
Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2014 – 2020 роки 

Цуркану Сюзанни Іванівни 

к.ю.н., доцента кафедриміжнародного права та порівняльного правознавства  
 

Показник активності Дані підтвердження показника 

2. Наукові публікації у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 
України 

 

1. Цуркану С.І. Схід людського життя: темпоральні межі дитинства// Вісник 

Південного регіонального центру       НАПрН України. -№13.-2017. – С. 185-

192 

2.Tsurcanu S. Consent for processing children’s personal data in the 
EU//Comparative law review. - 2018.- volume 24  

3. Клім С.І. Процесуальні права дитини в контексті рішень Європейського 

суду з прав дитини// Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. –2014.- Випуск 6-1. Том 4.- С. 203-

207 

4.SuzannaTsurcanuGeneraldataprotectionregulationintheEUinrelationtochildren: 

scopeofapplication// Национальный юридический журнал: теория и практика 

(Республика Молдова). – 2018.  №6.- С. 227-229 

3. Наявність виданого 

підручника чи навчаль-

ного посібника або 

монографії  

 

1. Цивільне право України: поняття, визначення, законодавство 

(навчально-практичний довідник)/ За ред. д.ю.н., професора Є.О. 

Харитонова; упорядник к.ю.н. Некіт К.Г. Одеса: Фенікс, 2014. -506 с. 

Монографії:  

2.Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні 
мережі.- Монографія. Одеса: «Юридична література», 2018.- С.122-135. 

8. Участь у редакційних 

колегіях наукових видань, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецен-зованого наукового 

видання 

Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». (2015 

р.) 

11. Участь в атестації 

наукових працівників як 

офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад) 

Член спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного 

університету - 2014-2018 рр.;  

Опанування кандидатської дисертації: Єременко К.О.  – 2014 рік 

 

13. Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи 

студентів та дистанційного 

навчання, конспект-тів 

лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ 

рекомендацій загальною 
кількістю три найме-

нування 

1. Міжнародне сімейне право: навчально-методичний посібник/С.І. Клім; 

Міжнародний гуманітарний універ-ситет. Одеса: Фенікс, 2015. – 136 с. 

2. Міжнародне контракте право: навчально методичний посібник/ К.В. 

Громовенко, С.І. Цуркану. Одеса: Фенікс, 2018. – 126 с. 

3. Клім С.І. Аналогія закону у цивільному праві України: монографія. 

Одеса, Фенікс, 2018. – 218 с. 

15. Наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше п’яти 

публікацій 

1. Цуркану С.І. Європейські сімейні цінності: презумпція рівності прав 

батька та матері у визначені місця проживання дитини Україна. 

Євроінтеграція. Інтермаріум. // Матеріали другої міжнародної наукової 

конференції.– Одеса : МГУ. 

2. Цуркану С.І. Схід людського життя: темпоральні межі дитинства 

(порівняльно-правова характеристика) Матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції. – Одеса : Міжнародний гуманітарний 

університет.  

3.Цуркану С.И. Сьогоденні тенденції розвитку нестандартної зайнятості 

працівників у сфері ІТ-технологій: outstaffing// Матеріали міжнародної 



науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: польський 

досвід та українські перспективи» (м. Одеса, 12 квітня 2019 року). – С.18-25 

3. Цуркану С.І. Процесуальні права дитини: деякі стандарти ЄСПЛ та їх 

імплементація до правової системи України //Конгрес європейського права 

// Міжнародна науково практична конференція. – Одеса, Фенікс. 

4. Клім С.І. Виконання рішень Європейського суду з прав людини стосовно 

юридичних осіб// «Міжнародне, наднаціональне та національне право: 

проблеми конвергенції»: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 13 грудня 2015 р. /за ред.. д.ю.н., проф.. Т.С. 
Ківалової; Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Видавничий 

дім «Гельветика», 2015. – 27-30. 

5. Клім С.І. Значення рішень Європейського суду з прав людини в механізмі 

усунення прогалин цивільного законодавства// Правовое обеспечение 

исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам 

человека: матер. 2 междунар. научн.- практич конф. /  под ред.д.ю.н., проф., 

академика С.В. Кивалова; Национальн. ун-т «Одесская юридическая 

академия». – Одесса: Феникс, 2015. –388-394. 

 

 

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2014-2020 роки 

Качурінер Вікторії Львівни 

к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та державного управління 

 
Показник активності Дані підтвердження показника 

1. Наукові публікації у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендо-
ваних МОН, зокрема Scopus або 

Webof Science Core Collection 

Наукові публікації у періодичних виданнях, внесених до науко 

метричних баз, зокрема Web of Science:  

1. Kachuriner Viktoriia, Hrushko Malvina. Formation of the innovative 
project financing model in modern conditions. Baltic Journal of 

Economic Studies. 2019. Vol. 5 (2019) No. 2. Riga, 2019. Р. 65-72. 

Наукові публікації у періодичних виданнях, внесених до науко 

метричних баз, зокрема Index Copernicus: 

1. Качурінер В. Л., Пасечник О. В. Механизм охраны 

окружающей среды в сфере производства в праве Европейского 

Союза. Молодий вчений. 2016. № 3. С. 487-490. 

2. Качурінер В. Л., Пасечник О. В. Добровільні інструменти у 

сфері виробництва в праві Європейського Союзу. Перший 

незалежний науковий вісник.  2016.  № 7. С. 130-135. 

3. Качурінер В. Л. Міжнародно-правові інструменти 
регулювання сфери виробництва. Підприємництво, господарство 

і право. 2017. № 4. C. 192-196.  

4. Качурінер В.Л. Принцип профілактики та попередження в 

екологічній політиці Європейського Союзу. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 215-219.  

5. Качуринер В.Л. Характерные черты ответственности 

международных организаций. Право та державне управління. 

2018. № 1. С. 17-22.  

6. Качурінер В.Л. Особливості регулювання сфери виробництва 

в екологічному законодавстві Європейського Союзу. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 409-412.  

7. Качурінер В.Л. Економічні інструменти у сфері виробництва 
в праві Європейського Союзу Юридичний науковий електронний 

журнал. 2019. № 2. С. 274-277. 

2.Наукові публікації у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

 

 

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Качурінер В.Л. Характеристика екологічного законодавства 

Європейського Союзу в сфері виробництва / В.Л. Качурінер 

Електронний ресурс // Електронне наукове фахове видання 

«Порівняльно-аналітичне право». – 2014. – № 2. – С. 369-371. – 

Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2014/102.pdf 

2. Качурінер В.Л. Стратегічні та планові інструменти 

регулювання екологічних питань в сфері виробництва в праві 

Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 

2014. – Вип. 27. – Т. 3. – С. 176-179. 
3. Качурінер В.Л. Інструменти регулювання екологічних питань 

в сфері виробництва в праві Європейського Союзу / В.Л. 

Качурінер // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Юриспруденція : зб. наук. праць. – 2014. – № 

9-1. – С. 241-242. 

4. Качурінер В.Л. Принципи та правові важелі екологічної 

політики Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Науковий 

фаховий журнал «Право і суспільство». – 2014. – № 6-1. – С. 247-

253. 

5. Качурінер В.Л. Екологічне регулювання у сфері виробництва 

в праві Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія : 

Юриспруденція : зб. наук. праць. – О., 2014. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 

176-179. 

http://www.pap.in.ua/2_2014/102.pdf


6. Качуринер В.Л. Принципы экологической политики 

Европейского Союза в сфере производства / В.Л. Качуринер // 

Альманах міжнародного права. – 2015. – № 8. – С. 73-80. 

7. Качурінер В. Л., Пасечник О. В. Механизм охраны 

окружающей среды в сфере производства в праве Европейского 

Союза. Молодий вчений. 2016. № 3. С. 487-490. 

8. Качурінер В. Л., Пасечник О. В. Добровільні інструменти у 

сфері виробництва в праві Європейського Союзу. Перший 

незалежний науковий вісник.  2016.  № 7. С. 130-135. 
9. Качурінер В. Л. Міжнародно-правові інструменти 

регулювання сфери виробництва. Підприємництво, господарство 

і право. 2017. № 4. C. 192-196.  

10. Качурінер В.Л. Принцип профілактики та попередження в 

екологічній політиці Європейського Союзу. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 215-219.  

11. Качуринер В.Л. Характерные черты ответственности 

международных организаций. Право та державне управління. 

2018. № 1. С. 17-22.  

12. Качурінер В.Л. Особливості регулювання сфери виробництва 

в екологічному законодавстві Європейського Союзу. Юридичний 
науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 409-412.  

13. Качурінер В.Л. Економічні інструменти у сфері виробництва 

в праві Європейського Союзу Юридичний науковий електронний 

журнал. 2019. № 2. С. 274-277. 

3.Наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії  

1. Качурінер В.Л. Регулювання свободи доступу до екологічної 

інформації у законодавстві Європейського Союзу та України. 

Публічно-правові засади державної політики в Україні: проблеми 

теорії і правового регулювання : монографія / за заг. ред. Т.С. 

Ківалової, А.С. Нестеренко. О. : Видавничий дім «Гельветика», 

2016.  С. 123-141. 

2. Качурінер В.Л. Добровільні інструменти у сфері виробництва в 

праві Європейського Союзу та їх значення для України. Процес 

модернізації системи державного управління: конституційний,  
адміністративний та фінансовий аспекти : колективна 

монографія / за заг. ред. А.С. Нестеренко. О. : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. С. 270-282. 

13. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій /практикумів/ методичних 

вказівок/ рекомендацій загальною 

кількістю три наймену-вання 

1. Качурінер В.Л. Державне (конституційне) право зарубіжних 

країн : Навчально-методичний посібник. О. : Видавничий дім 

«Гельветика», 2016.  148 с. 

2. Нестеренко А.С., Качурінер В.Л. Методичні рекомендації щодо 

написання дипломних робіт бакалаврів та магістрів для 

спеціальності 081 право / за заг. ред. А.Ф. Крижановського. О. : 

Видавничий дім «Гельветика», 2016.  44 с. 

3. Ігнатенко В.І., Головченко М.Ф., Качурінер В.Л. 

Адміністративне право : Навчально-методичний посібник. О. : 
Видавничий дім «Гельветика», 2016. 84 с. 

4. Качурінер В.Л. Державне (конституційне) право зарубіжних 

країн : Навчально-методичний посібник. О. : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. 148 с. 

14. Робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Все-

українського конкурсу студентських 

наукових робіт), керівництво 

постійно діючим студентським 

науковим гуртком 

Робота у складі члена галузевої конкурсної комісії II етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Право» у 2017-2018 н.р., 26 квітня 2018 р. 

Керівництво науковим гуртком (положення затверджено Вченою 

радою Міжнародного гуманітарного університету Протокол № 7 

від 24.05.2016 р.) 

15. Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 
наукової або професійної тематики 

 

1. Качурінер В.Л. Інструменти регулювання екологічних питань у 

сфері виробництва в праві Європейського Союзу / В.Л. Качурінер 

// «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та 
національного законодавства» : Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 21-22 березня 2014 року). – Х. 

: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 21-23. 



2. Kachuriner V.L. Principles of environmental policy of the European 

Union / V.L. Kachuriner // Proceedingsofthe 1st International Scientific 

Conferenceon Private and Public Law. «East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 20-

24. 

3. Качурінер В.Л. Становлення та розвиток політики 

Європейського Союзу в сфері екологічних стандартів виробництва 

/ В.Л. Качурінер // Міжнародна науково-практична конференція 

«Правові реформи в Україні : реалії сьогодення» (м. Харків, 23-24 
травня 2014 року). – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. 

– С. 19-22. 

4. Качурінер В.Л. Значення принципу участі та інформування 

громадян в праві Європейського Союзу в сфері виробництва / В.Л. 

Качурінер //  Medzinarodna vedecka konferencia “Ludske a obcianske 

prava a slobody : mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznuch 

odvetviach prava” (Bratislava, 19-20 septembra 2014). – Paneuropska 

vysoka skola, Bratislava, 2014. – s. 146-148. 

5. Качурінер В.Л. Класифікація принципів екологічної політики 

Європейського Союзу / В.Л. Качурінер // Zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie «PRÁVNA VEDA A PRAX V 
TREŤOM TISÍCROČÍ» /27. – 28. február 2015/ Міжнародна наукова 

конференція «Юридична наука та практика у третьому 

тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лютого 2015 

р.). – Vydal : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 

2015. – С. 191-193. 

6. Качурінер В.Л. Договір про функціонування ЄС та програма дій 
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