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рівня наукової та професійної активності викладача за 2014 – 2020 роки 
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Показник активності Дані підтвердження показника 

2. Наукові публікації у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових 

видань України  
 

 

1. Андрейченко С. С. Еклектичний підхід до розуміння 

концепту «вина держави» у міжнародному праві / С. С. 

Андрейченко // Право України. – 2015. – № 11. − С. 126−133. 
2. Андрейченко С. С. Denial of justice як підстава для 

атрибуції державі поведінки судових органів / С. С. 

Андрейченко // Науково-інформаційний вісник Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила 

Галицького. – 2015. − № 12. − С. 70−76. 

3. Андрейченко С. С. Інтерпретація базового правила про 

атрибуцію поведінки державних органів у міжнародно-

правовій доктрині та практиці / С. С. Андрейченко // Право і 

суспільство. – 2015. − № 5-2. ч. 3. – С. 3−8. 

4. Андрейченко с. с. Нормативне закріплення суб’єктивного 

елементу міжнародно-протиправного діяння: історико-правове 
дослідження / С. С. Андрейченко // Держава і регіони. Серія: 

Право. – 2017. – № 2 (56). –С. 114– 119.  

5. Андрейченко с.с. Класичні теорії вини держави у 

міжнародному праві / С.С. Андрейченко // Правова держава. – 

2017. – № 26. – С. 168-174. 

6. Андрейченко с. с. Особливості кодифікаційного розвитку 

норм про міжнародно-правову відповідальність міжнародних 

організацій / С.С. Андрейченко // Право України. – 2017. – № 7. 

– С. 156–162. 

 

3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії 

Підручник:  
 

 

1. Теорія та практика міжнародного кримінального права : 

підручник / [Зелінська Н. А., Андрейченко Теорія та практика 

міжнародного кримінального права : підручник / [Зелінська Н. 

А., Андрейченко С. С., Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О. ; за 

ред. проф. Зелінської Н. А.] – Одеса : Фенікс, 2017. – 582 с. 

(Андрейченко С.С. 4 д.а.) 

Монографії:  

2. Андрейченко С. С. Концепція атрибуції поведінки державі 
в міжнародному праві : монографія / С. С. Андрейченко. – О. : 

Фенікс, 2015. – 578 с. 

3. Від теорії міжнародного права до практики захисту прав 

людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : 

моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок 

// Андрейченко С.С. Міжнародна відповідальність держав за 

поведінку приватних акторів у розрізі міжнародної судової та 

квазісудовоїпрактики. Київ; Одесса :  Фенікс,2016. – С.  155-182. 

4. Сучасні проблеми міжнародного права.  Liber Amicorum до 

60-річчя проф. М. В. Буроменського : моногр. / авт. кол.; за ред. 

В.М. Репецького та В.В. Гутника // Андрейченко С.С. Розуміння 

концепту «вина» держави крізь призму компромісних підходів. 

– Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 123-151. 

Міжнародно-правова відповідальність: теоретичний погляд : 

монографія / С. В. Ківалов, С. С. Андрейченко, Х. Н. Бехруз, Є. 

Л. Стрельцов; відп. ред. С. В. Ківалов / Андрейченко С. С. 

Основні суб’єкти відповідальності в міжнародному праві. 
Одеса: Юридична література, 2017. – С. 65-124. 

10.  Організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника кафедри(заступника 

керівника)  

 (з вересня 2016 р. – завідувач кафедри міжнародного права 

та порівняльного правознавства МГУ) 



11. Участь в атестації наукових працівників 

як члена постійної спеціалізованої вченої 

ради 

Д 41.086.04  у Національному університеті «Одеська 

юридична академія»  

15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики  

1. Андрейченко С.С. Ідентифікація поняття «державний 

орган» з метою атрибуції у міжнародному праві: постановка 

проблеми / С. С. Андрейченко // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 

науки». – 2015. – Вип. 3. – Том 3. − С.179−183. 

2. Andreichenko S. International responsibility of states for the 

conduct of private actors / S. Andreichenko // Научный журнал 
«Молодий вчений». – 2015 (грудень). − № 12.1 (27.1). – Р. 

7−10. 

3. Андрейченко С.С. Відповідальність держав за правомірну 

діяльність: концептуальне обґрунтування // Ринкова 

економіка: сучасна теорія і практика управління. – Одеса, 

2016. – Т.14. – № 3/31. – С. 145-147.  

4. Андрейченко С.С. Вина держави і принцип «due diligence» 

в праві міжнародної відповідальності  / С.С. Андрейченко // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. − № 4. – С. 

229-231. 

Andreichenko S. Due diligence standard as a guarantee of state 
international responsibility for violation of human rights by 

private actors / S.Andreichenko Visegrad journal on human rights. 

– 2017. − № 2/2. – Р. 21-26. 

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2014 – 2020 роки 

Денисяк Наталя Миколаївна 

к.ю.н., старшого викладача кафедри цивільного та господарського права і процесу 

 
Показник активності Дані підтвердження показника 

2 -Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до 
переліку наукових фахових 

видань України 

1. Особливості розвитку українського нотаріату в сучасних умовах 

/Н.М. Денисяк //Науковий журнал «Право і суспільство» м. 

Дніпропетровськ, 2014р. м. Дніпропетровськ, № 1, ст. 54-58. 
2.Актуальні питання застосування виконавчого напису в сучасній 

правозастосовній практиці / Н.М. Денисяк //  Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 

№5. – Херсон, 2016, ст. 68-71. 

3. Окремі аспекти розвитку, удосконалення та реформування 

українського нотаріату / Л.В. Діденко, Н.М. Денисяк // Молодий 

вчений. – 2016. – №3. – ст. 467-470. 

4. Таємниця здійснення нотаріальних дій та відповідальність за її 

порушення / Н.М. Денисяк // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право», №40. – Ужгород, 2016, ст. 

62-65. 
5. Деякі аспекти діяльності нотаріусів в Німеччині / Н.М. Денисяк// 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 3. – С. 47-49. – 

Режим доступу : http://lsej.org.ua/3_2016/14.pdf. 

6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій/ Н.М. Денисяк// 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 5. – С. 19-20. – 

Режим доступу : http://lsej.org.ua/5_2016/6.pdf. 

7. Задачи и функции современного нотариата/ Международный научно-

практический правовой журнал «LegeasiViata». – 2017. – № 1/2. – С. 56-

59. 

8. Особливості проблематики та шляхи реформування системи 

нотаріату в Україні / Н.М. Денисяк // Вісник Дніпропетровського 

університету. Випуск 2.-Том 1. Юридичні науки «Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції», - Дніпро, 2017, ст 46-48. 

3 -Наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії  

 

1.Монографія 

Денисяк Н.М. Договір міни// Окремі види договорів у сучасному 

законодавстві України: колективна монографія / За заг. ред. О.С. 

Кізлової.; Міжнар. Гуманітар. Ун-т. – Одеса : ТЕС, 2013. – С.71-85. 

2.Навчальний посібник  

Цивільне та сімейне право України: в додаткових питаннях та 

відповідях. Загальначастинанавч. посіб. / за заг. ред. О. С. Кізлової; 

Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2014. – 578 с. 

3.Монографія 

Денисяк Н.М. Історичні аспекти виникнення договору. Договір 

сурогатного материнства // Окремі види договорів у сучасному 
законодавстві України : колективна монографія / За заг. ред. О.С. 

Кізлової.; Міжнар. Гуманітар. Ун-т. – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 

2017. 

13 -Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок / рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування 

1. Цивільний процес - Методичні рекомендації щодо проведення 

семінарських та практичних занять, самостійної роботи / м. Одеса, 2016, 

111с. 

2. Земельне право - Методичні рекомендації щодо проведення 

семінарських та практичних занять, самостійної роботи / м. Одеса, 2017, 

103с. 

3. Основи римського цивільного права - Методичні рекомендації щодо 

проведення семінарських та практичних занять, самостійної роботи / м. 

Одеса, 2017, 90 с. 

14.Керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади, або робота у складі 

організаційного комітету/журі 

 Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 
«Земельне право», 15 студентів 

Виконання обов’язків куратора групи (5 курс 51 гр ПРАВО.), 

починаючи з 2014 року. 

 

http://lsej.org.ua/3_2016/14.pdf
http://lsej.org.ua/5_2016/6.pdf


Всеукраїнської студентської 

олімпіади, або керівництво 

постійно діючим студентським 

науковим гуртком 

 

 

 

 

 

 

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2014 – 2020 роки 

Денисяк Наталя Миколаївна 

к.ю.н., старшого викладача кафедри цивільного та господарського права і процесу 
1) наявність наукової публікації у 

періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН; 

1. Zubchenko N. Intersections of Academic 

Integrity and Academic Responsibility // Academic 

Journal of Interdisciplinary Studies (препринт, 

Scopus) 

2. Зубченко Н. Шахрайські практики у 

науковій видавничій діяльності // Information 

Technologies and Learning Tools (препринт, Web of 

Science) 

3. Zubchenko N. Practical Study and Legal 
Analysis of Predatory Publishers' Activity // Journal of 

Altmetrics (препринт, Scopus) 

4. Zubchenko N. Fraudulent practices in 

academic publishing: Ukrainian case // Journal of 

Scholarly Publishing (препринт, Scopus) 

5. Zubchenko N. Legal Approaches to the 

Concept “Animal Welfare” in Ukrainian and Foreign 

Doctrine // The Annals of ”Dunarea de Jos” University 

of Galati. Legal Sciences. – 2018. – Vol. 1, Iss. 1. – 

P. 55-60.  

6. Korotkiy T., Zubchenko N. The revision of 
the Ukraine’s obligations under international law in the 

sphere of animal welfare and protection of animals 

from cruelty // Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 

2015. – Vol 2, Iss. 3. – P. 22-31 

 

2) наявність наукових публікацій у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю 

п’ять досягнень; 

1. Зубченко Н. Доброчесність видавця – 

складова академічної доброчесності? // Актуальні 

проблеми політики. – 2019. – Вип. 63. – C. 262-270. 

2. Зубченко Н. Прозорість наукових 

досліджень: до проблеми оприлюднення 
авторефератів та дисертацій у відкритому доступі 

// Актуальні проблеми політики. – 2016. – Вип. 58. 

– C. 221-226. 

3. Зубченко Н. Добробут тварин та їх 

захист від жорстокого поводження: розвиток 

доктрини міжнародного права // Актуальні 

проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – C. 203-211.  

4. Зубченко Н. Регіональне (не-

європейське) співробітництво держав в сфері 

добробуту тварин та захисту їх від жорстокого 

поводження // Правова держава. – 2014. - № 17. – 

С. 102-105.  
5. Зубченко Н. К вопросу о сотношении 

понятий "благополучие животных" и "защита 

животных жестокого обращения" в 

международном праве // Актуальні проблеми 

політики. – 2014. – Вип. 52. – C. 135-145. 

6. Zubchenko N. Regional Regulatory 

Mechanism of the Protection of Pet Animals (the 

example of Council of Europe) // Юридичний вісник. 

– 2013. - № 2. – С. 145-150. 

7. Зубченко Н. Сравнительно-правовой 
анализ законодательства государств в сфере 

обращения с животными // Український часопис 

міжнародного права: науково-практичний журнал. 

Спецвипуск: Міжнародно-правові стандарти 

поводження з тваринами та їх захисту і практика 

України. – 2013. – С. 80-83. 



3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 
Монографія, рекомендована вченою радою 

Національного університету «Одеська 

юридична академія» (протокол № 7 від 02 

липня 2016 р): 

Зубченко Н. Міжнародно-правове 

співробітництво держав у сфері забезпечення 
добробуту тварин та їх захисту від жорстокого 

поводження : монографія / Н. І. Зубченко; під 

наук. ред. Т. Р. Короткого. – Одеса : Фенікс, 
2016. – 284 с.  

5) участь у міжнародному науковому 

проекті/залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”; 

Участь у міжнародному проекті ECR: Early 

Career Researchers Central (розробка 

міжнародної платформи для молодих 
дослідників)  

https://ecrcentral.org/ 

10) організаційна робота у закладах освіти на 
посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/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; 

Заступник директора Наукової бібліотеки 
Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

13)  наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 
студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування; 

Як обрати науковий журнал: посібник для 

юристів (електронне видання, підготовка до 
друку).  

 

Академічна доброчесність для здобувачів 

наукового ступеня: інтерактивний довідник 
(електронне видання, підготовка до друку). 

 

«Хижацькі видання»: практикум обрання 
журналу для публікації (електронне видання, 

підготовка до друку). 

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. All We Need is Publication: Practical Study 

and Legal Analysis of Predatory Publishers' Activity // 

6:AM Altmetrics Conference (10-11th October 2019, 

Stirling, United Kingdom).  

2. To be or not to be – that is the question: 

Fraudulent practices in scientific publishing // Digitale 

Horizonte (RESOWI Zentrum, Karl-Franzens-
Universität Graz) (28.02 – 01.03.2019 Austria) 

3. Нереальні знижки за нереальні публікації–
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