
Група забезпечення 293 «Міжнародне право»: 

Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020 роки 

Цуркану Сюзанна Іванівна 

к.ю.н., доцент, кафедри Міжнародного права та порівняльного правознавства 

Показник активності Дані підтвердження показника 

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; 

Sukhanova, D., Tsurkanu, S., Ennan, R., Balatska, O., and 

Strelbitska  ECtHR practice of resolving disputes on royalty 
taxation for the use of copyright objects. Journal of Advanced 

Research in Law and Economics, Vol. 10, no. 7. 

 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

1. Клім С.І. Міжнародно-правові стандарти здійснення 

процесуальних прав дитини// Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія 
«Юриспруденція».- 2016. – Вип.8.- С. 279-281 

2. Клім С.І. Біфуркація права на сім’ю в місцях 

позбавлення волі// Вісник Південного регіонального 
центру Національної академії правових наук України. – 

2016. – Вип.2.-С.53-59 

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

Європейського суду з прав дитини// Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: Юридичні 

науки. –2015.- Випуск 6-1. Том 4.- С. 203-207 

4. Клім С.І. Грані виміру необхідності втручання держави 
у приватне й сімейне життя на прикладі рішень 

Європейського суду з прав людини// Право і суспільство.-

2015. - №3 ч.2. – С. 57-62 

5. Клім С.І. Право доступу на право на контакт з дитиною: 
різноплановість чи однопорядковість правових категорій// 

Вісник Запорізького національного університету. Серія: 

Юридичні науки. – 2015. - №4.- С.61-65. 
 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-
методичних праць загальною кількістю 

три найменування; 

1. Цуркану С. І. Міжнародне комерційне право : навч.-

метод. посіб. / С. І. Цуркану, К. В. Громовенко. – Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 124 с.  
2. Цуркану С.І. Правові основи ІТ бізнесу: навч.-метод. 

посіб./ С.І. Цуркану, А. Пахлеванзаде. – Одеса: 

Юридична література, 2020 р. – 41 с.  
3. Цуркану С.І. Міжнародне сімейне право: навч.-метод. 

посіб./ С.І. Цуркану. – Одеса: Фенікс. – 106 с.  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. 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 

2. Suzanna Tsurcanu General data protection regulation in the 
EU in relation to children: scope of application// 

Национальный юридический журнал: теория и практика 

(Республика Молдова). – 2018.  №6.- С. 227-229 
3. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: 

онлайнові соціальні мережі.- Монографія. Одеса: 

«Юридична література», 2018.- С.122-135. 
4. Цуркану С.І. Вікова та предметна сфера застосування 



Загального Регламенту захисту даних 2016/679 в ЄС щодо 

дітей// «Від римського приватного права до  ІТ права»: 

матер. Міжн. Науково-практичної конференції. Одеса, 19 
травня. 2018 року./ за заг. ред. д.ю.н., проф. О.І. 

Харитонової, к.ю.н., доцента Некіт К.Г. - Одеса: Фенікс, 

2018. – 447 с. 
5. Tsurcanu S. Consent for processing children’s personal data 

in the EU//Comparative law review. - 2018.- volume 24. 

Nicolause Copernicus University in Torun.- P.25-40 

13) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік; 

1. 2019 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 
«Митне право», 1 курс. 

2. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Міжнародне право промислової власності», 2 курс 

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020 роки 

Андрейченко Світлани Сергіївни  

д.ю.н., професор, кафедри Міжнародного права та порівняльного правознавства 

Показник активності Дані підтвердження показника 

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. Андрейченко С.С., Андрейченко А. В., Гарафонова О.І., 

Маргасова В. Г., Балла І. В. Трансформація національних 

економіко-правових процесів на основі патентної охорони 
біотехнологічних винаходів. Financial & Credit Activity: 

Problems of Theory & Practice. 2020. № 32. Vol 1 (January 

2020). С. 444–452.  (Web of Science) 
2. Andreichenko S., Andreichenko A., Smentyna N. Ensuring 

Biosphere Balance in the Context of Agricultural Waste 

Management. Philosophy and Cosmology. 2021. Vol. 26. P. 

46−61. (Web of Science) 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Андрейченко С. С. Особливості кодифікаційного 

розвитку норм про міжнародно-правову відповідальність 

міжнародних організацій. Право України.  2017. № 7. С. 
156–162. 

2. Андрейченко С. С. Міжнародні зобов’язання України 

щодо поводження з відходами аграрного сектору. 

Український часопис міжнародного права. 2019. № 2. С. 
64-68. 

3. Андрейченко С. С. Підстави, що виключають 

кримінальну відповідальність у міжнародному 
кримінальному праві. Правова держава. 2020. № 38. С. 

153-161 

4. Андрейченко С. С. Міжнародно-правова охорона 
винаходів у галузі біотехнології. Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні науки. 2020. № 2. 

С. 178-183. 

5. Андрейченко С. С. Міжнародне спортивне право: 
доктринальне обґрунтування. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 4. С. 377-380. 

6.  Андрейченко С. С. Захист права на здоров’я через 
захист права на життя у практиці Європейського суду з 

прав людини. Право України. 2020. № 8. С. 195-211. 

7.  Андрейченко С. С. Підстави, що виключають 

кримінальну відповідальність у міжнародному 
кримінальному праві. Правова держава. 2020. № 38. С. 

153-161. 

4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю 

три найменування; 

1. Андрейченко С. С. Концепція атрибуції поведінки 

державі в міжнародному праві : монографія / С. С. 

Андрейченко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 578 с. 

2. 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.). 
 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4994
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2307-3705


6) наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

Наукове керівництво здобувачкою Колесник В. Ю. Захист 

дисертації «Правові основи освітньої політики ЄС» на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.11 

«Міжнародне право»  відбувся 24.12.2020. 

8) виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку 
фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

Заступник головного редактора видання "Альманах 

міжнародного права", вересень 2016 − травень 2017 

9) робота у складі експертної ради з 
питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-
методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 

заходів державного нагляду (контролю); 

1. Член спеціалізованої вченої ради Д. 41.086.04 
Національного університету "Одеська юридична 

академія", з жовтня 2016 р. - по теперішній час 

2. Член спеціалізованої вченої ради  Д 41.136.01 
Міжнародного гуманітарного університету (липень 2018-

грудень 2020 р.) 

12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Andreichenko S. European Arrest Warrant and 
fundamental human rights. Правова система України в 

умовах новітніх викликів міжнародного порядку: 

матеріали науково-практичної заочної конференції (м. 
Одеса 20 травня 2020 р.) / за ред. М. Р. Аракеляна. - 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020.  С. 39-41. 

2. Андрейченко С. С. Принципи міжнародного 
кримінального права. Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету. 2020. № 32. C. 4-7. 

3. Андрейченко С. С. Питання міжнародної  

відповідальності держав у зарубіжній доктрині 
міжнародного права XVI-ХІХ стст. Правове життя 

сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. 
Аракелян. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т. 

3. С. 13-16. 

4. Андрейченко С. С. Питання міжнародної  



відповідальності держав у зарубіжній доктрині 

міжнародного права XVI-ХІХ стст. Правове життя 

сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. 

Аракелян. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т. 

3. С. 13-16. 

 

13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

1. 2019 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Право міжнародної відповідальності», 2 курс. 

2. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма «Права 
людини у міжнародному праві», 2 курс 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності). 

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства Міжнародного гуманітарного університету 
(вересень 2016 – 2021 р.р.) 

 

  



Характеристика 

рівня наукової та професійної активності викладача за 2015 – 2020 роки 

Качурінер Вікторії Львівни 

д.ю.н., професор, кафедри Міжнародного права та порівняльного правознавства 

Показник активності Дані підтвердження показника 

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. 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 

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Качуринер В.Л. Принципы экологической политики 
Европейского Союза в сфере производства. // Альманах 

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

2. Качурінер В. Л., Пасечник О. В. Механизм охраны 
окружающей среды в сфере производства в праве 

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

490. 
3. Качурінер В. Л., Пасечник О. В. Добровільні 

інструменти у сфері виробництва в праві Європейського 

Союзу. Перший незалежний науковий вісник.  2016.  № 7. 

С. 130-135. 
4. Качурінер В. Л. Міжнародно-правові інструменти 

регулювання сфери виробництва. // Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 4. C. 192-196.  
5. Качурінер В.Л. Принцип профілактики та попередження в 

екологічній політиці Європейського Союзу. // Науковий 

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

6. Качуринер В.Л. Характерные черты ответственности 

международных организаций. // Право та державне 

управління. 2018 №1.   С. 17-22.  
7. Качурінер В.Л. Особливості регулювання сфери 

виробництва в екологічному законодавстві Європейського 

Союзу. // Юридичний науковий електронний журнал. 2018. 
№ 6. С. 409-412.  

8. Качурінер В.Л. Економічні інструменти у сфері 

виробництва в праві Європейського Союзу // Юридичний 

науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 274-277. 

9. 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. 
10. 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. 

11. Kachuriner V. Regulation of freedom of access to environmental 

information in the legislation of the European Union and Ukraine // 

Priority tasks and strategies for the development of jurisprudence : 

collective monograph / D.M. Bielov, M.Yu. Vikhliaev, M.V. 
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Р. 26-42.  

12. Kachuriner V.L.  Voluntary instruments in the sphere of 

production in European union law and theirimportance to Ukrain // 

New tasks and directions for the development of juridical science in 

XXI century : collective monograph / S.S. Andreichenko, G.V. 



Chedotareva, A.V. Denysova,  L.V Didenko,  etc. Lviv-Torun. : 

Liha-Pres, 2019. P.104-120. 

13. Kachuriner V.L.  Regulation of freedom of access to 
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4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю 

три найменування; 
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науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 
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публікацій; 

1. Качурінер В.Л. Класифікація принципів екологічної 
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13) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

1. 2019 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 

«Європейське морське право», 2 курс. 

2. 2020 – 2021 н.р. – НУ «ОЮА», освітня програма 
«Право міжнародної відповідальності», 2 курс 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або ІІ 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, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або 

Робота у складі члена галузевої конкурсної комісії II етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Право» у 2019-2020 н.р. 

Керівництво науковим гуртком (положення затверджено 
Вченою радою Міжнародного гуманітарного університету 

Протокол № 7 від 24.05.2016 р.) 



Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, 

робота у складі організаційного комітету 
або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); 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; 

 


