
 

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ПРАВА 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 
 

 

Найменування 

посади 
 

 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно, або категорія, 

педагогічне звання 
 

 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 
 

Кириченко 

Олександр 

Анатолійович 

завідувач 

кафедри, 

професор 

 

Доктор юридичних наук, 

спеціальність  – 12.00.09 – 

кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза 

(Національна юридична академія 

України ім. Я. Мудрого, диплом 

ДН №003334 від 25.12.1996 р.) 

Тема «Основи криміналістичної 

мікрології». 

Професор кафедри кримінального 

процесу та криміналістики 

(Атестаційна колегія МОН 

України, атестат ПР №000892 від 

18.10.2001 р.). 

Інститут права та післядипломної 

освіти Міністерства Юстиції 

України, підвищення кваліфікації за 

програмою тематичного 

короткострокового семінару 

«Забезпечення основ національної 

безпеки України кримінально-

правовими заходами». Сертифікат 

про підвищення кваліфікації №375 

від 12.03.2018 р. 

Леонов Борис 

Дмитрович 

в.о. професора 

кафедри права 

Доктор юридичних наук, 

спеціальність -12.00.08 -

кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-

виконавче право (Національна 

академія Служби безпеки України, 

диплом ДД №003984 від 

22.12.2011 р.). Тема 

«Кримінологічні засади 

запобігання тероризму: теоретичні 

та прикладні проблеми». 

Старший науковий співробітник із 

спеціальності 12.00.08 - 

кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-

виконавче право (Атестаційна 

колегія МОН України, атестат АС 

№001268 від 23.09.2014 р.). 

Інститут права та післядипломної 

освіти Міністерства Юстиції 

України, підвищення кваліфікації за 

програмою тематичного 

короткострокового семінару 

«Господарсько-правова 

політика держави щодо розвитку 

інноваційних виробництв». 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації №972, 2018 р. 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№12/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

Akademie Huspol. Has successfully 

completed the 108 hrs made up of 

following courses: Education in the 

States of the European Union. 

Registration number: CerAkHus 

012/2019 

Стременовський 

Сергій 

Миколайович 

доцент кафедри 

права  

 

Кандидат юридичних наук, 

спеціальність – 12.00.01 - теорія та 

історія держави і права; історія 

політичних і правових учень 

(Одеська національна юридична 

академія, диплом ДК №061268 від 

16.05.2001 р.). 

Тема «Місцеве самоврядування м. 

Одеси в середині XIX століття: 

історико-правове дослідження». 

Доцент кафедри юридичної 

психології та педагогіки 

(Атестаційна колегія МОН 

України, атестат ДЦ №009165 від 

21.10.2004 р.). 

Інститут права та післядипломної 

освіти Міністерства Юстиції 

України, підвищення кваліфікації за 

програмою тематичного 

короткострокового семінару 

«Адміністративно-правове 

забезпечення захисту прав людини і 

громадянина в Україні в умовах 

євроінтеграції». Сертифікат про 

підвищення кваліфікації №671, 2019 

р. 

Lublin Science and Technology Park, 

S.A. Maria Curie-Sklodowska 

University. Pedagogis internship on the 

topic: «Legal Education of the Future: 

Prospective and Priority Directions of 

Scientific Research». Certificate, 



December 16 to December 20, 2019 

(90 hours). 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№11/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

Бідей Олександр 

Миколайович 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат юридичних наук, 

спеціальність – 12.10.07 -

адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне 

право (Національна академія 

внутрішніх справ МВС України, 

диплом ДК №001880 від 

22.12.2011 р.). 

Тема «Адміністративно-правове 

забезпечення діяльності ОВС за 

умов надзвичайного стану» 

Миколаївський національний 

університет імені В.О. 

Сухомлинського, підвищення 

кваліфікації (стажування) на кафедрі 

міжнародних економічних відносин 

та економіки. Розпорядження по 

факультету від 26.04.2019 №19к.  

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№9/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

Centre for European Reforms Studies 

a.s.b.I.. Grand Duchy of Luxembourg. 

Theorylogy of Criminalistics and 

Ordistics (Theory of Operational 

investigative activities). 06 July/04 

September 2020. 

Мельник 

Дмитро 

Сергійович 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат юридичних наук, 

спеціальність - 12.00.08 – 

кримінальне право та 

кримінологія, кримінально-

виконавче право (Національна 

академія Служби безпеки України, 

диплом ДК №054401 від 

08.07.2009 р.). 

Тема «Запобігання органами 

Служби безпеки України 

незаконному переправленню осіб 

через державний кордон України» 

Київський науково-дослідний 

інститут судових експертиз, 

підвищення кваліфікації 

(стажування) за програмою 

«Організація судової експертизи». 

Довідка №204-08/137, 2019 р. 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№8/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

Вища школа міжнародних відносин 

та комунікацій (м. Хелм, Республіка 

Польща), стажування, тема: 

«Правові аспекти оцінки якості 

вищої освіти в Європейському Союзі 

з урахуванням польського досвіду». 

Сертифікат №42701.07 від 

15.08.2020 р. (150 год.). 

Коробочкіна 

Любов 

Леонідівна 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат юридичних наук, 

спеціальність - 

12.00.07 - адміністративне право і 

процес; фінансове право; 

інформаційне право 

(Національний університет 

«Одеська юридична академія», 

диплом ДК №039400 від 

13.12.2016 р.). 

Тема «Паспортний режим в 

Україні як вид адміністративно-

правового режиму» 

 

Інститут права та післядипломної 

освіти Міністерства Юстиції 

України, підвищення кваліфікації за 

програмою тематичного 

короткострокового семінару 

«Організація роботи із зверненнями 

громадян та запитами на отримання 

публічної інформації відповідно до 

вимог чинного законодавства. Аналіз 

причин надходження повторних 

обґрунтованих звернень». 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації № 960, 2018 р. 

U.S. Departament of State 

Massive Open Online Course (MOOC) 

Training: English for Media Literacy. 

Certificate of participation, 2018 р. 



ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№14/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

Мірошкіна 

Наталія 

Валеріївна 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат філософських наук, 

спеціальність -09.00.02 – 

діалектика та методологія 

пізнання (Південноукраїнський 

державний педагогічний 

університет ім. К.Д. Ушинського), 

диплом ДК № 007413 від 

27.06.2000 р.Тема: «Природничо-

наукові аспекти цивілізаційних 

досліджень (методологічний та 

філософсько-історичний аналіз) 

Школа політичної аналітики 

Національного університету «Києво-

Могилянська академія». Онлайн-

курс Prometheus «Культура та 

політика: багатозначність 

(взаємо)зв’язків. Сертифікат від 

20.02.2021 р. 

Міжнародний центр перспективних 

досліджень. Онлайн-курс Prometheus 

«Культура толерантності: як 

побудувати суспільство, комфортне 

для всіх». Сертифікат від 24.02.2021 

р. 

ООН Жінки в Україні. Онлайн-курс 

Prometheus «Я знаю гендер». 

Сертифікат від 24.02.2021 р. 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№1/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

 

Кліщевська 

Аліна Юріївна 

в.о. доцента 

кафедри 

менеджменту та 

фінансів 

Кандидат економічних наук, 

спеціальність- 08.00.04 – 

економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності) 

(Херсонський національний 

технічний університет, диплом ДК 

№050695 від 05.03.2019 р.). 

Тема «Формування та підвищення 

рівня економічної стійкості 

підприємств борошномельної 

галузі» 

Миколаївський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації 

педагогічних працівників зі 

спецкурсом «Куратор- 

тьютор дистанційного 

навчання». Тема «Фінанси 

підприємств»». Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№31193118/1481-17 від 

07.04.2017 р. 

Захист кандидатської 

дисертації, диплом ДК 

№ 050695 від 05.03.2019 р. 

Central European Academy Studies and 

Certification. Сертифікат учасника 

тренінгу «Написання проєктів. 

Фонди ЄС», №2019/12/018 (16 год.). 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№15/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит). 

Університет Суспільних Наук (UNS) 

у м. Лодзь 

(Польща), Фундація 

Central European Academy 

Studes and Certifications 

(CEASC), Технологічний 

інститут Католицького 

університету, м. Ружемберок 

(Словения). Міжнародне стажування 

на тему «Міжнародні проєкти: 



написання, аплікування, управління 

та звітність» (серпень- жовтень 2020 

р.). Сертифікат про 

проходження 

післядипломного 

міжнародного стажування 

№2020/10/1320 (6 кредитів ЕКТС). 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Пронь Сергій 

Вікторович 

професор 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

історії 

Національного 

університету 

кораблебудування 

імені адмірала С. 

О. Макарова 

Миколаївський державний 

педагогічний інститут ім. В.Г. 

Бєлінського, 1979 р. (спеціаліст Б-І 

№601543 від 02.07.1979 р.), 

спеціальність-історія, 

кваліфікація-вчитель історії та 

суспільствознавства 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№10/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит) 

Олійник Олег 

Олександрович 

доцент кафедри 

права та 

соціальних 

технологій 

Відкритого 

міжнародного 

університету 

розвитку людини 

«Україна», 

Миколаївський 

інститут розвитку 

людини 

Кандидат юридичних наук, 

спеціальність 12.00.07 - 

адміністративне право і процес, 

фінансове право, інформаційне 

право (Донецький національний 

університет, диплом ДК №892057 

від 26.02.2015 р.). 

Тема «Адміністративно-правове 

регулювання судово-експертної 

діяльності». 

Доцент кафедри цивільного, 

господарського, адміністративного 

права та правоохоронної 

діяльності (Атестаційна колегія 

МОН України, атестат АД 

№005598 від 26.11.2020 р.). 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

України, стажування на кафедрі 

кримінально-правових дисциплін. 

Свідоцтво про проходження 

стажування №19 від 06.02.2017 р. 

Празький інститут підвищення 

кваліфікації «Видавнича діяльність в 

країнах ЄС». Сертифікат 

№062018008 від 29.06.2018 р. 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

тренінг «Інновації юриспруденції у 

вітчизняній практиці». Сертифікат 

№13/6/20 від 20.10.2020 р. (0,1 

кредит) 

 

Підберезних 

Інна Євгеніївна 

доцент кафедри 

історії 

Чорноморський 

національний 

університет імені 

Петра Могили 

Кандидат історичних наук, 

спеціальність 07.00.02 – всесвітня 

історія (Донецький національний 

університет, диплом ДК №001975 

від 22.12.2011 р.). 

Тема «Далекосхідний напрямок 

зовнішньої політики США в 

умовах Ялтинсько-Потсдамської 

світової системи (1945-1991 

роки)». 

Доцент кафедри всесвітньої історії 

(Атестаційна колегія МОН 

України, атестат 12ДЦ №035070 

від 25.04.2013 р.). 

 

For remote participation in the 

International scientific and practical 

seminar “Cross-Cultural and Economic 

Aspects of Development of European 

Integration Processes”. Certificate 4-8 

of April, 2016, Kosice, Slovak 

Republic. 

Дипломатична академія України при 

МЗС України та Представництво 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. 

Літня школа «Безпека в небезпеці» 

(19-21 червня 2017 р. м. Київ). 

Державна установа «Інститут 

всесвітньої історії НАН України». 

Стажування у відділі історії країн 

Азії та Африки. Наказ №10-34/1/к 

від 31.10.2018 р. 

Академічна доброчесність в 

університеті. ВУМ Online. 

Сертифікат № 035451 від 25.08.2020 

р. 

Експерт з акредитації освітніх 

програм: онлайн тренінг. 

Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти. 

Сертифікат від 21.09.2020 р. 

Modern approaches to the organization 

of the educational process for law 

student (180 hours).  European 

University Viadrina Frankfurt (Oder) 



(Federal Republic of Germany). August 

24-October 2, 2020. Certificate № LSI-

24262-VIA from 02.10.2020. 

 

 

ВИДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПРАВА 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 
 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 
 

Відповідість пункту 30 ЛІЦЕНЗІЙНИХ 

УМОВ провадження освітньої діяльності 
 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Кириченко 

Олександр 

Анатолійович 

завідувач 

кафедри права, 

професор 

 

Доктор юридичних 

наук, спеціальність  

– 12.00.09 – 

кримінальний 

процес та 

криміналістика; 

судова експертиза 

(Національна 

юридична академія 

України ім. Я. 

Мудрого, диплом 

ДН №003334 від 

25.12.1996 р.) 

Тема «Основи 

криміналістичної 

мікрології». 

Професор кафедри 

кримінального 

процесу та 

криміналістики 

(Атестаційна 

колегія МОН 

України, атестат ПР 

№000892 від 

18.10.2001 р.). 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України:  
2.1. Кириченко А. А. Система новых доктрин 

обеспечения и наиболее полного восстановления 

правового статуса различных социосубъектов. Вісник 

Південного регіонального центру Національної академії 

правових наук України. № 12 (2017). С. 27-36 URL : 

http://prc.com.ua/images/ PDFnomera/12.pdf 

2.2. Кириченко А. А. Система новых доктрин правового 

статуса субъектов образовательной деятельности. 

Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни 

Степанової. № 4 (59), грудень 2017. Миколаїв : МНУ 

ім. В. О. Сухомлинського, 2017. С. 229-234. 

2.3. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и 

разграничения насилия в семье, коллективе или 

государстве от прямого либо делегированного 

государственного принуждения в контексте 

противодействия вненормативному и виктимному 

поведению. Вісник Південного регіонального центру 

Національної академії правових наук України. 

№ 14 (2018). С. 49-57 URL : http://prc.com.ua/images/ 

PDFnomera/VPrcNapnU14.pdf 

2.4. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и 

значения прямого или делегированного 

государственного принуждения для противодействия 

вненормативному (девиантному) поведению учеников 

общеобразовательных школ. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник 

наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. 

№ 1 (60), лютий 2018. Миколаїв : МНУ 

ім. В. О. Сухомлинського, 2018. С. 103-109. 

2.5. Кириченко А. Новая доктрина обеспечения и 

наиболее полного восстановления правового статуса 

социосубъектов. Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. Зб. 

наук. пр., № 884. Електронну версію журналу включено 

до Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. Междунар. наук.-метрич. базы : 

http://prc.com.ua/images/%20PDFnomera/12.pdf
http://prc.com.ua/images/%20PDFnomera/VPrcNapnU14.pdf
http://prc.com.ua/images/%20PDFnomera/VPrcNapnU14.pdf
http://science.lp.edu.ua/uk/sls
http://science.lp.edu.ua/uk/sls


GOOGLE SCHOLAR, Index Copernicus International, 

РІНЦ Science Index*. Львів: НУ «Львівська 

політехніка», 2018. С. 237-242. 

2.6. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Основы 

инновационного понимания сущности, функций, 

системы и порядка формирования антиделиктных 

органов: часть вторая. The Journal of Eastern European 

Law. Журнал східноєвропейського права. Междунар. на

ук.-метрич. базы : Index Copernicus International, 

HeinOnline. 2021. № 85. С. 15-28.  

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

3.1. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. 

Інновації юриспруденції і законодавства в 

фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS 

Global Sp.z О.О., 2020. 97 с.  

3.2. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. 

Інновації юриспруденції та законності у сфері 

транспорту і транспортних технологій : монографія. 

Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2021. 108 с. (знаходиться 

у друці) 

3.3. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. 

Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської 

галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS 

Global Sp.z О.О., 2021. 108 с. (знаходиться у друці) 

4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

4.1. Шаповалова В. С. Поняття, співвідношення та 

класифікація кримінальної зброї (криміналістичний 

аспект): дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес і криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / 

Вікторія Сергіївна Шаповалова; Донецький юридичний 

інститут МВС України. Кривий Ріг, 2015. 267 с. 

8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

2015-2016 рр. - член редакційної колегії наукового 

видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України» 

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи) /навчально-

методичного управління (відділу)/ 

лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника: 

Завідуючий кафедри права ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад): 

2010 р. - член спеціалізованої вченої ради К 17.127.07 

Класичного приватного університету за адресою: 69002, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 124. 



12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення: 

12.1. Навчальний посібник «Інноваційне розуміння 

механізму передачі влади від виборців до суб’єктів 

владних повноважень та властивостей цих повноважень. 

Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни 

«Правознавство» : свідоцтво про реєстрацію права на 

твір № 97621. Україна. Автори : Тунтула Олександра 

Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович. Твір 

оприлюднено. Опублікування : Кириченко О. А., 

Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму 

передачі влади від виборців до суб’єктів владних 

повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція 

№ 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни 

«Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець 

Назаров О. А., 2019. 96 с. (додаток до електронного 

реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна 

експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань 

в юридичній практиці»). Дата реєстрації 20.05.2020.   

12.2. Навчальний посібник «Інноваційне розуміння 

забезпечення, дотримання та відновлення за Основним 

законом правового статусу різних видів соціосуб’єктів. 

Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни 

«Конституційне право зарубіжних країн» : свідоцтво 

про реєстрацію права на твір № 97622. Україна. Автори : 

Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр 

Анатолійович. Твір оприлюднено. Опублікування : 

Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння 

забезпечення, дотримання та відновлення за Основним 

законом правового статусу різних видів соціосуб’єктів. 

Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни 

«Конституційне право зарубіжних країн» : навч. 

посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. 

укр. та рос. (додаток до електронного реферативно-

наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. 

Застосування поліграфа і спеціальних знань в 

юридичній практиці»). Дата реєстрації 20.05.2020.  

12.3. Монографія «Блестящие или пронизанные 

откровенной коррупцией и явным 

непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса 

в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное 

правовое исследование» : свідоцтво про реєстрацію 

права на твір № 97623. Україна. Автори : Тунтула 

Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр 

Анатолійович. Твір оприлюднено. Опублікування : 

Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или 

пронизанные откровенной коррупцией и явным 

непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса 

в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное 

правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : 

Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. (приложение к 

электронному реферативно-научному журналу 

«Судебно-психологическая экспертиза. Применение 

полиграфа и специальных знаний в юридической 

практике»). Дата реєстрації 20.05.2020. 

12.4. Навчальний посібник «Основи роботи з джерелами 

антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з 

криміналістики» : свідоцтво про реєстрацію права на 

твір № 97624. Україна. Автори : Тунтула Олександра 

Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович, 

Ланцедова Юлія Олександрівна. Твір оприлюднено. 

Опублікування : Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., 

Тунтула О. С. Основи роботи з джерелами 

антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з 

криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець 



Назаров О. А., 2019. 92 с. (додаток до електронного 

реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна 

експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в 

юридичній практиці»). Дата реєстрації 20.05.2020. 

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

13.1. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. 

Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу 

«Інноваційні засоби подолання господарських 

кримінальних та інших правопорушень» : навч.-метод. 

посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 232 с. 

(додаток до електронного реферативно-наукового 

журналу «Судово-психологічна експертиза. 

Застосування поліграфа і спеціальних знань в 

юридичній практиці»), укр., рос. URL : http://expertize-

journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-

tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-

zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-

gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-

navchalno-metodichnij-posibnik 

13.2. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., 

Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі 

спецкурсу «Правовий статус та можливості суб’єктів 

подолання господарських кримінальних та інших 

правопорушень» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець 

Назаров О. А., 2019. 580 с. (додаток до електронного 

реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна  

експертиза.  Застосування поліграфа і спеціальних знань 

в юридичній практиці»), укр., рос. URL : http://expertize-

journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-

lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-

vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-

mozhlivosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-

kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-

metodichnij-posibnik 

13.3. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. 

Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу 

«Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

інформаційних технологій» : навч.-метод. посіб. Київ : 

Видавець Назаров О. А., 2020. 324 с. (додаток до 

електронного реферативно-наукового журналу «Судово-

психологічна експертиза. Застосування поліграфа і 

спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. 

URL : https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-

o-a/2436-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-tkach-yu-d-metodichni-

vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-yuridichna-

vidpovidalnist-za-pravoporushennya-u-sferi-

informatsijnikh-tekhnologij-navch-metod-posib 

15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

15.1. Кириченко А. А. Новые доктрины и концепции 

образовательной деятельности: приглашение к 

дискуссии. Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник 

наукових праць № 1 (56), лютий  2017. Миколаїв: МНУ 

імені В. О. Сухомлинського, 2017. С. 75-80. 

15.2. Кириченко А. А. Система новых доктрин 

обеспечения и наиболее полного восстановления 

http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik
http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik
http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik
http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik
http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik
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«Забезпечення законності під час проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи підрозділами Національної 

поліції», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(13.07.2020). 

-на дисертацію Богдана Дениса Миколайовича 

«Протидія Служби безпеки України тероризму в 

умовах гібридної війни», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 251 – Державна безпека (18.02.2021). 

Стременовськ

ий Сергій 

Миколайович 

доцент 

кафедри права  

 

Кандидат 

юридичних наук, 

спеціальність – 

12.00.01 - теорія та 

історія держави і 

права; історія 

політичних і 

правових учень 

(Одеська 

національна 

юридична академія, 

диплом ДК 

№061268 від 

16.05.2001 р.). 

Тема «Місцеве 

самоврядування м. 

Одеси в середині 

XIX століття: 

історико-правове 

дослідження». 

Доцент кафедри 

юридичної 

психології та 

педагогіки 

(Атестаційна 

колегія МОН 

України, атестат ДЦ 

№009165 від 

21.10.2004 р.). 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection; 

1.1. The standards of public administration in the share of 

peaceful assembly (based on the case law of the European 

court of human rights); Journal of legal, ethical and regulatory 

issues, Volume 23, Issue 3, 2020. Р. 1-10 Roman S. Melnyk, 

Yaroslav V. Lazur, Ruslan M. Bilokin,  Sergey N. 

Stremenovsky. 

1.2. Preventing and combating corruption (economic crime): 

examples of EU and Ukraine governance. International 

Journal of Management (IJM); April 2020  Р. 603 – 615; 

Mykola I. Inshyn; Oleksandr V. Basai; Nataliia M. Basai; 

Oleksandra O. Soroka; Sergey N. Stremenovsky. 

1.3. Nepotism, favoritism and cronyism as a source of conflict 

of interest: corruption or not?;Amazonia Investiga, Volume 

9,  Issue 29, May 2020; Р. 163 – 169; Anna Tytko; Mykhailo 

Smokoych; Yuliia Dorokhina; Olena Chernezhenk; Sergey 

N. Stremenovsky. 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

2.1. Стременовський С.М. Наукові дослідження адаптації 

нормативно-правових актів до законодавства ЄС. 

Науковий вісник публічного та приватного права Випуск 

1, том 1, 2018. С. 37 - 41 

2.2. Стременовський С.М. Наукові дослідження адаптації 

нормативно-правових актів до законодавства ЄС. Вісник 

південного регіонального центру Національного академії 

правових наук України. Випуск №15, 2018. С. 201 - 207 

2.3. Стременовський С.М. Суб’єкти та об’єкти 

лобіювання, в правотворчому процесі: перспективи 

законодавчої регламентації в Україні Науковий вісник 

Ужгородського Національного університету, Серія 

право, Випуск №48, Том 1, 2018. С. 44 – 47 



2.4. Стременовський С.М. Принципи енергетичної галузі 

України: законодавчі та наукові визначення. Вісник 

Чернівецького факультету Національного університету 

«Одеська юридична академія». Випуск №3, 2017. С. 7 – 

17.  

2.5. Стременовський С.М. Підзаконна правотворчість: 

Наукові підходи. Вісник Чернівецького факультету 

Національного університету «Одеська юридична 

академія». Випуск №2, 2017. С. 55 - 64 

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

3.1. Стременовський С.М. Местное самоуправление г. 

Одессы в середине XIX столетия: Историко-правовое 

исследование; Юридична література, Одеса, 2002; 220 

стр. 

4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

4.1. Харківський Національний Університет Внутрішніх 

справ. Терзі Олена Олександрівна; дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; 

«Інтеграційне право в системі права України» м. Харків 

–2014 р. Науковий керівник кандидат юридичних наук, 

доцент Стременовський С.М. 

4.2. Харківський Національний Університет Внутрішніх 

справ. Яровенко Леонід Олександрович; дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; 

«Становлення політичного права в Україні» Харків – 

2014 р. Науковий керівник кандидат юридичних наук, 

доцент Стременовський С.М. 

4.3. Класичний приватний Університет. Чеботарьов 

Сергій Сергійович; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук; «Гуманізація 

правового регулювання в Україні: основні напрямки 

розвитку» Запоріжжя – 2016 р. Науковий керівник 

кандидат юридичних наук, доцент Стременовський С.М. 

4.4. Класичний приватний Університет. Червоненко 

Вікторія Вадимівна; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук; «Порівняльне 

державознавство: теоретико-правове дослідження» 

Запоріжжя – 2016 р. Науковий керівник кандидат 

юридичних наук, доцент Стременовський С.М. 

4.5. Класичний приватний Університет. Крижановська 

Олена Володимирівна; дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук; «Інституційні 

засади правопорядку: загальнотеоретичне дослідження» 

Запоріжжя – 2018 р. Науковий керівник кандидат 

юридичних наук, доцент Стременовський С.М. 

4.6. Приватний вищий навчальний заклад Університет 

Короля Данила. Чабур Святослав Валерійович; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук; «Функціонування механізму 

правотворчості»  м. Івано-Франківськ – 2018 р. Науковий 

керівник кандидат юридичних наук, доцент 

Стременовський С.М. 

4.7. Приватний вищий навчальний заклад Університет 

Короля Данила. Кудрявцев Ігор Олексійович; ; 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук; «Місце та роль підзаконних 

нормактивно-правових актів з ядерної енергетики в 

системах законодавства України» м. Івано-Франківськ – 

2018 р. Науковий керівник кандидат юридичних наук, 

доцент Стременовський С.М. 



Бідей 

Олександр 

Миколайович 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат 

юридичних наук, 

спеціальність – 

12.10.07 -

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право 

(Національна 

академія внутрішніх 

справ МВС 

України, диплом ДК 

№001880 від 

22.12.2011 р.). 

Тема 

«Адміністративно-

правове 

забезпечення 

діяльності ОВС за 

умов надзвичайного 

стану» 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1.1. Инновационный Конституционный правовой 

субъект антикриминального и иных видов 

антиделиктного судопроизводства: приглашение к 

дискусии // Всероссийский криминологический журнал, 

2019. № 6. DOI 10.17150/2500-4255.2017.11(4).000-000 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

2.1. Бідей О. М. Новітня доктрина видового поділу 

правопорушень та анти кримінальної відповідальності // 

Науково-практичний журнал «Підприємство, 

господарство і право». 2014. №2. С. 74-77. 

2.2. Бідей О. М., Ю. Ланцедова, О. Тунтула. Новий 

погляд на сутність і видовий поділ антикримінального 

примусу // Науково-практичний журнал «Підприємство, 

господарство і право». 2014. № 3. С. 71-74. 

2.3. Бідей О. М. Принципи управління в системі органів 

внутрішніх справ // Науково-практичний журнал 

«Підприємство, господарство і право».  2014. № 4. С. 69-

72. 

2.4. Бідей О. М. Новая доктрина юридического 

образования, // Науково-практичний журнал 

«Підприємство, господарство і право».  2014.  № 7. С. 

67-71. 

2.5. Бідей О. М, Кириченко А. А., Блестящая 

перезагрузка украинской судебной власти в лице новых 

кассационных судов или зеркально противоположные 

результаты: гипердоклад научного системного 

правового исследования // Журнал східноєвропейського 

права. 2019. № 64. С. 254-312. 

2.6. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Сравнительный 

анализ конституционных основ стран постсоветского 

пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, 

соблюдению и восстановлению правового статуса 

физических лиц и иных социосубъектов // The Journal of 

Eastern European Law. 2019. № 68.  

2.7. Тунтула А. С., Бидей А. Н. Сравнительный анализ 

базисных международных правовых актов в контесте 

обеспечения, соблюдения и восстановления правового 

статуса физических лиц и иных социосубъектов // The 

Journal of Eastern European Law. 2019. № 68.  

2.8. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Преступный конкурс 

в кассационные суды, открытие рынка земли, заказ 

услуг проституток, лоббирование законопроектов и 

иные противоправные деяния парламентариев: 

системное правовое исследование // The Journal of 

Eastern European Law. 2019. № 70. 

2.9. Тунтула А. С., Бидей А. Н. Инновационное 

понимание ступенчатого сущностного видового деления 

субъективных, объективных и смешанных источников 

антикриминальных сведений // The Journal of Eastern 

European Law. 2019. № 70. 

2.10. Кириченко А. А, Бидей А. Н. Открытие рынка 

украинской земли в контексте инновационного 

понимания сущности и соотношения различных видов  

сведений в части адекватности отображения 

окружающей действительности // The Journal of Eastern 

European Law. 2020. № 78. 

2.11. Бидей А.Н, Тунтула А.С., Теорілогія 

криміналістики і ордистики (теорія операційної слідової 



діяльності). European reforms bulletin 2020., 2021 №4, С. 

12-16 

2.12. Кириченко А. А., Бидей А. Н. Основы 

инновационного понимания сущности, функций, 

системы и порядка формирования антиделиктных 

органов: часть вторая. The Journal of Eastern European 

Law. Журнал східноєвропейського права. Междунар. на

ук.-метрич. базы : Index Copernicus International, 

HeinOnline. 2021. № 85. С. 15-28.  

2.13. Тунтула А. С., Бидей А. Н. Основы 

инновационного понимания сущности, функций, 

системы и порядка формирования антиделиктных 

органов: часть червертая. The Journal of Eastern European 

Law. Журнал східноєвропейського права. Междунар. на

ук.-метрич. базы : Index Copernicus International, 

HeinOnline. 2021. № 85. С. 119-133.  

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 
3.1. Навчальний посібник «Організація діяльності міліції 

громадської безпеки» За загальною редакцією доктора 

юридичних наук, профессора, члена – кореспондента 

НАПрН України Олефіра В.І, Київ, 2012. 

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи) /навчально-

методичного управління (відділу)/ 

лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника: 

01.09.2015 р. – 31.08.2019 р. -  завідуючий кафедрою 

права, ПЗВО «Міжнародний класичний університет ім. 

Пилипа Орлика» 

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

13.1. Константинов С. Ф, Братель С. Г, Бідей О. М. 

Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи 

міграційного права».  Київ: МВС України академія 

МВД, 2014. 

13.2. Квітка Я. М, Константинов С. Ф, Бідей О. М. 

Методичні рекомендації до порядку розробки плану 

комплексного використання сил та засобів, задіяних на 

охорону громадського порядку в системі єдиної 

дислокації.  Київ: МВС України академія МВД, 2014. 

13.3. Бідей О. М. Методичні рекомендації до курсу 

«Адміністративне судочинство» Миколаїв: Вид-во ЧДУ 

ім. П. Могили, 2014. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

01.09.1990 р. - 31.08.1995 р. - старший оперативний 

працівник карного розшуку МВС України у 

Миколаївській області. 

01.09.1995 р. - 31.08.2000 р. - начальник спец. відділу 

міліції МВС України. 

Мельник 

Дмитро 

Сергійович 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат 

юридичних наук, 
2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 



спеціальність - 

12.00.08 – 

кримінальне право 

та кримінологія, 

кримінально-

виконавче право 

(Національна 

академія Служби 

безпеки України, 

диплом ДК 

№054401 від 

08.07.2009 р.). 

Тема «Запобігання 

органами Служби 

безпеки України 

незаконному 

переправленню осіб 

через державний 

кордон України» 

2.1. Мельник Д.С. Актуальні проблеми протидії 

фінансуванню тероризму в умовах ведення гібридної 

війни та військової агресії проти України, шляхи їх 

вирішення // Збірник наукових праць НА СБУ, Київ, 

2016, № 61, С. 17 - 25. 

2.2. Мельник Д.С. Побудова національної системи 

розшуку і повернення активів: проблемні аспекти та 

перспективи // Науковий вісник НА СБУ, 2017, № 65, 

С. 153 – 161. 

2.3. Мельник Д.С. Причини та умови фінансування 

тероризму в Україні // Науковий вісник НА СБУ, Київ, 

2017, № 66, С. 132 – 140. 

2.4. Мельник Д.С. Національна критична 

інфраструктура України: сучасні потреби захисту її 

об’єктів у фінансово-банківській сфері» // Науковий 

вісник НА СБУ, Київ, 2018, № 70, C. 71 – 80. 

2.5. Мельник Д.С. Національна критична інформаційна 

інфраструктура України: сучасні потреби захисту її 

об’єктів // Збірник наукових праць НА СБУ, Київ, 2019, 

№ 70, С. 111-119. 

2.6. Мельник Д.С. Правовий захист національної 

критичної інфраструктури України: актуальні проблеми 

та потреби удосконалення // Науковий вісник НА СБУ, 

Київ, 2019, № 72, С. 105 – 114. 

2.7. Мельник Д.С. Формування нормативно-правової 

бази регулювання обігу криптовалют в Україні як 

складник протидії їх використанню з протиправною 

метою (Мельник Д.С., Лаврик П.М.) // Збірник 

Українського науково-дослідного інституту спеціальної 

техніки та судових експертиз СБУ, Київ, 2021, № 1, С. 9-

21. 

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

3.1. Нормативно-правове регулювання забезпечення 

інформаційної безпеки України (Розділ 7.) // 

Забезпечення інформаційної безпеки держави: 

підручник; за заг. ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / 

[В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – 

Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. – 672с. - 

С. 234 – 308. 

3.2. Функції системи суб’єктів забезпечення 

інформаційної безпеки України (Розділ 8.) // 

Забезпечення інформаційної безпеки держави: 

підручник; за заг. ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / 

[В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – 

Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. – 672с. - 

С. 309 – 402. 

3.3. Система забезпечення інормаційної безпеки 

Сполучених Штатів Америки (Розділ 2.) // Забезпечення 

інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. Ред. 

О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. 

Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – Київ: ДНУ 

«Книжкова палата України», 2015. – 672с. - С. 26 – 68. 

3.4. Функції державних суб’єктів забезпечення 

інформаційної безпеки України (Розділ 1. Частини 3. 

«Система забезпечення інформаційної безпеки 

України») // Інформаційна безпека держави: підручник / 

[В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]; в 

2 томах. – Т. 1 / за заг. Ред. В.В. Остроухова. – Київ; 

ДНУ «Книжкова палата України», 2016. – 264с. – С. 195 

– 257. 

3.5. Загальна характеристика правопорушень в 

інформаційній сфері, за які передбачена кримінальна 

відповідальність (Розділ 4. «Юридична відповідальність 

за правопорушення у сфері інформаційної безпеки» 



Частини 4. «Інформаційно-технічні аспекти 

інформаційної безпеки держави») // Інформаційна 

безпека держави: підручник / [В.М. Петрик, М.М. 

Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]; в 2 томах. – Т. 2 / за 

заг. Ред. В.В. Остроухова. – Київ; ДНУ «Книжкова 

палата України», 2016. – 328с. – С. 61 – 88. 

3.6. Средства массовой информации и 

неправительственные организации как инструменты 

воздействия на информационное пространство 

(Мельник Д.С., Уфимцева Е.С.) Раздел 3. // 

Информационно-психологическое противоборство: 

учебник Издание четвёртое переработанное, 

дополненное / [Петрик В. М., Кононович В. Г., 

Присяжнюк Н. Н. и др.]; под ред. В.Г. Кононовича, 

В.М.Петрика. —К.: ДНУ «Книжная палата Украины», 

2019. – 392 с. – С. 201 – 228. 

3.7. Засоби масової інформації як засіб впливу на 

інформаційний простір (Мельник Д.С., Уфімцева О.С.) 

Розділ 3. // Інформаційно-психологічне протиборство: 

підручник. Видання третє доповнене та перероблене / 

[В.М. Петрик, В.В. Бедь, М.М. Присяжнюк та ін.]; за заг. 

ред. В.В. Бедь, В.М. Петрика. – К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2018. 

– 388с. - С. 184-200.  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/ посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

13.1. Методичні рекомендації з організації виявлення, 

блокування та припинення каналів фінансування 

терористичної та сепаратистської діяльності [Д.С. 

Мельник, М.Л. Пальчик] / Навчально-методичні 

рекомендації для курсантів ВВНЗ та співробітників 

практичних підрозділів, Київ: НА СБУ, 2017. - 48 с. 

15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти  публікації: 

15.1. Мельник Д.С. Щодо побудови національної 

системи повернення активів, отриманих протиправним 

шляхом» // Досудове розслідування і актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно 

діючого науково-практичного семінару, 27.11.2015 / 

редкол.: С. Кучерина, В. Фєдосєєв та ін. – Харків: 

Право, 2015, Вип. 37, С. 311 - 317. 

15.2. Мельник Д.С. Щодо сучасних потреб захисту 

об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-

банківській сфері // Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення. Харків: ІПЮК, 2017, 

С.235-239. 

15.3. Мельник Д.С. Щодо актуальних питань захисту 

національної критичної інформаційної інфраструктури 

України // Актуальні проблеми управління 

інформаційною безпекою держави (30.03.2018). Київ: 

НА СБУ, 2018, С. 112 – 115. [Електронний ресурс]: 

http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/aktualn_problemi_upr

avl_nnya_nformac_ycnoyu_bezpekoyu_derzhavi.pdf 

15.4. Мельник Д.С. Актуальні загрози безпеці 

національної критичної інформаційної інфраструктури 

та перспективні заходи протидії // Актуальні проблеми 

оперативно-службової діяльності СБ України в сучасних 

умовах (28.09.2018). Київ: НА СБУ, 2018. – ч. 1 - С.76 - 

80. 



15.5. Мельник Д.С. Щодо проблемних аспектів протидії 

використанню криптовалют у протиправній діяльності в 

Україні // Актуальні проблеми управління 

інформаційною безпекою держави (04.04.2019). Київ: 

НА СБУ, 2019, С. 248 – 250. [Електронний ресурс]: 

http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf 

15.6. Мельник Д.С. Щодо актуальних проблем протидії 

використанню цифрових валют у протиправній 

діяльності в Україні // Актуальні проблеми управління 

інформаційною безпекою держави (15.05.2020): зб. 

матер. відомч. наук-практ. конф. Київ: НА СБУ, 2020. – 

С. 34-37. [Електронний ресурс]:  

http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/Zbirnik2020.pdf 

15.7. Мельник Д.С. Щодо потреби удосконалення 

ноормативно-правового регулювання запобігання 

правопорушенням в Україні // Актуальні проблеми 

оперативно-службової діяльності Служби безпеки 

України в сучасних умовах (вересень 2020 р.). Київ: НА 

СБУ, 2020. – ч. 2 – С. 158-162. 

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

Брав участь (як експерт) у програмах Міжнародного 

центру з розвитку міграційної політики (ICMPD, 

м. Відень, Австрія): 

1. «Розширення можливостей співпраці в 

розпізнаванні фальшивих та підроблених документів в 

Україні» (ЕНЕЙ-2005) – Модуль 2 «Обмін 

інформацією про оригінальні, фальшиві та 

підроблені проїзні документи» (2007 – 2008 рр.) 

2. «Розширення можливостей і технічна допомога 

органам влади України для ефективної боротьби з 

неврегульованою транзитною міграцією (GDISC ERIT): 

Комплексний і доповнювальний підхід у сфері 

підтримки управління міграційними процесами в 

Україні» (ЕНЕЙ-2006) – Модуль 6 «Віза», робоча група 

з удосконалення візових процедур та створення в 

Україні національної візової системи на основі 

інформаційних технологій (2008 – 2009 рр.). 

Коробочкіна 

Любов 

Леонідівна 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат 

юридичних наук, 

спеціальність - 

12.00.07 - 

адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 

інформаційне право 

(Національний 

університет 

«Одеська юридична 

академія», диплом 

ДК №039400 від 

13.12.2016 р.). 

Тема «Паспортний 

режим в Україні як 

вид 

адміністративно-

правового режиму» 

 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

2.1. Коробочкіна Л.Л. Реєстрація фізичних осіб: 

нормативно-правове регулювання / Л.Л. Коробочкіна // 

Наше право. - 2017. - № 5. - С. 163 – 167. 

2.2. Коробочкіна Л.Л. Адміністративна юстиція як 

інститут адміністративного права та науки / Л.Л. 

Коробочкіна // Журнал східноєвропейського права. 

2018. № 12. С. 119-133.  

2.3. Коробочкіна Л.Л. Европейсські принципи і методи 

адміністративно-правового регулювання / Л.Л. 

Коробочкіна // Наше право. - 2019. - № 7. - С. 148 – 157. 

2.4. Коробочкіна Л. Л. Шляхи реформування органу 

управління у сфері реалізації паспортного режиму під 

час здійснення адміністративної реформ / Л. Л. 

Коробочкіна // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2019. 

- № 1. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/drp_2013_1_11.pdf.  

2.5. Коробочкина Л. Правовые основы паспортного 

режима в Украине / Л. Коробочкина // Legea si viata. - 

2020. - № 2. - Ч.2. - С. 412 – 419. 

15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти  публікації: 

http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/Zbirnik2020.pdf


15.1. Коробочкіна Л.Л. Представництво інтересів 

держави в суді // Наукові розвідки з актуальних проблем 

публічного та приватного права: матеріали I 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 

листопада 2017 року, м. Київ). Режим доступу: 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2306/documen

t.pdf 
15.2. Коробочкіна Л.Л. Гарантії законності діяльності 

суб’єктів владних повноважень // Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «П’ятдесят треті 

економіко-правові дискусії. Львів. 22.12.20. 

15.3. Коробочкіна Л.Л. Суб’єкти владних повноважень. 

Адміністративні повноваження // Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки». Тернопіль, 

10.02.2019. 

15.4. Коробочкіна Л.Л. Адміністративна процедура та 

адміністративні послуги //IV Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання сучасного 

державотворення: проблеми та перспективи». Чернігів, 

21.01.2020. 

15.5. Коробочкіна Л.Л. Адміністративна юстиція //IV 

Міжнародна науково-практична конференція «Правові 

засади організації та здійснення  публічної влади». 

Хмельницький, 26.03.2020. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

Головне територіальне управління юстиції у 

Миколаївській області (понад 12 років). 

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років: 

Консультування ООО «Укрбіорост» - довідка №23 від 

17.09.2018 р. 

Мірошкіна 

Наталія 

Валеріївна 

в.о. доцента 

кафедри права  

 

Кандидат 

філософських наук, 

спеціальність -

09.00.02 – 

діалектика та 

методологія 

пізнання 

(Південноукраїнськ

ий державний 

педагогічний 

університет ім. К.Д. 

Ушинського), 

диплом ДК № 

007413 від 

27.06.2000 р.Тема: 

«Природничо-

наукові аспекти 

цивілізаційних 

досліджень 

(методологічний та 

філософсько-

історичний аналіз) 

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

3.1. Мірошкіна Н.В. Волонтерська діяльність як 

складова професійної підготовки студентів. Соціально-

економічний розвиток регіонів в умовах трансформації: 

монографія. Opole :  Publishing House «Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Administracji w Opolu», 2020. С. 273-281. 

3.2. Мірошкіна Н.В., Мазур В.М. Регіональний ринок 

освітніх послуг в умовах трансгресивності: загально-

соціологічний аспект. Концептуальні засади та тенденції 

розвитку соціально-економічних процесів: монографія. 

Publishing House «Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Opolu», 2019. С.29-36 

3.3. Мірошкіна Н.В. Психологічні особливості стратегії і 

тактики професійного зростання особистості. 

Професійний розвиток особистості в 

евроінтеграційному просторі: монографія. Університет 

«Україна», 2018. С. 80-100. 

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

13.1. Мірошкіна Н.В. Проблема буття та пізнання у 

філософії: методичні рекомендації до виконання 

обов’язкової самостійної роботи студентів спеціальності 

081 «Право». Миколаїв, 2021. 91 с. 

13.2. Мірошкіна Н.В. Людина та суспільство у 

філософському вимірі: методичні рекомендації до 

виконання обов’язкової самостійної роботи студентів 

спеціальності 081 «Право». Миколаїв, 2021.85 с. 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2306/document.pdf
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2306/document.pdf


13.3. Мірошкіна Н.В. Філософія науки. Методичні 

рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії спеціальностей 051 «Економіка», 073 

«Менеджмент», 201 «Агрономія»,  204 «ТВППТ» та 

ступеня магістр спеціальності 201 «Агрономія» денної 

форми навчання. 2021. 96 с. 

14. Керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, 

суддівського корпусу: 

Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком «Філософія права» кафедри права. 

15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

15.1. Мірошкіна Н.В.Співвідношення соціальної 

відповідальності та соціального обов’язку (тези 

доповіді) Сучасні технології розвитку людини в 

інтегрованому суспільстві: Матеріали доповідей 

учасників Міжнародної науково-практичної конференції 

5 жовтня 2016 р. / За заг. ред. Р.П. Вдовиченко; упоряд. 

Л.А. Козаченко, В.В. Мельніченко, С.В. Кандюк-Лебідь. 

– Миколаїв: ММIРЛ, 2016. – С. 184-186. 

15.2. Мірошкіна Н.В. Споживацька цінність освітньої 

послуги визої школи для молоді (тези доповіді). 

Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, 

проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю, м. Миколаїв, 17-19 травня 2017 р. 

/ За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. 

Мельніченко, С.В. Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: Вид-во 

«Іліон», 2017. – С. 41-45. 

15.3. Мірошкіна Н.В. Інвалідність: історичний аспект / 

Н.В. Мірошкіна //  Організація комплексної психолого-

медико-педагогічної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами: матеріали І Міжрегіональної 

науково-практичної конференції, 29-30 квітня 2016 р. – 

Миколаїв: Університет «Україна», 2016. 

15.4. Мірошкіна Н.В. Дослідження впливу соціальної 

реклами на поведінку учнівської молоді / Н. Мірошкіна, 

Л. Русецька // Збірник наукових праць Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний 



університет розвитку людини «Україна». Серія: 

Педагогічні та психологічні науки / За заг. ред. А.М. 

Старєвої. – Випуск ІІІ. – Миколаїв: ММIРЛ, 2019. – С. 

111-122. – Режим доступу: 

http://mmirl.edu.ua/images/downloads/nauka/2.pdf 

15.5. Мірошкіна Н.В. Проблемы морали и права в 

творчестве Павла Вересага. ІІІ Вересагівськи читання. 

Дослідження біографії та творчості Павла Вересага (до 

90 річча до народження філософа). Миколаїв, «Іліон», 

2019. 

15.6. Мірошкіна Н.В. Підстави звернення до 

компетентністного підходу. Тези конференції Сучасні 

технології розвитку людини в інтегрованому 

суспільстві: Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Миколаїв, 28 травня 2020 р. / 

За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, С.В. 

Кандюк-Лебідь. Миколаїв: ММІРЛ Університету 

«Україна», 2020. С. 38-40. 

15.7. Мірошкіна Н.В. Старушок А.М. З історичного 

погляду на сім’ю та шлюбно-сімейні відносини. Збірник 

наукових праць Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». Серія: Соціальні комунікації. Соціальні 

науки / за заг. Ред. А.М. Старєвої. – Миколаїв: ММІРЛ, 

2017. – С. 102-109. 

15.8. Мірошкіна Н.В., Трунілін М.О. Соціальне 

виключення молоді як проблема професійної 

соціалізації. Збірник наукових праць Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». Серія: 

Соціальні комунікації. Соціальні науки / за заг. Ред. 

А.М. Старєвої. – Миколаїв: ММІРЛ, 2017. – С. 109-116. 

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

2007 р. - по теперішний час - науковий консультант та 

активний член літературно-філософського дискусійного 

клубу «Позиція» (Науково-педагогічна бібліотека, м. 

Миколаїв). Довідка №3 від 10.02.2021 р. 

Кліщевська 

Аліна 

Юріївна 

в.о. доцента 

кафедри 

менеджменту 

та 

фінансів 

Кандидат 

економічних наук, 

спеціальність- 

08.00.04 – економіка 

та управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) 

(Херсонський 

національний 

технічний 

університет, диплом 

ДК №050695 від 

05.03.2019 р.). 

Тема «Формування 

та підвищення рівня 

економічної 

стійкості 

підприємств 

борошномельної 

галузі» 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

2.1. Юрченко А.Ю. Особливості функціонування та 

інноваційного розвитку борошномельних підприємств на 

продовольчому ринку України / А.Ю. Юрченко // 

Економіка та суспільство. - 2017. – №11. – Режим доступу 

до журналу: economyandsociety.in.ua  

2.2. Юрченко А.Ю. Історичні засади виникнення та 

розвитку економічних теорій економічної стійкості 

підприємств / А.Ю. Юрченко // Сборник научных трудов: 

&quot;Актуальные научные исследования в современном 

мире&quot; – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 

8(28), Ч.1 – С.119 – 123.  

2.3. Юрченко А.Ю2.3. . Теоретичні аспекти дослідження 

регіональної політики як основи соціально-економічної 

безпеки регіону [Електронний ресурс] / А.Ю. Юрченко // 

Електронний науково-практичний журнал: Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління. - 2016. – №3. – 

Режим доступу до журналу: http://easterneurope-ebm.in.ua 

2.4. Юрченко А.Ю. Теоретико-методичні підходи до 

розроблення та оцінки інтегрального показника 

економічної стійкості підприємства / А.Ю. Юрченко // 

науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – Київ: 

http://mmirl.edu.ua/images/downloads/nauka/2.pdf


Національний університет харчових технологій, 2017.- 

№4.- С. 74-77. 

2.5. Юрченко А.Ю. Теоретичні аспекти дослідження 

класифікаційно-факторних складових економічної 

стійкості борошномельних підприємств / А.Ю. Юрченко 

// Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. 

- Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій, 2017. – Вип.21. - С. 109-113. 

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

3.1. Юрченко А.Ю. Формування та оцінка економічної 

стійкості борошномельних підприємств південного 

регіону / В.В. Юрченко, А.Ю. Юрченко // Економіка 

південного регіону: проблеми, стратегії, моніторинг: 

колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. 

Ушкаренко Ю.В. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 

2017. – С. 33–60. 

3.2. Юрченко А.Ю. Особливості розробки системи 

управління економічною стійкістю борошномельних 

підприємств / А.Ю. Юрченко // Еast European Scientifik 

Journal (Warsaw, Poland). - 2017. – №10 (26), part 3. – P. 

44-48. 

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника: 

Керівник відділу регіонального розвитку по 

Херсонській області. 

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Юрченко А.Ю. Практикум з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 

051 Економіка  (Економічна кібернетика). – МКУ імені 

Пилипа Орлика. – 136 с. 

13.2. Юрченко А.Ю. Програма з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 

242 «Туризм». – МКУ імені Пилипа Орлика. – 12 с. 

13.3. Юрченко А.Ю. Робоча програма з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 

051 Економіка  (Економічна кібернетика). – МКУ імені 

Пилипа Орлика. – 21 с. 

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років:  

01.05.2018 р. – по теперішній час – консультування 

Присиваської сільської територіальної громади 

Каховського району, Херсонської області. Довідка 

187/02-34 від 18.02.2021 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Олійник Олег 

Олександрови

ч 

доцент 

кафедри права 

та соціальних 

технологій 

Відкритого 

міжнародного 

Кандидат 

юридичних наук, 

спеціальність 

12.00.07 - 

адміністративне 

право і процес, 

1. Нявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

1.1. Олейник А.О. Особенности налогообложения 

операций по оказанию услуг по охране здоровья в 



університету 

розвитку 

людини 

«Україна», 

Миколаївський 

інститут 

розвитку 

людини 

фінансове право, 

інформаційне право 

(Донецький 

національний 

університет, диплом 

ДК №892057 від 

26.02.2015 р.). 

Тема 

«Адміністративно-

правове 

регулювання 

судово-експертної 

діяльності». 

Доцент кафедри 

цивільного, 

господарського, 

адміністративного 

права та 

правоохоронної 

діяльності 

(Атестаційна 

колегія МОН 

України, атестат АД 

№005598 від 

26.11.2020 р.). 

Украине / Georgian Medical News. – 2019. - №11/4 (296). 

- С. 160-165. Журнал індексується в MEDLINE та 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus 

http://www.geomednews.org/shared/issues/med296.pdf 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України: 

2.1. Олійник О.О. Особливості та поняття 

адміністративно-правового статусу публічної 

адміністрації у сфері судово-експертної діяльності. 

Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-

аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», 2015. – №4. С. 229-232. 

2.2. Олійник О.О. Сучасний теоретичний вимір 

принципів адміністративно-правового регулювання 

судово-експертної діяльності. Електронне наукове 

видання «Науковий вісник публічного та приватного 

права». Науково-дослідний інститут публічного права – 

2015. – №1. С. 101-107. 

2.3. Олійник О.О. Адміністративно-правове 

регулювання судово-експертної діяльності: деякі 

теоретичні аспекти. Електронне наукове фахове видання 

"Форум права". Харківський національний університет 

внутрішніх справ  - 2016 - № 2 – С. 519-523. 

2.4. Олійник О.О. Сучасні важелі негативного впливу на 

демократію в Україні. Науково-практичний 

господарсько-правовий журнал «Підприємництво, 

господарство і право» Науково-дослідний Інститут 

приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. 

Бурчака НАПрН України. – 2019. – № 8 – С. 165-170. 

2.5. Олійник О.О. Зміни у правосвідомості сучасної 

української молоді. Юридичний науковий електронний 

журнал. Запорізький національний університет – 2019. – 

№ 4 – С. 23-27. 

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії: 
3.1. Правознавство. Навч. посіб. Автори-упорядники: 

В.В. Галунько, М.І. Іншин, О.Г. Мурашин, Ю.О. 

Фрицький та ін..; За заг. ред. В.І. Олефіра; вид. 2-ге 

доповнене і перероблене. – К.: Університет «Україна», 

2013. – 324 с. Галунько В.В, Єщук О.М, Фрицький 

Ю.О., Мурашин О.Г., Іншин М.І., Олійник О.О. та інші, 

всього 25 осіб. 

3.2. Олійник О.О. Адміністративно-правове 

регулювання судово-експертної діяльності. Монографія. 

Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 224 с. 

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/ посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною кількістю три 

найменування: 

13.1. Олійник О.О. Методичні рекомендації підготовки 

та оформлення курсової роботи з кримінального права 

(кримінального процесу). Методичні рекомендації. 

Миколаїв: ММІРЛ, 2017. – 71 с. 

13.2. Олійник О.О. Методичні рекомендації підготовки 

та оформлення курсової роботи з «теорія держави і 

права». Методичні рекомендації. Миколаїв: ММІРЛ, 

2017. – 22 с. 

13.3. Олійник О.О. Криміналістична методика 

розслідування окремих видів злочинів. Посібник. 

Миколаїв: ММІРЛ, 2018. – 43 с. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: 

http://www.geomednews.org/shared/issues/med296.pdf


2004-2011 рр. – заступник начальника Науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру УМСВ 

України в Миколаївській області. 

Підберезних 

Інна 

Євгеніївна 

доцент 

кафедри історії 

Чорноморськи

й національний 

університет 

імені Петра 

Могили 

Кандидат 

історичних наук, 

спеціальність 

07.00.02 – всесвітня 
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