-

гуманітар-

них 

дисциплін 
факультету 

№ 1 

Володимир- 
ський 

державний 

педагогічни й 

університет, 
1994 рік, 

спеціаль-

ність: історія 
і право, 

кваліфікація: 

вчитель 

історії, 
соціально- 

економічни х 

дисциплін  та 
права. 

 

Доктор 

філософ-

ських наук, 

спеціальність 

09.00.04 – 
філософська 
антропологі я, 

філософія 

культури. 
Тема 

дисертації: 
«Маргінальна 

19 років  
7 місяців 

Філософія   

науки 

  

1. Т.В. Кононенко має більш ніж 
десятирічний досвід викладання аспірантам 

філософських навчальних дисциплін. 

2. Сфера наукових інтересів Т.В. Кононенко 

відповідає профілю навчальної дисципліни. 
Зокрема, є автором наукових публікацій: 

- Sergii D. Rudyshyn, Tetiana V. Kononenko, 

Marina V. Khrolenko, Vitalii S. Konenko, 
Stanislav P. Merdov. Basic Soft Skills as an 

Integral Component of Student 

Competitiveness: Case of Higher Education in 

Ukraine. AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11, Issue 

1, Special Issue XVI. Р. 23–28. (Індексується 

у Web of Science); 
- Tetiana V. Kononenko, Halyna V. Mukhina, 

Kateryna V. Ponomarenko, Olha O. Novikova. 

Pedagogical Conditions of Developing 
Professional Culture in Law Students. 

International Journal of Higher Education. 

2020. Vol. 9, No. 7. Р. 36–46. (Індексується у 

Scopus);  
- Гуманітарне знання як чинник формування 

світоглядних орієнтирів майбутніх 

правників : Колективна монографія / 
Т. В. Кононенко, Т. М. Сабельникова, 

В. Є. Сусликов, Д. М. Титаренко, 

О. О. Титаренко, О. О. Новікова, 
К. В. Пономаренко, Г. В. Мухіна, 



особистість                 у 

пост 

візантійські й 
менталь-

ності». 

Диплом ДД 

№ 001391, 
виданий 

26.10.2012. 

 

Атестат 

професора 
кафедри 

соціально-
гуманітарних 

дисциплін  
АП № 

003138, 
виданий 

27.09.2021. 

О. О. Когут, Л. І. Суюсанов. Київ : ВД 

Дакор, 2020. 202 с.  

- Кононенко Т. В. Ціннісно-смислові 
орієнтири особистості: філософсько-

правовий аспект. Правовий часопис 

Донбасу. 2020. № 1 (70). С. 23–28.  
- Кононенко Т. В. Гуманітарний вимір 

сучасної юридичної освіти. Донецький 

юридичний інститут МВС України: освітні 
традиції, перевірені часом : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Маріуполь, 28 квітня 2021 

року. С. 202–203.  
- Кононенко Т. В. Гуманітарний чинник у 

сучасній юридичній освіті. Organization of 

educational process for legal education 
applicants, innovative teaching methods in 

higher education institutions of Ukraine and 

EU : Scientific and pedagogic internship, 

Frankfurt an der Oder, October 28 – December 
6, 2019. С. 95–97.  

3. Здійснювала наукове керівництво 

підготовкою дисертацій та офіційне 
опонування на захистах дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук. 
4. Пройшла наукове стажування та 

підвищення кваліфікації: 

- наукове стажування «Організація 

навчального процесу для здобувачів 
юридичної освіти. Інноваційні методи 

навчання у закладах вищої освіти України та 

ЄС». Європейський університет Віадріна у 
Франкфурті-на-Одері (ФРН), 28.10 – 

06.12.2019, 6 кредитів, 180 годин;  

- Всеукраїнське науково-педагогічне 

підвищення кваліфікації «Удосконалення 
професійної компетентності викладача 



юридичних дисциплін». Центр українсько-

європейського наукового співробітництва, 

15.11 – 26.12.2021, 6 кредитів, 180 годин. 

106139 Баланаєв а 

Оксана 

Василівн а 

Доцент. 

Основне 

місце 
роботи 

Кафедра 

соціально-

гуманітар-
них 

дисциплін 

факультету 

№ 1 

Донецький 

державний 

університет, 
1995 рік, 

спеціальність

- філолог-

германіст, 
викладач 

німецької 

мови і 
літератури, 

англійської 

мови і 

літератури, 
перекладач. 

 

Кандидат 
філологіч-

них наук, 
спеціальніс ть 

10.00.15 – 

«загальне 

мовознавст-

во». 

Тема 

дисертації: 

«Лексико- 

семантичні, 
морфологіч ні 

та 

синтаксичні 

особливості 
сучасної 

юридичної 

термінологі ї 

26 років 
11 місяців 

Іноземна мова 

для 

академічних 

цілей 

1. О.В. Баланаєва є автором низки 

наукових і навчально-методичних 

публікацій за профілем навчальної 
дисципліни, зокрема: 

- Kira Vyshnevska, Olga Bratanych, Sergii 

Skydan, Olena Hushko, Iryna Lopatynska, 

Oksana Balanaieva. Developing Business 
Communication Skills Through 

Interdisciplinary Approach to Study English. 

Proceedings of the III International Scientific 
Congress Society of Ambient Intelligence 

2020 (ISC-SAI 2020). Publication Date 23 

March 2020. (Проіндексовано у Web of 

Science);  
- Balnaieva O.V., Salashchenko H.M., 

Shurupova K.V., Devos A.O., Romanchuk 

A.I. Development of skills of intercultural 
communication in the process of studying at 

higher educational institutions. International 

Journal of Higher Education. Volume 9, 
Issue 7, Sciedu Press 2020, p. 243 -256. 

(Проіндексовано у Scopus);  

- Oleksiienko Larysa, Trubitsyna Olga, 

Balanaieva Oksana, Mamonova Olena, 
Polytsia Tetiana. Interactive Methods of 

Teaching Foreign Languages in Higher 

Education Institutions. Revista Tempos е 
Ecpacos Educacao. Vol . 13, n . 32, 2020. 

(Проіндексовано у Web of Science);  

- Баланаєва О.В. Формування лінгвістичної 
компетенції в майбутніх юристів. 

Правовий часопис Донбасу. 2019. 2(67). 

С. 131 -135;  

- Баланаєва О.В Німецькі юридичні 
терміни: відновлення смислових основ. 



(на матеріалі 

російської, 

української, 
німецької 

терміноло-

гії)». 

 

Диплом 
кандидата 
наук ДК 

№ 019351, 

виданий 

17.01.2014. 

 

Атестат 

доцента 
кафедри 

іноземних 

мов 
АД 

№ 006279 

від 09.02.2021. 

Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія»: серія 

«Філологія». 2020. Вип. 10 (78). С. 100 -103; 
- Баланаєва О.В., Дзевицька Л.С. 

Формування професійної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців під час 
навчання в дистанційному режимі. 

Правовий часопис Донбасу. 2021. № 1 (74). 

С. 161-168;  
- Yuliia Korotkova, Olena Mamonova, 

Oksana Balanaieva. Formation of 

Professional Language-Communicative 

Competence of Future Law Enforcers in 
Conditions of Context Training. IOSR Journal 

of Humanities And Social Science (IOSR-

JHSS). Volume 26, Issue 2, Series 5 
(February. 2021). P. 39-50;  

- Українсько-англійський розмовник для 

співробітників Національної поліції 

України / Укладачі: Є.С. Назимко, О.В. 

Баланаєва, І.С. Лопатинська. Київ: ВД 

«Дакор», 2019. 72 с.;  

- Іноземна мова : навчально-методичні 
матеріали для студентів та слухачів 

напряму підготовки 081 «Право» / 

О.В. Баланаєва, І.С. Лопатинська. Кривий 
Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. 66 с. 

2. Є членом Всеукраїнської спілки 

викладачів перекладу, Всеукраїнської 

Асоціації з мовного тестування та 
оцінювання. 

3. Пройшла підвищення кваліфікації:  

- «Розвиток професійної компетенції 
викладача ЗВО». Свідоцтво 1 ПК 

26593428/000000186-21. Маріупольський 

державний університет, 2021 рік; 

- «Удосконалення професійної 
компетентності викладача юридичних 



дисциплін». 15.11.21-26.12.21. Центр 

українсько-європейського наукового 

співробітництва, 180 годин (6 кредитів 
ЄКТС), сертифікат № ADV-151206-LSI 

виданий 26.12.21; 

- «Філологічна освіта як складова частина 
системи освіти України та країн ЄС» з 

25.03.2019 по 05.04.2019 у Куявському 

університеті у Влоцлавеку (Республіка 
Польща), 180 годин (6 кредитів ЄКТС). 

282139 Короткова 

Юлія 

Михайлівна 

Професор. 

Основне 

місце 
роботи 

Кафедра 

соціально-

гуманітар-
них 

дисциплін 

факультету 

№ 1 

Маріуполь-

ський 

гуманітарний 
інститут 

Донецького 

державного 

університет у, 
спеціальність- 

«українська 

мова і 
література, 

новогрецьк а 

мова», 
1999 рік. 

 

Доктор 

педагогіч-

них наук, 
спеціальніс ть 

-13.00.01 

загальна 
педагогіка 

та історія 

педагогіки. 

Тема 

дисертації: 

«Теорія і 

практика 

22 роки  

10 місяців 

Академічне 

мовлення та 

академічна 

доброчесність 

1. Є автором наукових публікацій з питань 

академічного мовлення, зокрема: 

- Короткова Ю. М. Удосконалення 
академічного мовлення здобувачів 

освітнього ступеня «доктор філософії». 

Правовий часопис Донбасу. 2021. № 4(77). 

С. 179-184; 
- Короткова Ю. М. Навчання основам 

наукового стилю мовлення здобувачів 

освітнього ступеня «доктор філософії». 
The XXV International Science Conference 

«Implementation of modern science and 

practice» (Varna, Bulgaria, May 11 – 14, 
2021). Р. 369–371. 

2. Пройшла підвищення кваліфікації на 

платформі Prometheus. на тему 

«Академічна доброчесність: онлайн курс 
для викладачів», 60 годин (2 кредити 

ECTS), сертифікат від 06.09.2022. 

3. Є керівником Школи підвищення 
педагогічної майстерності у Донецькому 

державному університеті внутрішніх справ, 

у межах якої проводить заняття з молодими 
викладачами, присвячені основам наукового 

стилю мовлення. 



підготовки 

філологів в 

університе-
тах Греції 

другої 

половини ХХ 
- 

початку ХХІ 
століття». 

 

Диплом 

доктора 

наук ДД 

№ 007568, 
виданий 

05.07.2018 

 

Атестат 

професора 

кафедри 
соціально-

гуманітар-

них 

дисциплін 
АП 

№ 002618 
виданий 

15.04.2021 

113072 Мухіна 

Галина 

Вікторівна 

Доцент. 
Основне 

місце 

роботи 

Кафедра 
соціально-

гуманітар-

них 

дисциплін 
факультету 

№ 1 

Ворошилов-
градський 

державний 

педагогічни й 

інститут  
ім. Т.Г. 

Шевченка, 

1989 рік, 
спеціальніс ть 

- історія з 

6 років  
7 місяців 

Методика 

викладання 

навчальни х 

дисциплін 

1. Є автором навчально-методичного 
посібника «Педагогіка та психологія вищої 

школи» (Дакор, Київ, 2020. 192 с.). 

2. З 2012 по 2021 рік була керівником 

школи підвищення педагогічної 
майстерності у Донецькому юридичному 

інституті МВС України. 

3. Пройшла підвищення кваліфікації:  
- «Організація навчального процесу для 

здобувачів юридичної освіти. Інноваційні 



додатковою 

спеціальні-

стю 
педагогіка. 

 

Донецький 
національн ий 

технічний 

університет, 
2004 рік, 

спеціальність

- державна 

служба. 

 

Кандидат 

педагогіч-

них наук, 
спеціальніс ть 

13.00.09 

«теорія 
навчання». 

Тема 

дисертації 

«Дидактичн і 
умови 

реалізації 

особистісно 
- 

орієнтовано го 

навчання 
курсантів 

ВНЗ». 

 

Диплом 

кандидата 
наук ДК № 

010205, 

виданий 

методи навчання у закладах вищої освіти 

України та ЄС» за фахом «Юридичні 

науки» в Європейському університеті 
Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, 

Федеративна Республіка Німеччина). 2019 

рік, в обсязі 6 кредитів (180 годин);  
- «Удосконалення професійної 

компетентності викладача юридичних 

дисциплін». Центр українсько-
європейського наукового співробітництва. 

2021 рік, в обсязі 6 кредитів (180 годин). 

4. Викладала на курсах підвищення 

кваліфікації у Центрі українсько-
європейського наукового співробітництва 

у 2021 році. 

5. Проводила тренінги для науково-
педагогічних працівників університету на 

теми «Інноваційні та інтерактивні методи і 

прийоми навчання», «Тайм менеджмент 

викладача закладу вищої освіти», 
«Професійне вигорання педагога». 

6. З 2020 року є членом громадської 

організації «Українська асоціація 
дослідників освіти», з 2022 року – членом 

громадської організації «Центр 

українсько-європейського наукового 
співробітництва». 



26.10.2012 

 

Атестат 

доцента 

кафедри 

соціально- 
гуманітар-

них 

дисциплін 
АД № 

006282 

від 09.02.2021 

389256 Назимко 

Єгор 

Сергійович  

 

 

 

 

 

 

Професор. 
Внутрішнє 

суміщення 

Кафедра 
державно-

правових 

дисциплін 
та 

публічного 

управління 
факультету 

№ 4 

Донецький 
юридичний 

інститут 

Луганського 
державного 

університету 

внутрішніх 
справ імені Е.О. 

Дідоренка, 2009 

р., спеціальність 

«Правоохорон-
на діяльність», 

кваліфікація 

юриста. 
 

Донецький 

національний 
університет, 

2013 р., 

спеціальність 

«Педагогіка 
вищої школи», 

кваліфікація 

викладача 
вищих 

навчальних 

10 років Методологія й 

організація 

наукового 

дослідження в 

галузі права 

1. Є автором низки наукових публікацій, у 
яких висвітлюються питання методології 

наукових правових досліджень, зокрема: 

- Назимко Є.С. Інститут покарання 
неповнолітніх у кримінальному праві України 

(нарис з методології дослідження) : 

монографія ; Донецький юридичний інститут 
МВС України Донецьк: Вид-во «Ноулідж» 

(Донецьке відділення), 2014. 370 с.; 

- Назимко Є. Методологія дослідження 

інституту покарання й її рівні. 
Підприємництво, господарство і право. 

2011. № 8. С. 134-137; 

- Назимко Є.С. Структура методології 
кримінального права. Вісник Академії 

адвокатури України. 2012. №1. С. 81-90; 

- Назимко Є.С. Методологія дослідження 
інституту покарання в кримінально-

правовій доктрині України (результати 

аналізу дисертацій та авторефератів). Вісник 

Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2012. 

№2. С. 117-130; 

- Назимко Є.С. Проблеми методології 
пізнання інституту покарання неповнолітніх 

в кримінальному праві України: 



закладів та 

університетів. 

 

Старший 

науковий 

співробітник, 
спеціальність 

12.00.08 

«Кримінальне 
право та 

кримінологія, 

кримінально-

виконавче 
право». 

Атестат 

старшого 

наукового 

співробітни

ка  

АС  

№ 000726 
виданий 

28.03.2013. 
 

Доктор 

юридичних 

наук 
спеціальність 

12.00.08 

«Кримінальне 
право та 

кримінологія, 

кримінально-
виконавче 

право».  

Тема 

дисертації:  

встановлення кола та шляхи розв’язання. 

Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія право. 
2013. Випуск 21., Ч І., Т.3. С. 69-72; 

- Назимко Є.С. Використання 

психологічних та соціологічних методів під 
час дослідження інституту покарання. 

Проблеми правознавства та 

правоохоронної діяльності. 2011. № 4. 
С. 104-113; 

- Назимко Є.С. Використання статистичних 

методів під час дослідження інституту 

покарання. Проблеми правознавства та 
правоохоронної діяльності. 2012. № 1. С. 90-

94; 

- Назимко Є.С. Математичні методи в 
кримінально-правових дослідженнях: «за та 

проти». Карпатський правничий часопис. 

2013. №1. С. 74-77; 

- Назимко Є.С. Використання математичних 
методів як засіб оптимізації застосування 

покарання до неповнолітніх: кримінально-

правовий аспект. Віче. 2013. №10. С. 14-17;  
- Назимко Є.С. Історичний метод та 

проблеми періодизації історії розвитку 

інституту покарання неповнолітніх. Jurnalul 
Juridic National: teorie si practica. 2014. №1. 

С. 47-57.  

2. Бере активну участь у підготовці та 

атестації наукових кадрів (офіційне 
опонування, наукове керівництво 

підготовкою дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в 
галузі права). Був головою спеціалізованої 

вченої ради К 11.737.01 Донецького 

юридичного інституту МВС України із 

захистів дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за 



«Теоретико-

прикладні засади 

становлення та 
розвитку 

інституту 

покарання 
неповнолітніх у 

кримінальному 

праві України». 

Диплом 

доктора 

наук ДД 

№ 006389, 
виданий 

28.02.2017 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і 

правових учень», 12.00.08 «Кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-

виконавче право» та 12.00.09 

«Кримінальний процес і криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 28.12.2017 № 1714). Член 
спеціалізованої вченої ради К 

11.737.02 Донецького юридичного 

інституту МВС України із захистів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук 

за спеціальностями 12.00.04 «Господарське 

право; господарсько-процесуальне право», 
12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне 

право і процес; фінансове право; 

інформаційне право» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 07.11.2018  № 

1218 ). Є заступником голови 

спеціалізованої вченої ради Д 11.737.02 із 
захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальностями 12.00.04 «Господарське 
право; господарсько-процесуальне право», 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» 

та 12.00.09 «Кримінальний процес і 
криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 
07.04.2022 за № 320). 

3. Член редакційних колегій наукових 

фахових видань: 

- Правовий часопис Донбасу; 



- Українська поліцеїстика: теорія, 

законодавство, практика; 

- Актуальні проблеми права: теорія і 
практика. 

4. Пройшов Всеукраїнське науково-

педагогічне підвищення кваліфікації з 
юридичних наук «Удосконалення 

професійної компетентності викладача 

юридичних дисциплін». 15 листопада – 26 
грудня 2021 року. (Донецький державний 

університет внутрішніх справ, Куявський 

університет у Влоцлавеку, Центр 

українсько-європейського наукового 
співробітництва. Свідоцтво від 26.12.2021). 

5. Голова Донецького осередку громадської 

організації «Центр українсько-
європейського наукового співробітництва». 

Член Європейського кримінологічного 

товариства. Член громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація кримінального 
права України». Член Координаційного 

бюро з проблем кримінології Національної 

академії правових наук України. 

421875 Стецюк 

Богдан 

Романович 

 

 

 

 

 

Професор. 

Основне 

місце 

роботи 

Кафедра 

загально-

правових 

дисциплін 
факультету 

№ 3 

Дрогобиць-

кий 

державний 

педагогічний 
інститут ім. 

Івана Франка, 

1992 рік, 
спеціальність 

- вчитель 

української 
мови та 

літератури, 

російської 

мови та 
літератури. 

24 роки Правові 

системи 

сучасності 

1. Сфера наукових інтересів Б.Р. Стецюка 

відповідає профілю навчальної дисципліни. 

Зокрема, є автором наукових публікацій: 
- Stetsiuk B., Slyvka O., Bashynskyi O. The 

legal frame work for the implementation of 

currency regulation in some foreign countries 
and in Ukraine. Baltic Journal of Economic 

Studies. 2018. Vol. 4, No.1. Р. 358-365. 

(Проіндексовано у Web of Science); 

- Стецюк Б. Р. Виклики та загрози дитинства 
у сучасному суспільстві (правовий аналіз). 

ПРАВО.UA. 2019. № 2. С. 5-10.  

- Стецюк Б. Р. Вплив Дж. Гаррінгтона на 
політичні погляди Т. Джефферсона у 

формуванні моделі державної влади США. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=HYjC9tAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=HYjC9tAAAAAJ:4fKUyHm3Qg0C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=HYjC9tAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=HYjC9tAAAAAJ:4fKUyHm3Qg0C
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=HYjC9tAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=HYjC9tAAAAAJ:4fKUyHm3Qg0C


 

Запорізький 

юридичний 
інститут 

МВС 

України, 

2003 р. 
Спеціальність 

«Правознавст

во». 

 

Доктор 

юридичних 

наук 
спеціальність 

12.00.01 – Теорія 

та історія 

держави та 
права, історія 

політичних і 

правових вчень. 

Тема 

дисертації: 
«Встановлення 

та розвиток 

процесуального 

права в 

Україні». 

 

Диплом 

доктора наук 
ДД № 004342 

від 28.04.2015 р.  

 
Професор 

кафедри історії 

держави і права. 

Феномен національної держави і права: 

український та світовий досвід і 

перспективи: матеріали Дванадцятої всеукр. 
наук. конф. ІППО НУ «Львівська 

політехніка». Львів: Ліга-Прес, 2020. С.  60-

63. 
2. У 2020-2022 роках був членом 

організаційного комітету з проведення I – III 

Міжнародної науково-практичної 
конференції «Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової 

інтеграції» (м. Кропивницький). 



Атестат 

професора АП 

№ 001065 від 
20.06.2019 р. 

421822 Зозуля Євген 

Вікторов ич 

Професор. 

Внутрішнє 
суміщення 

Кафедра 

загально-
правових 

дисциплін 

факультету 

№ 3 

Донецький 

юридичний 
інститут 

МВС 

України, 2014 

рік, 
спеціальність

- правознав-

ство, 
кваліфікація -

юрист. 

 

Доктор 

юридичних 

наук 

спеціальність 

12.00.01 
«теорія та 

історія 

держави і 
права; 

історія 

політичних   і 
правових 

вчень». 

Тема 
дисертації: 

«Міжнарод не 

співробітни 
цтво органів 

внутрішніх 

справ в 

умовах 
розбудови 

31 рік  

7 місяців 

Нормотвор-

чість та 

законодавча 

техніка 

1. Впродовж 2021-2022 рр. Є.В. Зозуля 

підготував навчально-методичний комплекс 
з дисципліни «Нормотворчість та 

законодавча техніка». 

2. Є.В. Зозуля має досвід підготовки 

наукових висновків і пропозицій щодо 
удосконалення проєктів законів та 

підзаконних нормативно-правових актів. 

3. Є.В. Зозуля є автором низки наукових 
праць, у яких обґрунтовано пропозиції щодо 

розробки нових та удосконалення чинних 

нормативно-правових актів, зокрема: 

- B. Derevyanko, E. Zozulya. Controversy in 
Deprivation of Citizenship on Charges of 

Terrorism and Separatism. Journal of Advanced 

Research in Law and Economics. Vol 8 No 7 
(2017): JARLE Volume VIII Issue 7(29) 

Winter 2017. P. 2103-2111. (Індексується у 

БД Scopus);  
- B. Derevyanko, Y. Zozulia, L. Rudenko. 

Money assets of internally displaced persons as 

financial resources of commercial banks. 

Banks and Bank Systems. 2017. № 4. P. 211-
217.  (Індексується у БД Scopus); 

- Зозуля Є.В. Організаційно-правові засади 

діяльності Національної поліції України 
стосовно захисту та забезпечення прав 

дитини. Правовий часопис Донбасу. 2019. 

№ 2. С. 150-157; 
- Зозуля Є.В. Нормативно-правове 

регулювання міжнародного співробітництва 

органів Національної поліції України. 

Українська поліцеістика: теорія, 



незалежної 

держави: 

історико - 
правове 

досліджен- 

н я». 

 

Диплом 

доктора 

наук DD 

№004340 
виданий на 

підставі 

рішення 

Атестаційн ої 
колегії МОН 

України від   

28 квітня 

2015 р. 

 

Атестат 

професора 
кафедри 

загально- 

правових 

дисциплін 
АП 

№000736 

виданий на 
підставі 

рішення 

Атестаційн ої 

колегії МОН 
України від  

05 березня 

2019 р. 

законодавство, практика. 2022. № 1 (3). 

С. 151-160; 

- Зозуля Є.В. Організаційно-правові засади 
становлення і розвитку судової системи  

України. Правовий часопис Донбасу. 2022. 

№ 2.  С. 19-31. 
4. Бере участь у підготовці та атестації 

наукових кадрів як науковий керівник, член 

спеціалізованих вчених рад та офіційний 
опонент щодо дисертаційних досліджень в 

галузі права. 

5. Є членом редакційних колегій наукових 

фахових видань «Правовий часопис 
Донбасу», «Українська поліцеїстика: теорія, 

законодавство, практика». 

6. Член Міжнародної асоціації істориків 
права. Член Комісії по вивченню історії 

українського права (дорадчий орган НАН 

України). 

 
 



282171 Колєснік 

Тетяна 

Володимирів

на 

 

 

 

Завідувач 

кафедри 

Кафедра 

цивільного, 

трудового 
права та 

права 

соціального 
забезпечен-

ня 

факультету 
№ 4 

Харківський 

державний 

педагогічний 
університет ім. 

Г.С. Сковороди 

2003 р.  
Спеціальність 

«Правознавст-

во», 
кваліфікація: 

юрист, викладач 

правових 

дисциплін. 
Диплом з 

відзнакою: 

ХА № 21636643 
виданий 

6 червня 2003 р. 

 

Доктор 

юридичних 

наук, 

спеціальність: 
12.00.05 – 

трудове право; 

право 
соціального 

забезпечення.   

Тема 

дисертації:  
«Правовий 

механізм 

забезпечення 
дисципліни 

праці в умовах 

ринкової 

економіки».  

15 років  

10 місяців 
Тлумачення 

норм права та 

правозастосу-

вання 

1. Сфера наукових інтересів Т.В. Колєснік 

відповідає профілю навчальної дисципліни. 

Зокрема, є автором наукових публікацій: 
- Koliesnik T.V. Kostyuchenko O.E. Krasytska 

L.V. Efficiency improvement of productivity by 

employees’participation in the distribution of 
enterprise profit. Financial and credit activity: 

problems of theory and practice. 2018. V. 4. № 

(27). Р. 476-484. (Індексується у Web of 
Science); 

- Kostyuchenko O.E. Koliesnik T.V. Bilous 

Z.V., Tavolzhanskyi О.V. Robotization of 

manufacturing process: economic and social 
problems and legal ways of their solution .   

Financial and credit activity: problems of theory 

and practice. 2019. V. 3. № (30). Р. 454-462.    
(Індексується у Web of Science); 

- Inshyn M. І. Koliesnik T.V. Kovalenko R. I. 

Dashutin I. V. PavlichenkoV.M European 

standards for the protection of  social rights of 
migrant worces. Journal  of  legal,  ethical and 

regulatory issues.  2019. V. 22. № (6). Р. 1-8. 

- Колєснік Т.В. Забезпечення дисципліни 
праці за проектом Трудового кодексу 

України. Правовий часопис Донбасу.  2018. 

№3 (64)  С. 61-66. 
- Колєснік Т.В. Адаптація європейського 

законодавства у сфері забезпечення 

дисципліни праці до законодавства України.  

Підприємництво, господарство і право.  
2018. №8  С. 78-82. 

- Колєснік Т.В. Актуальні питання 

застосування заохочення до працівників у 
сучасних умовах. Наукового віснику 

Ужгородського національного університету. 

Серія: Право. 2018.  № 51.Т.1   С.137-142. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/8/16.pdf


Диплом 

доктора 
юридичних 
наук ДД № 

006987 

виданий МОН 
України на 

підставі 

рішення 
Атестаційної 

колегії від 11 

жовтня 2017 р. 

 

Вчене звання 

професор  
кафедри 

цивільно-

правових 

дисциплін 

присвоєно 
27 листопада 

2019 р.  

Атестат 

професора 
АП№ 001508 

видано МОН 
України на 

підставі 

рішення 

Атестаційної 
колегії від  

26.02.2020 р.   

- Колєснік Т.В. Особливості притягнення до 

дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

Право і суспільство.  2019.  №1. С. 54-59. 
- Колєснік Т.В. Правові засади забезпечення 

дисципліни праці у країнах із розвиненою 

ринковою економікою. Підприємництво, 
господарство і право.  2019. №1.  С. 66-70. 

- Колєснік Т.В. Застосування спеціальних 

дисциплінарних стягнень до окремої 
категорії працівників. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2019.  №1. С. 79-

83. 

- Колєснік Т.В. Регламентація етичної 
поведінки працівників поліції у сфері 

забезпечення дисципліни праці. Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020.  
№2. С. 81-85. 

- Колєснік Т.В. Сучасні підходи до 

забезпечення гендерного балансу під час 

реалізації права на працю. Правовий 
часопис Донбасу. № 4 (73) 2020. С. 53-59. 

- Колєснік Т.В. Гендерний аудит 

законодавства про працю. Правовий часопис 
Донбасу. № 1 (74) 2021. С. 27-35. 

- Колєснік Т.В., Костюченко О.Є. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку  як 
інструмент правового регулювання 

організації праці на підприємствах в 

установах, організаціях. Економічна теорія 

та право. №3 (46)2021. С. 86-108. 
- Колєснік Т.В. Забезпечення гендерного 

балансу в умовах COVID-19: сучасні 

виклики. Право і суспільство. №2. 2022. С. 
108-114. 

2. Бере участь у підготовці та атестації 

наукових кадрів (офіційне опонування, 

наукове керівництво підготовкою 



дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в галузі права). 

3. Пройшла наукове стажування та 
підвищення кваліфікації: 

  - науково-педагогічне стажування  

«Education in the States of the Europen 
Union» Akademie HUSPOL 07.10.2019-

11.10.2019р. (м. Прага, Чеська Республіка).   

(6 credits/180 hrs). Сертифікат:  Registration 
number: 033/2019. Дата видачі: 11 жовтня 

2019 р.; 

  - підвищення кваліфікації за програмою 

«Дистанційне навчання за будь-яких умов» у 
Сумському державному університеті з 

18.07.2022.р-22.07.2022р. (30 годин)  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 
№05408289/1284-22 від 22.07.2022 р.; 

- International scientific conference «The role 

of legal science in establishing a new world 

order in wartime and post-war period» : 
conference proceedings, July 29–30, 2022. 

Riga, Latvia. Certifikate №LSI-290728-BSI 

dated 30.07.2022. 
4. Член редакційних колегій наукових 

фахових видань: 

- «Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. 
С. Сковороди (Серія «Право»);    

- «Нове українське право». 

282185 Данилевська 

Юлія 

Олександрів

на 

Завідувач 

докторан-
тури. 

Основне 

місце 
роботи 

 Запорізький 

юридичний 

інститут МВС 
України, 

спеціальніс ть 

правознавств

о, 2004 рік 

 

Кандидат 

юридичних 

10 років 

 
Актуальні 

питання 

криміналь-

ного права. 

 

Правове 

регулювання 

виконання 

заходів 

кримінально-

Сфера наукових інтересів Ю.О. 

Данилевської відповідає профілю 
навчальних дисциплін. Зокрема, є автором 

наукових та навчально-методичних праць: 

- Право особи на безоплатну правову 
допомогу : колективна монографія / Ю.О. 

Данилевська, Л.В. Павлик, З.З. Петрович, 

У.О. Цмоць. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 136 

с.; 



наук, 

спеціальність-

12.00.08 

Кримінальн е 

право та 

кримінологі я 

 

Тема 

дисертації: 
«Кримінальн

а 

відповідальні

сть за 
використання 

коштів, 

здобутих від 
незаконного 

обігу 

наркотични х 
засобів, 

психотропних 

речовин, їх 

аналогів або 
прекурсорів» 

 

Диплом 

кандидата 

юридичних 
наук ДК № 

064745 від 
26.01.2011 

Атестат 

старшого 

наукового 

співробітник

а зі 

спеціальності 

правового 

впливу. 

 

Проведення 

криміноло-

гічних 

досліджень 

 

- Данилевська Ю.О. Звільнення від 

кримінальної відповідальності за 

фальсифікацію лікарських засобів. Науковий 
вісник ДДУВС. 2018. Спеціальний випуск 

№ 1 (91). С. 46 – 52; 

- Данилевська Ю.О., Данилевський А.О. 
Щодо відповідності законодавства України 

про кримінальну відповідальність у сфері 

незаконного обігу наркотиків міжнародним 
нормативно-правовим актам. Правовий 

часопис Донбасу. 2020. № 4. С. 95-102; 

- Данилевський А.О., Данилевська Ю.О. 

Кримінально-правова охорона земель, на 
яких знаходяться об’єкти нерухомої 

культурної спадщини: аналіз окремих 

законодавчих ініціатив. Правовий часопис 
Донбасу. 2021. № 2. С. 60-66; 

- Reznik, O. M., Danylevska, Y. O., 

Steblianko, A. V., Chekmarova, I. M., & 

Karelin, V. V. (2020). Estado Actual y 
Perspectivas del Antilavado de Dinero en la 

Economía Digital. REICE: Revista Electrónica 

De Investigación En Ciencias Económicas, 
8(15), 314-327; 

- Danylevska, Y. O., Sokur, T. A., Bodnaruk , 

O. M., Shevchuk, A. V., & Stratiy, O. V. 
(2021). Criminal Liability of Legal Entities for 

Environmental Crimes: Problems of Law 

Enforcement Practice. Cuestiones Políticas, 

39(71), 224-244; 
- Данилевська Ю.О. Окремі аспекти 

кримінологічної характеристики втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність. 
Кримінологічна безпека населених пунктів : 

матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Маріуполь, 31 липня 2020 

року). Ред. кол.: В. М. Бесчастний, М. О. 
Семенишин, С. С. Вітвіцький та інші. 



кримінальне 

право та 

кримінологі я; 
кримінально- 

виконавче 

право  

АС 
№ 001728 

від 29.09.2015 

Донецький юридичний інститут МВС 

України, Головне управління Національної 

поліції в Донецькій області. К.: ВД «Дакор», 
2020. С. 90 – 93; 

- Данилевська Ю.О. Кримінологічна 

характеристика окремих транспортних 
злочинів. Транспортна безпека: правові та 

організаційні аспекти: матеріали ХV 

Міжнародної науково-практичної 
конференції (в авторській редакції), (м. 

Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). 

Кривий Ріг, 2020. С. 95 – 99; 

- Кримінальне право України: Загальна 
частина: підручник / Є. С. Назимко, С. В. 

Лосич, Ю. О. Данилевська та ін. / за заг. 

ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. 
Джужи. К.: ВД «Дакор», 2018. 386 с. 

- Кримінально-виконавче право України: 

навч. посіб. / Є.С. Назимко, А.О. 

Данилевський, Ю.О. Данилевська, В.І. 
Гранкіна; за заг. ред. Є.С. Назимко. Київ: ВД 

«Дакор», 2020. 210 с. 

422120 Рябченко 

Олена 

Петрівна 

Професор. 
Сумісник 

Кафедра 
адміністра

тивно-
правових 
дисциплін 
факульте-

ту №2 

Харківський 
інженерно-

економічний 

інститут, 1982 

рік, диплом 
інженера-

економіста, 

спеціальність 
«Економіка і 

організація 

машинобудів
ної 

промисловост

і» Б-1 

№597409 від 
11.06.1982 р.; 

30 років Адміністратив

но-правова 

доктрина 

України. 

 

Актуальні 

проблеми 

розвитку 

адміністратив

ної юстиції. 

1. Рябченко О.П. є автором ґрунтовних 
наукових праць, що відповідають профілю 
навчальних дисциплін, зокрема: 
 - Riabchenko, O. Subject of administrative law: 

content novelty. Eurôpska Veda. Vedecký 

časopis. European Scientific jornal. 2018. 3.  
p.31-34; 

- Правове забезпечення захисту 

економічних інтересів держави: теоретико-

прикладне дослідження: монографія / за ред. 
О.П. Рябченко. Суми: Мрія,2020.352 с. 

- Рябченко О.П. До питання про 

реструктуризацію системи 
адміністративного права: окремі наукові 

пропозиції. Наукові праці Національного 

авіаційного університету. Серія: 



Навчально-

науковий 

інститут 
післядипломн

ого навчання 

Національно-
го авіаційного 

університету, 

2016 рік, 
диплом 

спеціаліста, 

кваліфікація 

«юрист» ДСП 
№014726 від 

24.02.2016 р. 

 

Кандидат 

економічних 

наук  
Вища 

атестаційна 

комісія 

України, 1995 
рік. Диплом 

КН №008003 

Рішенням 
спеціалізован

ої вченої ради 

Харківського 

державного 
економічного 

університету 

від 9 березня 
1995 р. 

протокол №5-

Б 

 
 

Юридичний вісник «Повітряне і космічне 

право». Том 3 № 60 (2021).С.110-116; 

- Рябченко О.П. Проблемні питання 
правового регулювання статусу керівника 

державної служби в державному органі. 

Повітряне і космічне право. Юридичний 
вісник. 2018. Том 3. №48(2018). С.90-96; 

- Рябченко О.П. Новелізація категорій 

адміністративного права і процесу: окремі 
питання трансформації змісту. Право 

України. 2014. №3. С.12-17; 

- Olena Petrivna Riabchenko, Volodymyr 
Yaroslavovych Matsiuk, Yurii Yuriiovych 
Riabchenko. Concerning Invalidation in a 
Court Of Law of Certain Types of Contracts 
Concluded in Connection with the Provision of 
Medical Services. International  Journal  of  
Advanced  Biotechnology  and  Research  
(IJABR) Special  Issue-1,  2019,  pp668-676; 
- Tylchyk, V., Riabchenko, O., Yarmaki, K., 
Riabchenko, Y., & Leschynsky, V. (2021). 
Rule of law in the context of judicial reform as 
a direction of ensuring the accessibility of 
administrative proceedings. Cuestiones 
Políticas, 39(69), 708-717; 
- Рябченко О.П., Романяк М.М. Щодо 
визначення предмету судової 
адміністративної юрисдикції. Науковий 
вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Юридичні науки». 
2017. Вип. 1. Том 2. С.58-60; 
- Рябченко О.П. Юрисдикція як 
процесуальний інститут забезпечення 
законності у сфері державної митної справи: 
загальна характеристика. Юридичний 
науковий електронний журнал. 2016. №4. 
С.147-150: Режим доступу: 
http://lsej.org.ua/4_2016/41.pdf 

http://lsej.org.ua/4_2016/41.pdf


Доктор 

юридичних 

наук за 
спеціальністю 

12.00.07 

«теорія 
управління; 

адміністратив

не право і 
процес; 

фінансове 

право», 

Вища 
атестаційна 

комісія 

України, 2001 
рік, Диплом 

ДД № 001775 

від 16 травня 

2001 р. 

 

Атестат 

професора 
кафедри 

адміністратив

ного права і 
адміністратив

ної діяльності 

органів 

внутрішніх 
справ 

ПР№001950 

від 23.12.2002 

- Рябченко О.П. Забезпечення реалізації 
права на справедливий суд: окремі 
законодавчі новели. Наукові праці 
Національного авіаційного університету. 
Серія: Юридичний вісник «Повітряне і 
космічне право»: Зб.наук.пр. К.: НАУ, 2015. 
№1(34). С.70-75; 
- Рябченко О.П. Зміст та особливості 
процесуального представництва при 
розгляді публічно-правових спорів, що 
випливають з податкових правовідносин. 
Наукові праці Національного авіаційного 
університету. Серія: Юридичний вісник 
«Повітряне і космічне право»: зб.наук.пр. 
К.:НАУ,2014. №4(33). С.65-69; 
- Рябченко О.П. Термінологічні новели 
Кодексу адміністративного судочинства 
України у вітчизняній доктрині 
адміністративного права і процесу / 
Адміністративне судочинство в Україні: 
теорія, правове регулювання, практика: 
монографія/ За заг.ред. С.В. Ківалова, Л.Р. 
Білої-Тіунової. О.: Фенікс, 2013. С.29-44. 
- Рябченко О.П., Бутенко В.І. Ст.ст.99-103 / 
Науково-практичний коментар КАСУ. 
Вид.2. Переробл. і доп. К.: Юрінком Інтер, 
2012. С.278-289. 
- Рябченко О.П. Категорія «публічно-
правовий спір»: розмежування 
конституційної та адміністративної 
юрисдикцій. Вісник Конституційного Суду 
України. 2011. №4-5. С.174-179. 
 

2. За авторством О.П. Рябченко видано 

навчальну літературу за профілем 
освітнього компоненту: 

- Рябченко О.П. Розділ 3 Публічне 

адміністрування у сфері економіки. 



Адміністративне право України. Повний 

курс: підручник/ Галунько В., Діхтієвський 

П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.Херсон: 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С. 340-353; 

- Адміністративне право України. 

Навчальний посібник. За заг.ред. О.П. 
Рябченко. Ірпінь, 2021. 297 с.; 

- Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Розвиток доктрини адміністративного та 
інформаційного права у сучасному 

гуманітарному просторі» для підготовки 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня (денної та заочної форми 
навчання) галузь знань 08 «Право» 

спеціальність 081 «Право». Ірпінь, 2019. 

Крім того, О.П. Рябченко є одним із 
укладачів Великої української юридичної 

енциклопедії: у 20 т. Т.5: Адміністративне 

право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; 

Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і 
права ім.В.М. Корецького НАН України; 

Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава 

Мудрого.2020.960с., в якій нею 
підготовлено статті на теми: Кваліфікація 

державного службовця і посадової особи 

місцевого самоврядування. КУпАП. 
Кодифікація адміністративно-правових 

норм. Конкурсний порядок заміщення 

посад. Консолідація адміністративно-

правових норм. Консульська установа. 
Конфіденційна інформація.  

3. Була членкинею Науково-
консультативної ради Вищого 
адміністративного суду України (з часу 
створення до ліквідації). 
Є членкинею Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду України 
(постанова Конституційного Суду України 



від 9 квітня 2019 №12-п/2019). 
4. З проблематики розвитку 
адміністративної юстиції під керівництвом 
Рябченко О.П. захистились і отримали 
диплом кандидата юридичних наук: Сорока 
М.О. (2011 рік); Заяць В.С. (2011 рік); 
Веденяпін О.А. (2013 рік); Рибченко А.О. 
(2013 рік); Кобилянський М.Г. (2014 рік); 
Гладка Н.М. (2015 рік); Горбалінський В.В. 
(2015 рік); Луніна О.С. (2015 рік). 
 

75687 Мердова 

Ольга 

Миколаївна  

Завідувач 
кафедри. 

Основне 

місце 

роботи 

Кафедра 
адміністра

тивно-
правових 
дисциплін  
факультет

у 
№ 2 

Донецький 
юридичний 

інститут 

внутрішніх 

справ,  
2004 рік, 

спеціальність 

– 
правознавств

о  

Кандидат 

юридичних 

наук, 

спеціальність 

- 12.00.07- 

«адміністрати

вне право  і 

процес; 
фінансове 

право; 

інформаційне 
право». 

Диплом                  ДК 

№ 053235 від 

08 липня 
2009 р. 

(Рішення 

13 років 
8 міс. 

Адміністратив

на 

деліктологія 

1. Мердова О.М. особисто займається 
проблемами адміністративної деліктології, 
нею підготовлено та захищено дисертаційне 
дослідження на тему: «Адміністративна 
відповідальність за порушення прав на 
об’єкт права інтелектуальної власності». 

2. Є автором наукових публікацій, що 
відповідають профілю освітньої 
компоненти, у тому числі, що індексуються 
у наукометричних базах Scopus та WOS, а 
саме: 

- Olga Merdova, Demian Smernytskyi, 
Konstantyn Zaichko, Valerii Podoinitsyn, 
Serhii Onyshchenko Administrative Liability 
for Environmental Offences: A Comparative 
Study. CUESTIONES POLITICAS. 2021. Vol. 
39 Núm. 70. Р. 446-464. 

- Документування адміністративних 
правопорушень, передбачених статтею 173-
2 КУпАП (за результатами аналітичного 
дослідження постанов районних судів м. 
Маріуполь): науково-практичні 
рекомендації / С.С. Вітвіцький, О.М. 
Мердова, О.О. Светлічна. Маріуполь: 
Донецький державний університет 
внутрішніх справ, 2021. 33 с. 

- Довідник  патрульного 



президії 

протокол 
№68-06/3) 

Атестат 

доцента 
кафедри 

адміністрати

вно- 
правових 

дисциплін, 

атестат 
доцента 

АД№001239 

(рішення 

атестаційно ї 
колегії від 23 

жовтня 

2018 року) 

поліцейського з оформлення 
адміністративних правопорушень у сфері 
безпеки дорожнього руху та громадського 
порядку / Ю.І. Марценишин, О.М. Мердова, 
А.П. Сахно, А.В. Червінчук. Кривий Ріг, 
2016. 80 с. 

- Мердова О., Хозлу І., Шульга М. 
Адміністративно-правове регулювання 
адміністративного затримання 
правопорушників за вчинення домашнього 
насильства: зарубіжний досвід та 
національна практика. Правовий часопис 
Донбасу. 2021. №3(76). С. 101-107. 

- Мердова О.М. Актуальні питання 
адміністративно-правового регулювання 
порядку оформлення результатів 
тимчасового затримання транспортного 
засобу. Правова освіта. 2016. №1. С.79-84 

- Мердова О.М. Об’єктивна сторона 
адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 174 КУпАП України. 
Правовий часопис Донбасу. 2017. №3-4. С. 
121-125. 

- Мердова О.М. Виконання постанови 
у справах про порушення прав на об’єкт 
права інтелектуальної власності. Право та 
управління: електронне наукове видання. 
2010. № 1. С. 112-120. 

- Мердова О.М. Адміністративні 
стягнення в системі державного управління 
об’єктами права інтелектуальної власності. 
Сучасні проблеми державного управління 
різними сферами і галузями економіки: зб. 
наук праць ДонДУУ. Серія "Державне 
управління. Т. ХІІ. 2011. Вип. 202. С. 243-
254. 

- Мердова О.М., Собакарь А.О. 
Особливості провадження у справах про 



адміністративні правопорушення, вчинені 
особами , що перебувають у стані 
алкогольного сп’яніння. Науковий вісник 
Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». Ч. ІІ. 2012. 
Вип. 20. С. 182-185. 

3. За авторством О.М. Мердової 
видано навчальний посібник 

«Адміністративна відповідальність в 
Україні» за профілем освітньої компоненти. 

180898 Волобуєв 

Анатолій 

Федотович 

Професор. 

Основне 
місце 

роботи. 

 

Кафедра 
криміналь

ного 
процесу та 
криміналі

стики 
факультет

у 
№ 1 

Харківськи й 

юридичний 
інститут, 

1980 р., 

спеціальність 

- 
правознавств

о, 

кваліфікаці я –
юрист  

 

Доктор 

юридичних 

наук, 

спеціальність 

12.00.09 
«кримінальни

й процес та 

криміналісти
ка; судова 

експертиза 

 

Тема 

дисертації: 

«Наукові 

основи 
комплексно ї 

методики 

36 років Особливості 

методики 

розслідувань 

окремих  видів 

кримінальних 

правопорушен

ь 

Має багаторічний досвід викладання 

криміналістичної методики у закладах 
вищої освіти. Сфера наукових інтересів 

також значною мірою пов’язана з 

проблемними питаннями методик 

розслідувань окремих  видів кримінальних 
правопорушень. Зокрема, є автором 

публікацій:  

- Розслідування і попередження 
розкрадань майна в сфері підприємництва. 

Навчальний посібник. Харків: Рубікон, 

2000. 272 с. 
- Проблеми методики розслідування 

розкрадань майна в сфері підприємництва. 

Монографія. Харків: Ун-т внутр. справ, 

2000. 336 с. 
- Економічні злочини: поняття та 

проблеми розробки  методики 

розслідування. Актуальні проблеми 
держави і права. Збірник наукових праць. – 

Одеса: Юридична література, 2003. С. 35-

39. 
- Методика розслідування злочинних 

порушень бюджетного законодавства. 

Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. 176 с. 
- Тактичні операції при розслідуванні 

злочинів, вчинених організованими 



розслідуванн

я злочинів у 

сфері 
підприємниц

тва» 

 

Диплом 

доктора 
наук: ДД 

№ 002670 
від 

11.12.2002 

 

Атестат 

професора 
кафедри: ПР 

№ 002922 
від 

17.02.2005 

групами. Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх 

справ. 2008. Вип. 40. С. 104-112. 
- Розслідування торгівлі людьми. 

Навчальний посібник (у співавторстві). 

Київ: «Конус-Ю», 2009. 190 с. 
- Методи, що використовуються  у  

досудовому розслідуванні злочинів. 

Наукові праці Національного університету 
«Одеська юридична академія». Т. ХІХ. 

Одеса, 2017. С. 86-91. 

- Механізм злочину та його зв’язок з 

концептуальними положеннями 
криміналістики. Монографія. Кривий Ріг: 

Вид. Р. А. Козлов 2019. 122 с. 

- Rape in Ukraine: problematic issues of 
proving (у співавторстві). Visegrad Journal 

on Human Rights. 2019. № 5. Т. 2. С. 67-72. 

     - Кримінальні проступки: забезпечення 

якісного розслідування. Правовий часопис 
Донбасу. № 3 (72). 2020. С. 183-187. 

176128 Одерій 

Олексій 

Володимиро

вич 

Професор. 

Основне 
місце 

роботи 

Кафедра 
криміналь

ного 
процесу та 
криміналі

стики 
факультет

у 
№ 1 

Українська 

юридична 

академія, 

1992 р., 

спеціальність- 
правознавств

о, 

кваліфікація- 

юрист 

 

Доктор 

юридичних 

наук, 
12.00.09 

«кримінальни

й процес та 

криміналісти

28 років 

 
Актуальні 

проблеми 

доказів та 

доказуванн я у 

кримінальном

у процесі. 

 

Європейські 

стандарти 

захисту прав 

людини у 

кримінальном

у процесі. 

 

Коло наукових інтересів прямо пов’язано із 

зазначеними навчальними дисциплінами. Є 
автором низки наукових і навчально-

методичних праць за відповідною 

тематикою, зокрема: 

- Одерій О.В., Мудрецький Р.В. Протидія 
судовому розгляду у кримінальних 

провадженнях та шляхи її подолання у 

сучасних реаліях: монографія. Київ: КНТ. 
2021. 224 с.; 
- Одерій О.В., Кожевніков О.А. Отримання 

криміналістично значущої інформації 
шляхом аналізу відкритих інтернет джерел. 

Правовий часопис Донбасу. 2020 № 4. (73). 

С. 144–156;  
- Одерій О.В. Участь спеціаліста у 
проведенні окремих слідчих (розшукових) 



ка; судова 

експертиза; 

оперативно-
розшукова 

діяльність» 

 

Тема 

дисертації: 
«Проблеми 

теорії та 

практики 

розслідуван ня 
злочинів 

проти 

довкілля», 

 

Диплом 

доктора 

юридичних 
наук ДД № 
005090 від 

15.12.2015. 

 

Атестат 

професора 

кафедри 

кримінальн о 
правових 

дисциплін та 

судової 

експертизи 
АП № 

001885 від 

24.09.2020 

дій під час досудового розслідування 

злочинів проти довкілля. Криміналістика і 

судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. 
зб. Київський НДІ судових експертиз; 

редкол.: О. Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. К., 

2016. Вип. 61. С.145-152;  
- Одерій О.В. Відкриття кримінального 

провадження (окремий аспект). Наукові 

праці Національного університету 
«Одеська юридична академія». Т. ХІХ, 2017. 

С. 259-266;  

- Одерій О. В., Герцик Р.В. Особливості 

використання криміналістичних знань під 
час судового розгляду кримінальних 

проваджень про корисливо-насильницькі 

кримінальні правопорушення. Вісник 
Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2017. 

№ 1 (77). С. 264–270.  

- Одерій О.В., Клечановський І.С., 
Клечановська Ю.І. Практика застосування 

статті 615 Кримінального процесуального 

кодексу України (теоретико-прикладний 
аспект). Криміналістика і судова 

експертиза. 2017. Вип. 62. С. 10-20.  

- Криміналістика: підручник у 2 т. Т. 2 / [А. 
Ф. Волобуєв, О.В. Одерій, Р. Л. Степанюк та 

ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. 

Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 
312 с.  
Неодноразово запрошувався до опонування 

на захисти дисертацій (перший опонент) до 
Спеціалізованих вчених рад: а) Д 64.086.01 у 

Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого; б) Д.64.700.01 у 

Харківському національному університеті 
внутрішніх справ; в) К 64.051.30 у 



Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна; г) К 11.737.01 у 

Донецькому юридичному інституті МВС 
України; д) ДФ 08.727.027 

Дніпропетровського державного 

університеті внутрішніх справ. Теми 
дисертаційних робіт знаходяться в орбіті 

згадуваних дисциплін, наприклад: Лазукова 

О.В. «Особливий режим досудового 
розслідування в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі 

проведення антитерористичної операції» 

(2018 р.); Чернобаєв С. І. «Повноваження 
слідчого під час досудового розслідування» 

(2020 рік); Чучко С.В. «Розслідування 

шахрайства при купівлі-продажу товарів 
через мережу Інтернет»; Гусєва В.О. 

«Теоретичні основи методики розслідування 

злочинів проти авторитету органів 

державної влади у сфері правоохоронної 
діяльності» (2021 рік); Лаврова В. В. 

«Повідомлення про підозру в контексті 

дотримання принципу верховенства права». 
(2021); Парфило І.В. «Криміналістична 

характеристика та основи розслідування 

фальсифікації та обігу фальсифікованих 
лікарських засобів» (2022). 

389257 Захарченко 

Андрій 

Миколайо 

вич 

Професор . 

Внутрішнє 

суміщенн я 

Кафедра 

господарс

ько- 
правових 

дисциплін 

та 
економічн

ої безпеки 

факультет
у 

№ 4 

Донецький 

національн ий 

університет, 
спеціальніс ть 

- 

«Правознавст
во»,  

2002  рік. 

 

Доктор 

юридичних 

16 років Актуальні 

проблеми 

господарсько

го права 

 

Особливос ті 

правового 

регулюван ня 

господарсь кої 

діяльності у 

1. Сфера наукових інтересів А.М. 

Захарченка відповідає профілю навчальних 

дисциплін. Зокрема, є автором 
(співавтором) більш ніж 90 наукових 

публікацій з питань господарського права, в 

тому числі: 

- Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016. 
Т. 15: Господарське право. редкол.: В. А. 

Устименко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. 

наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. 



наук, 

спеціальність 
12.00.04 

- 

господарсь ке 

право, 

господарсько
- 

процесуальн

е право. 

 

Тема 

дисертації: 

«Управлінн я 
об’єктами 

державної 

власності: 

господарсько
-правові 

аспекти». 

 

Диплом 

доктора 
наук ДД 

№ 007030, 

рішення 
Атестаційної 

колегії 

Міністерств а 
освіти і науки 

України від 

20 березня 

2018 р. 

 

Професор 

кафедри 

господарськ

о-правових 

різних сферах 

економіки 

 

 

Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. 2019. 784 с.; 

- Реалізація права на підприємницьку 
діяльність: стан та перспективи: колективна 

монографія / За заг. ред. А. Г. Бобкової, А. 

М. Захарченка. Київ: ВД «Дакор», 2021. 250 
c. 

- Бобкова А.Г., Захарченко А.М. Види 

організаційно-господарських відносин. 
Право України. 2019. № 8. С. 65-80. 

- Бобкова А.Г., Захарченко А.М. Щодо 

оновлення правової парадигми організації і 

здійснення господарської (економічної) 
діяльності. Правове забезпечення соціально-

економічного розвитку: стан та 

перспективи: Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, 

присвяченої 35-річчю кафедри 

господарського права Донецького 

національного університету імені Василя 
Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). 

Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. 

Вінниця: Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, 2019. С. 58-

61.; 

- Bobkova A.G., Zakharchenko A.M. 
Pavliuchenko Y.M. Legal enforcement of state 

aid control in the field of healthcare: experience 

of Ukraine in the context of European 

integration. Wiadomości Lekarskie 2019, tom 
LXXII, nr 12 cz. II. P. 2484-2488. Wiadomosci 

lekarskie. 2020. 73 (12 cz 2), pp. 2848-2854. 

(Проіндексовано у Scopus); 
- Bobkova A.G., Pavliuchenko Y.M., 

Zakharchenko A.M. Legal security of 

agricultural products as a condition public 

health system’s development. Wiadomości 
Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. P. 



дисциплін та 

економічної 

безпеки 
(атестат 

професора 

АП № 
003965), 

рішення 

Атестаційної 
колегії 

Міністерств а 

освіти і науки 

України від    6 
червня  

 2022 р. 

2484-2488 (Проіндексовано у Scopus); 

- O. Prokopenko, L. Korchevska, M. Shulga, A. 

Zakharchenko, T. Staverska, Y. Sydorov. 
Adaptation Of The Development Of Ecological 

Entrepreneurship. International Journal of 

Scientific & Technology Research. Volume 9, 
Issue 03, March 2020. P.1112-115 

(Проіндексовано у Scopus). 

3. Є співавтором навчально-методичної 
праці: Господарське право : практикум / А. 

Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю. О. Моісєєв, 

Ю. М. Павлюченко та ін. ; за заг. ред. А. Г. 

Бобкової. – Харків : Право, 2018. – 592 с. 
4. Бере участь в атестації наукових кадрів 

(виступ офіційним опонентом, робота у 

складі спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертаційних робіт з питань 

господарського права). Зокрема, у 2017-2020 

рр. був членом спеціалізованої вченої ради К 

11.051.12 в Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса із захисту 

дисертацій за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарсько-
процесуальне право. Є членом 

спеціалізованої вченої ради Д 11.737.02, 

яка забезпечує попередній розгляд і 
проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 господарське 

право; господарсько-процесуальне право. 
Член разових спеціалізованих вчених рад: 

ДФ 11.737.008 для проведення захисту 

дисертації Бугайової О.О. «Правовий режим 
майна у Збройних Силах України»; ДФ 

11.737.013 для проведення захисту 

дисертації Гушилика А.Б. «Правовий статус 

боржника у справі про банкрутство». 18 
серпня 2020 р. як офіційний опонент брав 



участь у роботі спеціалізованої вченої ради 

К 11.732.02 Донецького юридичного 

інституту МВС України (захист дисертації 
Останіної Анни В'ячеславівни на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних 

наук «Господарсько-правове забезпечення 
інноваційного характеру фармацевтичної 

діяльності»). 

4. Є одним із співавторів Концепції 
модернізації господарського законодавства 

України 

(https://hozpravoreposit.kyiv.ua/bitstream/han

dle/765432198/89/UVU_%e2%84%96%e2%8
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