
Зведена інформація про викладачів та дисципліни ОП «Міжнародне право» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти  

ПІБ викладача Посада Структурний 

підрозділ, в якому 

працює викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічної 
роботи 

Навчальні 

дисципліни 

ОП, які 
викладаються 

викладачем 

Обґрунтування 

Масловська 

Тетяна 
Олександрівна 

 

Старший викладач  

кафедри  романо-
германської філології 

та методики 

викладання 
іноземних мов 

Кафедра  романо-

германської філології 
та методики 

викладання 

іноземних мов 

Ізмаїльський  

державний 
педагогічний 

інститут, 1992 р. 

Спеціальність: 
«Українська мова і 

література», 

Кваліфікація: 
 «Учитель 

української мови і 

літератури» 

(диплом ТВ № 
933311), 

Міжнародний 

гуманітарний 
університет, 2019 

р., 

Спеціальність: 
«Філологія», 

Кваліфікація: 

 «Філолог, 

перекладач, 
викладач 

англійської  та 

німецької мов та 
літератури» 

(диплом М 19 № 

27 років Українська 

мова (за 
профілем 

спрямування) 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються: 
1. Масловська Т.О., Топчій Л.М., 

Циганок І.Б. Українська мова 

Навчально-методичний посібник. 
Одеса, 2021. 80 с. 

2. Масловська Т.О. Лексичне 

багатство поетики Василя 
Симоненка. Актуальні проблеми 

філологічної науки: сучасні наукові 

дискусії: матеріали науково – 

практичної конференції. Одеса, 23 -
24 березня 2018. 

3. Maslovska Tetiana. Epithets in the 

Poetry of Vasyl Symonenko: Semantic 
Aspects. ANALELE UNIVERSITATI 

DIN CRAIOVA SERIA  STIINTE  

FILOLOGICE  LINGVISTICA.  ANUL 
XLII. N. 1-2, 2020. Р. 102- 117. 

4. Масловська Т.О. 

Літературознавча феноменологія як 

об’єкт наукового дослідження. 
Наукові записки Міжнародного 

гуманітарного університету. 2018. 

Вип. 28. С. 87-90.  
5. Масловська Т.О. Поетика 

візуальності у романі Валерія 



090631). Шевчука «Око Прірви».  
Лінгвістична теорія і практика: 

історична спадщина, актуальні 

проблеми та перспективи розвитку: 
матер. ХІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 

пам’яті доктора філологічних наук, 

професора В. Г. Таранця (Одеса, 13 
грудня 2019 року). Одеса, 2019.  С. 

156-159.  

6. Масловська Т.О. Інтонація поезій 
Василя Симоненка Лінгвістична 

теорія та практика: історична 

спадщина, актуальні проблеми та 
перспективи розвитку: матеріали 

ХІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 

пам’яті доктора філологічнх наук, 
професора В. Г. Таранця.  (м. Одеса, 

11 грудня 2020 року). Одеса, 2020. С. 

122-123.  
Професійна та академічна 

діяльність: 

Стажування на кафедрі української 

мови Державного університету 
«Одеська політехніка», 2021 р. 

Крижановська 

Тетяна 
Олександрівна 

доцент кафедри 

мистецтвознавства та 
загальногуманітарних 

дисциплін 

Кафедра 

мистецтвознавства та 
загальногуманітарних 

дисциплін 

Одеський 

національний 
університет  

ім. І.І. Мечникова, 

2006 р.  

Спеціальність: 
«Філософія»,  

Кваліфікація: 

«Філософ, викладач 
філософії» 

(диплом CK № 

25 років Філософія Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  
1. Крижановська Т.О., Кравчик М.О. 

Філософське осмислення концепції 

креативного міста. Наукове пізнання: 

методологія та технологія. 2021. 
Вип. 1 (47). С. 49-55.  

2. Крижановська Т.О. Аксіологічний 

аспект науки. Débats scientifiques et 
orientations prospectives du 

développement scientifique: collection 



30613048), 
Науковий ступінь: 

Кандидат 

філософських наук,  
спеціальність: 

09.00.03 – 
соціальна 

філософія і 

філософія історії 
(ДК № 064778 

від 26 січня 2011 

р.),  

Тема дисертації: 
«Самоідентифікація 

особистості в 

інституційному 
просторі 

суспільства». 

de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec 
des matériaux de la I conférence 

scientifique et pratique internationale 

(Vol. 4), Paris, 5 février 2021. 
Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique 

européenne & La Fedeltà, 2021, p. 87-

89.  

3. Крижановська Т. О. Біографістика 
в сучасній українській філософській 

думці : методичні рекомендації до 

підтеми. Тема «Філософська думка в 
Україні», курс «Філософія». Одеса : 

Фенікс, 2020. URL: 

https://docs.mgu.edu.ua/docs/metodichki
/metod_krijanovska2021.pdf 

4. Крижановська Т.О., Голубович І. 

В. Ірина Яківна Матковська: начерки 

до портрету в манері сфумато. 
Українська біографістика = 

Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. 

Ін-ту біогр. дослідж. Київ, 2020. Вип. 
20. С. 57-69.  

5. Крижановська Т.О. Соціально-

філософський аспект феномену 

комунікативної практики. Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Історія. 

Філософія. Політологія. 2019 р. № 16. 
С. 49-53.   

6. Крижановська Т.О. Соціальні 

комунікації в публічному просторі. 
Діалог : Медіа-студії. 2019. №. 25. С. 

78-98. 

7. Tetiana Kryzhanovska. 

Communicative Practices in Social 
Groups: Conscious and Unconscious 

Aspects. Problem space of modern 

society: philosophical-communicative 

https://docs.mgu.edu.ua/docs/metodichki/metod_krijanovska2021.pdf
https://docs.mgu.edu.ua/docs/metodichki/metod_krijanovska2021.pdf


and pedagogical interpretations : 
collective monograph. Part IІ. Warsaw: 

BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Pp. 97-115. 

Професійна та академічна 
діяльність: 

Керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком 

«Гуманітарії ХХІ століття» кафедри 
мистецтвознавства та 

загальногуманітарних дисциплін. 

Крижановська 
Тетяна 

Олександрівна 

доцент кафедри 
мистецтвознавства та 

загальногуманітарних 

дисциплін 

Кафедра 
мистецтвознавства та 

загальногуманітарних 

дисциплін 

Одеський 
національний 

університет  

ім. І.І. Мечникова, 

2006 р.  
Спеціальність: 

«Філософія»,  

Кваліфікація: 
«Філософ, викладач 

філософії» 

(диплом CK № 
30613048), 

Науковий ступінь: 

Кандидат 

філософських наук,  
спеціальність: 

09.00.03 – 
соціальна 

філософія і 

філософія історії 
(ДК № 064778 

від 26 січня 2011 

р.),  
Тема дисертації: 

«Самоідентифікація 

особистості в 

інституційному 

25 років Історія 
української 

культури 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються:  

1. Крижановська Т.О. 

Міждисциплінарний аналіз поняття 

міфу. Наукові записки Міжнародного 
гуманітарного університету. 2019. 

Вип. 30. С. 261 – 264. 

2. Крижановська Т. О. Розуміння 
міфу у вченні К. Юнга. Чорноморські 

наукові студії : матеріали П’ятої 

всеукраїнської мультидисциплінарної 
конференції, м. Одеса, 17 травня 2019 

року. Одеса: Міжнародний 

гуманітарний університет, 2019. С. 

212-214. 
3. Крижановська Т.О. Соціальні 

комунікації в публічному просторі. 

Діалог : Медіа-студії. 2020. №. 25. С. 
78-98.  

4. Крижановська Т.О. 

Співвідношення розуму та моралі в 

процедурній раціональності філософії 
Модерну. Наукові записки 

Міжнародного гуманітарного 

університету  [збірник]. Одеса : Вид. 
дім «Гельветика», 2018. Вип. 29. С. 

101 – 104.  



просторі 
суспільства». 

5. Крижановська Т.О. Становлення 
раціонального типу мислення в 

європейському знанні. Гуманітарний 

і інноваційний ракурс професійної 
майстерності: пошуки молодих 

вчених: матеріали Четвертої 

всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 26 жовтня 
2018 року. Одеса: Міжнародний 

гуманітарний університет, 2018. – С. 

163 - 166. 
Професійна та академічна 

діяльність: 

Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 

«Гуманітарії ХХІ століття» кафедри 

мистецтвознавства та 

загальногуманітарних дисциплін. 

Старостіна 

Оксана 

Володимирівна 

доцент кафедри 

іноземних мов 

професійного 
спілкування 

 

Кафедра іноземних 

мов професійного 

спілкування 

Ізмаїльський 

державний 

педагогічний 
інститут, 1989 р. 

Спеціальність: 

«Іноземна мова», 

Кваліфікація: 
«Вчитель 

французької і 

англійської мови» 
(диплом  РВ № 

819393), 

Науковий ступінь: 

Кандидат 
педагогічних наук, 

спеціальність: 

13.00.04 – теорія і 
методика 

професійної освіти 

14 років Іноземна мова Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  

1. Старостіна О.В. Методичне 
забезпечення викладання іноземних 

мов в університетах Великої 

Британії. Науковий часопис 

національного педагогічного 
університету імені М.П. 

Драгоманова. Серія 5 Педагогічні 

науки: реалії та перспективи. Вип. 
72. Т. 2. Київ: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 171-177. 

2. Старостіна О.В. Ціннісні засади 

розвитку системи шкільної освіти у 
Великій Британії. Українсько-

польський науковий журнал 

Освітологія VIII 2019. Київ 2019. С.  
34-42. 

3. Старостіна О.В. Досвід 



(ДК № 031309), 
Тема дисертації: 

«Розвиток 

професійної 
майстерності 

педагогічних кадрів 

у системі 

підвищення 
кваліфікації в 

Англії». 

підвищення кваліфікації викладачів 
вищої школи в Україні. Педагогіка 

формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. 
Вип. 72. 2020. С. 122-126. 

4. Старостіна О.В. Досвід 

підвищення кваліфікації викладачів 

вищої школи у Великій Британії. 
Вісник Запорізького національного 

університету. Педагогічні науки. 

2020. № 1 (34) Видавничий дім 
«Гельветика» 2020. С. 352-359. 

5. Старостіна О.В. Використання 

досвіду підвищення кваліфікації 
британських викладачів вищої школи 

в Україні. Наукові записки серія: 

Педагогічні науки. Вип. 190. 2020. 

С.141-146. 
6. Старостіна О. В., Малецька І. В., 

Березінська О. В. Теорія і практика 

перекладу : навч. метод. посіб. для 
студ. спец. «Міжнародне право» / 

укл.: Старостіна О.В., Малецька І.В. 

Березінська О.В. Одеса : Фенікс, 

2019. 44 с. 
Професійна та академічна 

діяльність: 

Член наукової організації «Центр 
українсько-європейського наукового 

співробітництва» з 2019 р. 

Гончарук  

Тарас 
Григорович 

професор кафедри 

мистецтвознавства та 
загальногуманітарних 

дисциплін 

Кафедра 

мистецтвознавства та 
загальногуманітарних 

дисциплін 

Одеський 

національний 
університет  

ім. І.І. Мечникова, 

1992р.  
Спеціальність: 

«Історія»,  

25 років  Історія 

України 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  
1. Гончарук Т.Г.  В.І. Білий – 

людина, котра 1860 р. виголосила 

тост за Українську одеську 
громаду. Інтелігенція і влада. 

Секція: історія. Збірник наукових 



Кваліфікація: 
«історик , викладач 

історії» 

(диплом ТВ 
№976558), 

Науковий ступінь: 
Доктор історичних 

наук  

Спеціальність: 

«Історія України»  

 (ДД № 009074  
від 26 січня 2011 

р.),  

Вчене звання: 

Професор кафедри 
історії України 

(12ПР № 010921 від 

29 вересня 2015 р.) 
 

праць. Випуск 36. Одеса: Екологія, 
2017. С. 106-114.  

2. Гончарук Т.Г. Ініціативи 

міського голови Одеси П. 
О.Зеленого на сторінках «Известий 

Одесской городской думы» (1898 – 

1905). Інтелігенція і влада. Секція: 

історія. Збірник наукових праць. 
Випуск 38. – Одеса: Екологія, 2018. 

С. 214-230.  

3. Гончарук Т.Г. Одеса і чумацтво 
у ХІХ ст.: до питання про культурні 

взаємовпливи. Південь України: 

етноісторичний, мовний та 
культурний виміри: збірка 

наукових праць. 2019. Вип. 7. 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. С. 

100-106. 
4. Гончарук Т.Г. Дослідження 

історії Одеси нової доби в 

українській радянській 
історіографії 1920-х рр.: головні 

напрямки та здобутки. Інтелігенція 

і влада. Секція: історія. Збірник 

наукових праць. Випуск 42. Одеса: 
Екологія, 2020. С. 38-48. 

5. Гончарук Т. Листи  до одесита 

Михайла Комарова з Петербургу, 
Москви, Кубані та інших регіонів 

Російської імперії поза межами 

України, як прояв консолідації 
національного руху на зламі ХІХ та 

ХХ ст. Чорноморська минувшина. – 

2020.  Вип. 15. С. 120-130.  

Професійна та академічна 
діяльність: 

1. Член редколегії фахового  

часопису «Чорноморська 



минувшина».  
2. Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 
наукового ступеня: Дорошенко О.М. 

Рід Скаржинських в історії Південної 

України (середина XVIII - початок 

XX століття). Одеса, 2010 р.  
Ложешник А. С. «Старшина 

козацьких військ на Півдні України 

(кінець XVIII – перша половина ХІХ 
ст.): просопографічний портрет». 

Одеса, 2017 р.  

3. Голова журі конкурсу МАН 
Одеської області, секція “Історичне 

краєзнавство”. 

4. Офіційне опанування докторської 

дисертації Красножона А.В. 
Еволюція довгочасної фортифікації 

та історична топографія міст 

Північно-Західного Причорномор’я 
на початку XV – наприкінці XVIII 

ст.– Чернівці: Черновіцький 

національний університет імені 

Ю.Федьковича  Захист:  грудень 2018 
р. 

5. Член Геральдичної колегії при 

Одеській обласній раді. 

Сєрих  

Олена  

Василівна 

доцент кафедри 

державно-правових 

дисциплін 

 

Кафедра державно-

правових дисциплін 

 

Одеський 

державний 

університет ім. І.І. 

Мечникова, 1996 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

Кваліфікація: 

«Юрист» (диплом  

ВЕ №012230 від  28 

20 років Юридична 

деонтологія 

(вибіркова) 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладається 

1. Сєрих О.В. Актуальні проблеми 

удосконалення законодавства, що 
регулює етичну поведінку державних 

службовців. Юридичний бюлетень. 

2021. № 19. С.119-126.   
2. Сєрих О.В. Професійна етика 

державних службовців: поняття, 



червня 1996 р.) 

Науковий ступінь: 

Кандидат 
юридичних наук  

Спеціальність 

12.00.07 – 
Адміністративне 

право і процес; 

фінансове право; 
інформаційне право 

(ДК № 044801 від 

13 лютого 2008 р.) 

Тема дисертації: 
«Деліктологія 

порушень митних 

правил».  

особливості. Нове українське право. 
2021. Вип. 4.   

3. Сєрих О.В. Проблемні питання 

правового регулювання етичної 
поведінки юриста. Юридична наука: 

виклики і сьогодення: матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Одеса, 11-12 червня 
2021 р.). Одеса : ГО 

«Причорноморська фундація права», 

2021. С. 10-13.  
4. Сєрих О.В. Нормативно-правові 

засади професійної етики юриста. 

Сучасне правотворення: питання 
теорії та практики: Матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 4–5 червня 

2021 р.  Дніпро: ГО «Правовий світ», 
2021. С. 14-16. 

5. General Theoretical Aspects of 

Legal Development by Anatolii 
Kryzhanovskyi, Denys Manko, Olena 

Sierykh, Natalia Atamanova, and 

Antonina Zghama … Volume X, Issue 

7(45), Winter 2019 Р.2047- 2054. 
6. Vira Mizetska, Olena Sierykh, 

Hanna Savchuk, DianaYevtimova,Oleh 

Synieokyi. Administration of the 
educational process (legal and 

linguistic-didactic aspects) in the 

conditions of quarantine and post-
quarantine measures caused by covid-

19. Eduweb, 2021, mayo-agosto. Vol. 

15. Núm. 2. P. 181-193.  

Професійна та академічна 
діяльність: 

1. Керівництво студентським 

науковим гуртком «Тенденції 



розвитку публічного  права». 
Положення затверджено Вченою 

радою Міжнародного гуманітарного 

університету. Протокол № 7 від 
24.05.2016 р.  

2. Керівництво науковим гуртком 

«Тенденції розвитку публічного та 

приватного права» (2016-2017 рр.).   
3. Тренер команди «Вундеркінди». 

Бліц-турнір, проведений Головним 

управлінням юстиції в Одеській 
області.    Жовтень, 2019 р. 

4. Член Асоціації правників України. 

Сертифікат № 008203 від 23 квітня 
2021 р. 

5. Юрисконсульт з митного 

оформлення ТОВ «Алхамві» з 2015 р.    

Качурінер 
Вікторія 

Львівна 

(гарант ОП) 

доцент 
кафедри 

міжнародного права 

та порівняльного 
правознавства 

Кафедра 
міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Міжнародний 
гуманітарний 

університет, 2011 р. 

спеціальність: 
«Міжнародне 

право». 

Кваліфікація: 

«Юрист-
міжнародник», 

(диплом з 

відзнакою СК № 
40036165), 

Certificate of 

completion the 

course of training at 
the Foreign 

Department of Baltic 

Research Institute of 
Transformation 

Economic Area – 

10 років Правові 
системи  

сучасності 

(вибіркова) 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються:  

1. Качурінер В.Л., Кузнєцова Д.О. 

Зарубіжний досвід правового 
регулювання права на безоплатну 

професійну правничу допомогу. 

Сучасні тенденції в юридичній науці 

України та зарубіжних країн: матер. 
міжнар. наук.-практ. конфер. (м. 

Запоріжжя, 24-25 вересня 2021 р.). 

Запоріжжя: ГО «Істина», 2021. С. 6-9. 
2. Качурінер В.Л. Методичні 

вказівки для підготовки студентів к 

семінарським заняттям та самостійній 

роботі з дисципліни «Правові 
системи сучасності». Одеса, 2021. 

URL : 

https://moodle.mgu.edu.ua/course/view.
php?id=1104. 

3. Качурінер В.Л., Зігрій Р.С. 

https://moodle.mgu.edu.ua/course/view.php?id=1104
https://moodle.mgu.edu.ua/course/view.php?id=1104


Test of English 
General (Upper 

Intermediate CEFR 

– B2 (April 18, 
2019). 

Record № 19880422-

09429. 

Науковий ступінь: 
Кандидат 

юридичних наук, 
спеціальність: 

12.00.11 – 

міжнародне право 
(ДК № 040722 

від 28 лютого 2017 

р.),  
Тема дисертації: 

«Правове 

регулювання 

екологічної 

політики 

Європейського 

Союзу у сфері 

виробництва», 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 

конституційного 
права та 

державного 

управління (АД № 
003689 від 

16.12.2019 р.). 

Правові засади свободи мирних 
зібрань в законодавстві зарубіжних 

країн. Людина і закон: публічно-

правовий вимір: матер. міжнар. наук.-
практ. конфер. (м. Дніпро, 1-2 жовтня 

2021 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 

2021. С. 25-28. 

4. Волощук О. Т. , Качурінер В. Л. , 
Колесник В. Ю. Конституційне право 

зарубіжних країн : навчально-

методичний посібник. Одеса : Фенікс, 
2021. 145 с. 

5. Качурінер В.Л., Котян А.А. 

Концепція гідності людини: 
міжнародний, зарубіжний та 

національний досвід. VII Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Міжнародне право: de lege 
praeterita, instante, futura» (м. Одеса, 8 

грудня 2017 року). О. : Міжнародний 

гуманітарний університет, 2017. С. 
86-88. 

6. Качурінер В.Л., Міжаков О.Є. 

Роль політичних партій у 

демократичному процесі: думка 
Європейського суду з прав людини. 

VII Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнародне право: de 
lege praeterita, instante, futura» (м. 

Одеса, 8 грудня 2017 року). О. : 

Міжнародний гуманітарний 
університет, 2017. С. 160-162. 

Професійна та академічна 

діяльність: 

1. Робота у складі члена галузевої 
конкурсної комісії II етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 



спеціальності «Міжнародне право» у 
2019-2020 н.р. 

2. Науково-педагогічне стажування 

на тему «Innovative educational 
technologies: experience of the 

European Union countries and its 

introduction in Ukraine», Балтійський 

науково-дослідницький інститут 
проблем трансформації 

економічного простору, м. Рига, 

Латві, .15-19 квітня 2019 р.  
3. Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка 

Інститут міжнародних відносин 
Центр Досконалості Жана Моне, м. 

Київ, Україна. Науково-методичний 

семінар-тренінг «Зовнішня політика 

і комунікації в ЄС», 17-24 квітня 
2021 р.  

4. Член наукової організації «Центр 

українсько-європейського наукового 
співробітництва» (Свідоцтво № 

121483, 2021 р.) 

Атаманова 

Наталя 
Віталіївна 

доцент кафедри 

державно-правових 
дисциплін 

 

Кафедра державно-

правових дисциплін 
 

Одеська 

національна 
юридична академія  

Спеціальність: 

«Правознавство», 
Кваліфікація: 

«Юрист» 

(диплом СК № 

32905036 від 3 
липня 2007 р.). 

Науковий ступінь: 

Кандидат 
юридичних наук  

спеціальність 

15 років Теорія 

держави та 
права 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладається: 
1. General Theoretical Aspects of 

Legal Development by Anatolii 

Kryzhanovskyi, Denys Manko, Olena 
Sierykh, Natalia Atamanova, and 

Antonina Zghama … Volume X, Issue 

7(45), Winter 2019 Р.2047- 2054 

2. Роль та значення міжнародних 
договорів у н6аціональній правовій 

системі України. Право і суспільство. 

2020. № 1. С. 7-13 
3. Атаманова Н.В. Особливості 

правозастосовної форми реалізації 



12.00.01 –  
теорія та історія 

держави і права; 

історія політичних 
і правових учень  

(ДК  № 014989 від 

31 травня 2013 р.), 

Тема дисертації: 
«Правовий порядок 

Запорізької Січі: 

історико-правове 
дослідження». 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 
теорії та історії 

держави і права 

(12ДЦ № 045199 

від 12 грудня 2015 
р.) 

 

функцій сучасної держави Україна. 
Право та державне управління. 2020. 

№ 1. С. 6-13. 

4. Теорія держави і права : 
навчальний посібник / Крестовська 

Н.М., Матвєєва Л.Г., Тицька Я О.,  

Атаманова Н.В., Арабаджи Н.Б. 

Міжнародний гуманітарний ун-т. 
Одеса: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2021. 

193 с. 

5. Теорія держави і права : плани 
семінарських занять для бакалаврів 

які навчаються зі спеціальностями 081 

– Право,  262 - Правоохоронна 
діяльність та 293 – Міжнародне право  

/ Н.М.Крестовська, Я.О.Тицька, , Н.В. 

Атаманова, Н.Б.Арабаджи; 

Міжнародний гуманітарний  ун-т. 
Одеса : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2021. 

52 с. 

Професійна та академічна 
діяльність: 

1. Офіційний опонент дисертації, 

поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.01. – теорія та 

історія держави і права; історія 

політичних і правових учень – 
Продіус К.В. Одеса 2017 р.; Русавька 

О О. Одеса 2021 р. 

2. Член Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціація правників 

України». 

Андрейченко 

Світлана 
Сергіївна 

Завідувачка кафедри 

міжнародного права 
та порівняльного 

правознавства  

Кафедра 

міжнародного права 
та порівняльного 

правознавства 

Одеська 

національна 
юридична академія, 

2007 р., 

11 років Міжнародне 

публічне 
право (основи 

теорії) 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  
1. Andreichenko S. S. Theories of the 

fault of the state  in international law. In 



спеціальність: 
«Правознавство», 

Кваліфікація: 

«Магістр права», 
(диплом СК № 

32906076), 

Науковий ступінь: 

Доктор юридичних 
наук, 

спеціальність: 

12.00.11 – 
міжнародне право 

(ДД № 005574 від 

12.05.2016 р.) 
Тема дисертації: 

«Міжнародно-

правова концепція 

атрибуції поведінки 
державі», 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 
міжнародного 

права та 

міжнародних 

відносин 
(12 ДЦ № 042352 

від 28.04.2015 р.) 

 Juridical scholarly discussions as a 
factor for the sustainable development 

of legal doctrine and legislation  : 

collective monograph /  S.  S.  
Andreichenko,  G.  V .  Chebotareva,  

L.  V.  Didenko,  O.  S. Kizlova,  etc. 

Lviv - Toruń : Liha - Pres, 2019. P. 1-

15. 
2. Андрейченко С. С. Міжнародне 

спортивне право: доктринальне 

обґрунтування. Юридичний науковий 
електронний журнал. 2020. № 4. С. 

377-380. 

3. 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. 
4. Андрейченко С. С. Підстави, що 

виключають кримінальну 

відповідальність у міжнародному 
кримінальному праві. Правова 

держава. 2020. № 38. С. 153-161. 

5. Андрейченко С.С., Каненберг-Сандул 

О.К.   Міжнародна-правова 
відповідальність держави за 

поведінку державних органів. 

Юридичний науковий електронний 
журнал. №1. 2021. С. 349-351. 

Професійна та академічна 

діяльність: 
1. Керівництво роботою студентки 3 

курсу спеціальності «Міжнародне 

право» на участь у Конкурсі на 

кращу наукову роботу з нагоди 30-
річчя Незалежності України зі 

спеціальності «міжнародне право» 

серед студентів 1-6 курсів вищих 



навчальних закладів України. 
2. Керівництво аспіранткою 

Карповою К. М. (спеціальність 

«Міжнародне право»). 
3. Здійснення викладацької та 

науково-дослідницької діяльності в 

університеті Матея Бела, м. Банська 

Бистриця, Словаччина за 
Національною стипендіальною 

програмою Словацької республіки 

(лютий-липень 2020 р.). Лист про 
завершення стажування 

PrF/119/2020/108-PMVR від 

10.07.2020 р. 
4. Член Української асоціації 

міжнародного права з 2019 р.  

5. Член Піклувальної ради УАМП з 

2021 р. 

Хендель 

Наталія 

Володимирівна 

доцент 

кафедри 

міжнародного права 
та порівняльного 

правознавства 

Кафедра 

міжнародного права 

та порівняльного 
правознавства 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет, 2011 р. 
спеціальність: 

«Міжнародне 

право». 

Кваліфікація: 
«Юрист-

міжнародник», 

(диплом з 
відзнакою СК № 

40036167), 

Certificate B2 № 

24560 
Науковий ступінь: 

Кандидат 

юридичних наук, 
спеціальність: 

12.00.11 – 

11 років Учбово-

ознайомча 

практика 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  

1. Андрейченко С.С., Качурінер 
В.Л., Хендель Н.В. Методичні 

рекомендації з організації та 

проходження практики студентами 

спеціальності 293 «Міжнародне 
право» за початковим рівнем 

(короткий цикл) вищої освіти 

(молодший бакалавр). Одеса, 2021. 
51 с.  

2. Хендель Н. В., Короткий Т. 

Мiжнароднi стандарти у сферi 

боротьби з допiнгом. Вісник 
Південного регіонального центру 

Національної академії правових наук 

України. 2020. № 23. С. 148-154. 
3. Хендель Н. В. Пандемія 

СОVІD-19 та міжнародне право. 



міжнародне право 
(ДК № 021611  

від 16 травня 2014 

р.),  
Тема дисертації: 

«Міжнародно-

правове 

регулювання 

співробітництва 

держав у сфері 

охорони здоров’я», 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 
міжнародного та 

європейського 

права (АД № 
008065 від 29 

червня 2021 р.). 

Юридична Газета. 2020. №16 (722). 
URL: https://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/

pandemiya-sovid19-ta-mizhnarodne-
pravo.html. 

4. Міжнародне публічне право : 

навчально-методичний посібник / 

укл.: С. С. Андрейченко, К. В. 
Громовенко, О. Т. Волощук, В. Ю. 

Колесник, Н. В. Хендель. Одеса : 

Фенікс, 2021. 214 с. 
5. Вивчаючи міжнародне 

гуманітарне право : навчально-

методичний посібник. Друге видання 
/ О. Войтенко, М. Єлігулашвілі, О. 

Козорог, Т. Короткий, В. Потапова, 

О. Стокоз, Н. Хендель ; за заг. ред. 

радника президента Товариства 
Червоного Хреста України з 

міжнародного гуманітарного права, 

к.ю.н. Т. Короткого. Київ, УГСПЛ; 
Одеса : Фенікс, 2021. 268 с. URL: 

https://helsinki.org.ua/wp-

content/uploads/2021/09/MGP_4_3.pdf 

Професійна та академічна 
діяльність: 

1. Тренінг для викладачів 

міжнародного гуманітарного права 
на тему «Вивчення гуманітарного 

права» проведеного Канадським 

Червоним Хрестом у 2020 р. 
2. Серія тренінгів PILPG з 

перехідного правосуддя загальним 

обсягом 30 годин, 2021 р. 

3. Підвищення кваліфікації за 
спеціальною професійною 

сертифікованою програмою 

«Тренінг для тренерів з питань 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pandemiya-sovid19-ta-mizhnarodne-pravo.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pandemiya-sovid19-ta-mizhnarodne-pravo.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pandemiya-sovid19-ta-mizhnarodne-pravo.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pandemiya-sovid19-ta-mizhnarodne-pravo.html


прав людини» у обсязі 60 годин, 
2021 р. 

4. Тренер програми «Права 

людини» Української школи 
урядування. 

5. Експертка та тренерка 

тренінгів для тренерів з викладання 

спецкурсу з міжнародного 
гуманітарного права в закладах 

освіти для представників інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 
та інших зацікавлених освітян 

(закладів вищої, професійної та 

середньої освіти), які виконуються 
Українською Гельсінською 

спілкою з прав людини спільно з 

Товариством Червоного Хреста 

України за підтримки 
американського народу, наданій 

через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках Програми «Права людини в 

дії» та Міністерства освіти та науки 

України. 

6. Онлайн-некредитний курс 
«Відстеження контактів 

інфікованих COVID-19», 

впроваджений Університетом 
Джона Хопкінса та пропонований 

через Coursera. 

7. Тренінг для тренерів 
«Викладання Європейської 

соціальної хартії та практики 

Європейського комітету з 

соціальних прав» у рамках проєкту 
Ради Європи «Розвиток соціальних 

прав людини як ключовий чинник 

сталої демократії в Україні» (14-25 



червня 2021 р.). 
8. Міжнародна школа «Перехідне 

правосуддя світовий досвід і 

український контекст» загальним 
обсягом 17 годин, 17-24 травня 

2021 р. (НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, Центр міжнародного 

гуманітарного права і перехідного 
правосуддя, Фонд Конрада 

Аденауера в Україні). 

9. Член Міжвідомчої комісії з 
імплементації в Україні 

міжнародного гуманітарного права, 

2015-2017 рр. 
10. Член Української асоціації 

міжнародного права 

11. Член Національної спілки 

журналістів України  
12. Член асоціації українських 

правників  

13. Cambridge University Human Ri
ghts Law Society  Member 

14. Член конкурсної комісії із 

добору кандидатів для обрання 

суддею Європейського суду з прав 
людини від України (Указ 

Президента України №550/2021). 

Качурінер 
Вікторія 

Львівна 

(гарант ОП) 

доцент 
кафедри 

міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Кафедра 
міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Міжнародний 
гуманітарний 

університет, 2011 р. 

спеціальність: 

«Міжнародне 
право». 

Кваліфікація: 

«Юрист-
міжнародник», 

(диплом з 

10 років Навчальна 
практика 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються:  

1. Андрейченко С.С., Качурінер 

В.Л., Хендель Н.В. Методичні 

рекомендації з організації та 
проходження практики студентами 

спеціальності 293 «Міжнародне 

право» за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти 

(молодший бакалавр). Одеса, 2021. 



відзнакою СК № 
40036165), 

Certificate of 

completion the 
course of training at 

the Foreign 

Department of Baltic 

Research Institute of 
Transformation 

Economic Area – 

Test of English 
General (Upper 

Intermediate CEFR 

– B2 (April 18, 
2019). 

Record № 19880422-

09429. 

Науковий ступінь: 
Кандидат 

юридичних наук, 
спеціальність: 

12.00.11 – 

міжнародне право 
(ДК № 040722 

від 28 лютого 2017 

р.),  
Тема дисертації: 

«Правове 

регулювання 

екологічної 

політики 

Європейського 

Союзу у сфері 

виробництва», 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 

конституційного 

51 с. 
2. Качурінер В.Л., Кузнєцова Д.О. 

Зарубіжний досвід правового 

регулювання права на безоплатну 
професійну правничу допомогу. 

Сучасні тенденції в юридичній науці 

України та зарубіжних країн: матер. 

міжнар. наук.-практ. конфер. (м. 
Запоріжжя, 24-25 вересня 2021 р.). 

Запоріжжя: ГО «Істина», 2021. С. 6-

9. 
3. Качурінер В.Л., Зігрій Р.С. 

Правові засади свободи мирних 

зібрань в законодавстві зарубіжних 
країн. Людина і закон: публічно-

правовий вимір: матер. міжнар. 

наук.-практ. конфер. (м. Дніпро, 1-2 

жовтня 2021 р.). Дніпро: ГО 
«Правовий світ», 2021. С. 25-28. 

4. Качурінер В.Л., Котян А.А. 

Концепція гідності людини: 
міжнародний, зарубіжний та 

національний досвід. VII 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнародне право: de 
lege praeterita, instante, futura» (м. 

Одеса, 8 грудня 2017 року). О. : 

Міжнародний гуманітарний 
університет, 2017. С. 86-88. 

5. Качурінер В.Л., Міжаков О.Є. 

Роль політичних партій у 
демократичному процесі: думка 

Європейського суду з прав людини. 

VII Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнародне право: de 
lege praeterita, instante, futura» (м. 

Одеса, 8 грудня 2017 року). О. : 

Міжнародний гуманітарний 



права та 
державного 

управління (АД № 

003689 від 
16.12.2019 р.). 

університет, 2017. С. 160-162. 
6. Klepikova, O., Kachuriner, V., 

Makoda, V., Kryvosheyina, I., & 

Popeliuk, V. (2021). Protection of 
public interests by narrowing private 

interests: where is the limit? Amazonia 

Investiga. 2021. № 38. Р. 148-157. 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.
14. 

Професійна та академічна 

діяльність: 
1. Робота у складі члена галузевої 

конкурсної комісії II етапу 

Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Міжнародне право» у 

2019-2020 н.р. 

2. Балтійський науково-
дослідницький інститут проблем 

трансформації економічного 

простору, м. Рига, Латвія. Науково-
педагогічне стажування на тему 

«Innovative educational technologies: 

experience of the European Union 

countries and its introduction in 
Ukraine», 15-19 квітня 2019 р.  

3. Сертифікат. Цикл навчальних 

вебінарів з наукометрії «Головні 
метрики сучасної науки. Scopus та 

Web of Science» 29.03.21- 02.04.21. 

4. Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка 

Інститут міжнародних відносин 

Центр Досконалості Жана Моне, м. 

Київ, Україна. Науково-методичний 
семінар-тренінг «Зовнішня політика 

і комунікації в ЄС», 17-24 квітня 

2021 р.  

https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.14
https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.14


5. Член наукової організації «Центр 
українсько-європейського наукового 

співробітництва» (Свідоцтво № 

121483, 2021 р.). 

Качурінер 
Вікторія 

Львівна 

(гарант ОП) 

доцент 
кафедри 

міжнародного права 

та порівняльного 
правознавства 

Кафедра 
міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Міжнародний 
гуманітарний 

університет, 2011 р. 

спеціальність: 
«Міжнародне 

право». 

Кваліфікація: 
«Юрист-

міжнародник», 

(диплом з 

відзнакою СК № 
40036165), 

Certificate of 

completion the 
course of training at 

the Foreign 

Department of Baltic 
Research Institute of 

Transformation 

Economic Area – 

Test of English 
General (Upper 

Intermediate CEFR 

– B2 (April 18, 
2019). 

Record № 19880422-

09429. 

Науковий ступінь: 
Кандидат 

юридичних наук, 
спеціальність: 

12.00.11 – 

міжнародне право 

10 років Порівняльне 
конституційне 

право 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються:  

1. Качурінер В.Л., Корягіна Д.О. 

Повноваження конгресу США. 
Чорноморські наукові студії : 

матеріали Шостої всеукраїнської 

мультидисциплінарної конференції 
(м. Одеса, 15 травня 2020 р.). Одеса: 

Міжнародний гуманітарний 

університет, 2020. С. 39-42. 

2. Качурінер В.Л., Зігрій Р.С. Правові 

засади свободи мирних зібрань в 

законодавстві зарубіжних країн. 
Людина і закон: публічно-правовий 

вимір: матер. міжнар. наук.-практ. 

конфер. (м. Дніпро, 1-2 жовтня 2021 

р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 
2021. С. 25-28. 

3. Качурінер В.Л., Кузнєцова Д.О. 

Зарубіжний досвід правового 
регулювання права на безоплатну 

професійну правничу допомогу. 

Сучасні тенденції в юридичній науці 
України та зарубіжних країн: матер. 

міжнар. наук.-практ. конфер. (м. 

Запоріжжя, 24-25 вересня 2021 р.). 
Запоріжжя: ГО «Істина», 2021. С. 6-9. 

4. Волощук О. Т. , Качурінер В. Л. , 

Колесник В. Ю. Конституційне право 
зарубіжних країн : навчально-

методичний посібник. Одеса : 

Фенікс, 2021. 145 с. 

5. Качурінер В.Л. Згама А.О. 



(ДК № 040722 
від 28 лютого 2017 

р.),  
Тема дисертації: 

«Правове 

регулювання 

екологічної 

політики 

Європейського 

Союзу у сфері 

виробництва», 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 

конституційного 

права та 
державного 

управління (АД № 

003689 від 
16.12.2019 р.). 

Конституційна скарга як форма 
звернення до органу конституційної 

юрисдикції: національний та 

зарубіжний досвід. Юридичний 
науковий електронний журнал. 2021. 

№ 7. С. 340-343. 

Професійна та академічна 

діяльність: 

1. Робота у складі члена галузевої 

конкурсної комісії II етапу 

Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Міжнародне право» у 

2019-2020 н.р. 

2. Балтійський науково-

дослідницький інститут проблем 

трансформації економічного 
простору, м. Рига, Латвія. Науково-

педагогічне стажування на тему 

«Innovative educational technologies: 
experience of the European Union 

countries and its introduction in 

Ukraine», 15-19 квітня 2019 р.  

3. Сертифікат. Цикл навчальних 

вебінарів з наукометрії «Головні 

метрики сучасної науки. Scopus та 

Web of Science» 29.03.21- 02.04.21. 

4. Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка Інститут 

міжнародних відносин Центр 
Досконалості Жана Моне, м. Київ, 

Україна. Науково-методичний 

семінар-тренінг «Зовнішня політика і 
комунікації в ЄС», 17-24 квітня 2021 

р. 

5. Член наукової організації «Центр 
українсько-європейського наукового 



співробітництва» (Свідоцтво № 
121483, 2021 р.). 

Бабін  

Борис 

Володимирович 

Професор кафедри 

міжнародного права 

та порівняльного 
правознавства 

Кафедра 

міжнародного права 

та порівняльного 
правознавства 

Одеський 

державний інститут 

внутрішніх справ, 
2002 р., 

спеціальність: 

 «Правоохоронна 
діяльність», 

Кваліфікація: 

«спеціаліст» 
(диплом МВ № 

14002075 від 

18.07.2002 р.), 

Науковий ступінь: 
Доктор юридичних 

наук,  

спеціальність: 
12.00.11 – 

міжнародне право 

(ДД 001536 від 
25.01.2013 р.) 

Тема дисертації: 

«Програмне 

регулювання в 
сучасному 

міжнародному 

праві: теоретичні та 
практичні аспекти», 

Вчене звання: 

Професор кафедри 

адміністративного 
та кримінального 

права 

(12 ПР 009213 від 
17.01.2016 р.). 

15 років Основи 

міжнародного 

приватного 
права 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються: 

1. Babin B. Health Care for Crimean 
Residents: Interstate Conflict 

Challenges and Possible Legal and 

Organisational Solutions. Wiadomości 
Lekarskie. 2019. Tom LXXII. № 12. 

Cz. II. P. 2441-2444. 

2. Бабін Б. В. Європейські стандарти 
діяльності правоохоронних органів у 

захисті прав внутрішньо 

переміщених осіб. Транскордонна 

співпраця: проблеми та шляхи їх 
вирішення : матеріали регіонального 

круглого столу (24 березня 2017 р., 

Львів). Л., 2017. С. 15-18.  
3. Бабін Б. В. Стандарти Ради 

Європи стосовно охорони прав 

внутрішньо переміщених осіб. 
Концепція розвитку правової 

держави в Україні : матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції (13-14 жовтня 2017 р., 
Київ). К. : ТНУ ім. В.І. Вернадського, 

2017. С. 165-169 

4. Бабін Б. В. Застосування звернень 
до конвенційних комітетів для 

захисту прав людини в кримінальних 

провадженнях людини. Україна і 

Європейський Союз : шлях до 
сталого розвитку : збірник наукових 

статей за матеріалами ІІ-ї 

Всеукраїнської наукової практичної 
конференції з європейського права 

(15 травня 2019 р., м. Харків), редкол. 



А. П. Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. 
Харків, 2019. С. 3-7. 

5. Бабін Б. В. Конвенційні комітети 

як засіб захисту прав людини у 
кримінальних провадженнях. 

Правова доктрина : міжнародний 

досвід та практична реалізація в 

Україні: матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (22 

травня 2019 р., м. Маріуполь). 

Маріуполь: МДУ, 2019. С. 411-413. 
6. Babin B. UN Conventional Bodies 

as Alternative to the European Court of 

Human Rights: Pro et Contra. ECHR`s 
Jurisprudence in Digital Era : 

proceedings of the International 

Scientific Conference (31 May – 1 June, 

Odesa). Odesa, Helvetica, 2019. P. 63-
66. 

Професійна та академічна 

діяльність: 
1. Спеціальна нарада Бюро 

демократичних інституцій та прав 

людини ОБСЄ з питань людського 

виміру «Свобода релігії та 
переконань» (онлайн 9-10 листопада 

2020 року) 

2. Спеціальна нарада Бюро 
демократичних інституцій та прав 

людини ОБСЄ з питань людського 

виміру «Свобода медіа та гендерна 
рівність» (онлайн 8-9 березня 2021 

року) 

3. Додаткова нарада Бюро 

демократичних інституцій та прав 
людини ОБСЄ з питань людського 

виміру «Демократична 

законотворчість: забезпечення 



участі» (онлайн 27 квітня 2021 року)  
4. Додаткова нарада Бюро 

демократичних інституцій та прав 

людини ОБСЄ з питань людського 
виміру  «Цифрові технології та права 

людини – можливості і виклики» 

(онлайн 12-13 липня 2021 року)  

5. Консультація Робочої групи ООН 
з питань бізнесу та прав людини для 

Центральної та Східної Європи та 

регіону Центральної Азії на тему 
«Міжнародні інвестиційні угоди, 

сумісні з правами людини» (онлайн 

20 квітня 2021 року) 
6. Регіональний форум країн Африки 

та Близького Сходу з питань меншин 

ООН (онлайн 15-16 червня 2021 

року). 
7. День загальної дискусії про права 

жінок і дівчаток з числа корінних 

народів, організований Управлінням 
Верховного комісара з прав людини в 

рамках 79-ї сесії Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок 

(онлайн 24 червня 2021 року). 

Еннан  

Руслан 

Євгенович 

доцент 

кафедри 

міжнародного права 
та порівняльного 

правознавства 

Кафедра 

міжнародного права та 

порівняльного 
правознавства 

Одеська національна 

юридична академія, 

магістр права, 
2006 р., 

спеціальність: 

«Правознавство», 

Кваліфікація: 
«Магістр права», 

(диплом з 

відзнакою СК № 
30550567 від 

10.07.2006 р.). 

14 років Порівняльне 

цивільне 

право 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються: 

1. Эннан Р.Е. Реформа авторского 
права в США в ХХI веке. Традиції та 

новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 

р.) у 2-х т. - Т. 2 / відп. ред. Г.О. 

Ульянова. Одеса: "Гельветика", 2017. 
С. 609-612. 

2. Еннан Р.Є. Моральні (особисті 



Київський 
університет 

економіки та права, 

магістр 
інтелектуальної 

власності,  

2009 р. 

спеціальність: 
«Інтелектуальна 

власність», 

Кваліфікація: 
«Магістр 

інтелектуальної 

власності», 
(диплом з 

відзнакою КВ № 

37524875 від 

06.11.2009 р), 
Науковий ступінь: 

Кандидат 

юридичних наук, 
спеціальність: 

12.00.03 – цивільне 
право та цивільний 

процес; сімейне 

право; міжнародне 
приватне право, 

(ДК № 062684 від 

22.12.2010 р.),  
Тема дисертації: 

«Правове 

регулювання 

відносин 

інтелектуальної 

власності у ЄС», 

Вчене звання: 

Доцент кафедри 

немайнові) права авторів у країнах 
континентальної системи права. 

Приватне право в умовах 

глобалізації: сучасні орієнтири 
правового розвитку: збірник 

наукових праць (матеріали 

Міжнародної наукової конференції 20 

березня 2017 р.). Миколаїв: Іліон, 
2017. С. 197-202.  

3. Еннан Р.Є. Захист прав на 

промисловий дизайн: досвід 
зарубіжних країн. Науковий Вісник 

МГУ. Серія: Юриспруденція. Вип. 37. 

2019. С. 86-89.  
4. Еннан Р.Є. Досвід управління 

інтелектуальною власністю в 

університетах та національних 

лабораторіях США. Інтелектуальна 
власність в Україні. № 5. 2019. С. 24-

41.  

5. Ennan R.  Legal regulation of 
Intellectual Property in the European 

Union. Juridical sciences and their role 

in the formation of legal culture of 

modern person: collective monograph. 
Torun: Liha-Pres, 2019. P. 28-47.  

4.  

6. Еннан Р.Є. Міжнародне 
співробітництво країн щодо 

визначення юрисдикції у мережі 

Інтернет. Цивілістика в 
інформаційному суспільстві: 

матеріали Всеукраїнського круглого 

столу (17 травня 2019 р., м. Одеса) / 

за заг. ред. Є.О. Харитонова.  Одеса: 
Фенікс, 2019. С. 22-27  

Професійна та академічна 

діяльність: 



права 
інтелектуальної 

власності (12 ДЦ 

№ 033920 від 
25.01.2013 р.). 

 

1. Член постійної спеціалізованої 
вченої ради у Науково-дослідному 

інституті (НДІ) інтелектуальної 

власності НАПрН України К26.504.01 
зі спеціальності 12.00.03 - цивільне 

право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право 

(наказ МОН України від 15.03.2019  
№ 358) 

2. Навчання тренерів Національного 

навчального центру інтелектуальної 
власності (2020 – 2021) спільний 

міжнародний освітній проект 

«Академія ІВ НОІВ / УКРПАТЕНТ / 
WIPO» (Україна – Швейцарія) 

Всесвітня організація інтелектуальної 

власності (ВОІВ / WIPO) 

3. Наукове керівництво студентами 
3-го курсу денної форми навчання 

факультету цивільної та 

господарської юстиції НУ "ОЮА" 
Кравцуненко Г.М., Пастернак 

Ю.Ю. - переможці (ІІ місце) 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 
інтелектуальної власності (м. 

Черкаси, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 29 березня 2019 р.) 
4. Робота у складі журі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 
інтелектуальної власності (м. 

Черкаси, ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького, 2019; 2020 р.) 

5. Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук 

України (НДІ ІВ НАПрН), жовтень-



грудень 2020 р., свідоцтво № 33/ст від 
31.12.2020 р. про підвищення 

кваліфікації (наукове стажування), 

«Охорона та захист права 
інтелектуальної власності», 6 

кредитів ЄКТС (180 годин) 

Меденцев 

Анатолій 
Миколайович 

доцент 

кафедри 
міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Кафедра 

міжнародного права та 
порівняльного 

правознавства 

Одеський 

державний 
університет ім. І.І. 

Мечнікова, 1977 р. 

№ 078483 
Спеціальність: 

«Правознавство», 

Кваліфікація: 

«Юрист». 
Кандидат 

юридичних наук  

Спеціальність 
12.00.09 – 

кримінальний 

процес та 
криміналістика; 

судова експертиза; 

оперативно-

розшукова 
діяльність 

(ДК № 040722 від 

28 лютого 2017 р.), 
Тема дисертації: 

«Розслідування 

злочинів, що 

вчиняються у сфері 
здійснення 

держаних 

закупівель». 

8 років Порівняльне 

кримінальне 
право 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  
1. Anatoliy Prytula, Ihor Mytrofanov, 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi 

Natalia Neledva, Igor Kalimbet, 
Anatolii Medentsev Тhe relationship 

and the mutual impact of the country's 

economy and economic crime: before 

the problem is posed. Journal of 
Economics and Economic Education 

Research. Vol. 21, Issue 1, 2020. Р. 1-

9. 
2. Меденцев А.М. Про механізми 

злочинів у сфері державних 

закупівель. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія 

«Юриспруденція». 2019. № 38. 

3. Меденцев А.М. Слідчо-
оперативна група як суб’єкт 

досудового розслідування Правовий 

часопис Донбасу. Збірник наукових 
праць. 1(70). 2020. 274-279. 

4. Меденцев А.М. Калімбет І.Л. 

Основні складники організованої 

злочинності в Україні.  Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: Юриспруденція. 

2020. № 45. С. 116-120. 
5. Меденцев А.М. Щодо тактико-

спеціальної підготовки 



правоохоронців в умовах 
запровадження ринку вогнепальної 

цивільної зброї. Вісник 

Міжнародного гуманітарного 
університету. 2021. № 49. 

Професійна та академічна 

діяльність: 

Громадська організація «Ассоціація 
слідчих суддів України». Свідоцтво 

адвоката № 2184  від 30.03.2012 р.   

45 років практичної роботи в 
органах прокуратури України з 

1968-2012 рр. 

Чайковський 

Юрій 
Володимирович 

доцент 

кафедри 
міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Кафедра 

міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Одеська 

національна 
юридична 

академія, 

2005 р, 
спеціальність: 

«Правознавство»,  

Кваліфікація: 
«Юрист»  

(диплом з 

відзнакою СК № 

28171246), 
Науковий ступінь: 

Кандидат 

юридичних наук, 
спеціальність: 

12.00.12 – 

філософія права  

(ДК 056805 від 
16.12.2009 р.), 

Тема дисертації: 

«Становлення 
міжнародного 

права: 

15 років Судові 

системи і 
порівняльне 

судове право 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  
1. Чайковський Ю.В. Обмеження 

права людини покидати будь-яку 

країну.  Права людини – пріоритет 
сучасної держави : Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-

конференція, 10 грудня 2020 року, м. 
Одеса: збірник матеріалів 

конференції. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020.  С.160-165 

2. Чайковський Ю.В. Вільний рух 
осіб на європейському континенті:  

від ідеї до втілення у ЄС. Сучасні 

міжнародні відносини: актуальні 
проблеми теорії і практики – 2020: 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Факультет 

міжнародних відносин, 
Національний авіаційний університет

; за загальною редакцією Ю.О. 

Волошина. Київ: 
Національний авіаційний університет, 

2020. С.249-256. 



філософсько-
правове 

дослідження». 

Вчене звання: 
Доцент по кафедрі 

міжнародного права 

та міжнародних 

відносин 
(12 ДЦ 036786 від 

21.11.2013 р.). 

3. Чайковський Ю.В. Свобода 
пересування осіб як основа 

становлення міжнародного міграційн

ого права (доктринальний аналіз). 
Вісник Південного регіонального 

центру 

Національної академії правових наук 

України. 2020. № 22. C. 171-177 
4. Чайковський Ю.В. Міжнародна 

міграція і внутрішня безпека 

держави. Правова держава. № 33. 
Одеса : Фенікс, 2019. C. 173-179. 

5. Чайковський Ю.В. Конвенція про 

статус біженців у сучасних умовах. 
Конгрес міжнародного та 

європейського права : зб. наукових 

праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 

року). Одеса : Національний 
університет «Одеська юридична 

академія»; Фенікс, 2018. С. 59-62. 

Арабаджи 
Наталя 

Борисівна 

доцент 
кафедри державно-

правових дисциплін 

 

Кафедра державно-
правових дисциплін 

 

Одеська 
національна 

юридична академія, 

2010 р. 

Спеціальність: 
«Правознавство», 

Кваліфікація:  

«Юрист» 
(диплом з 

відзнакою СК № 

39763482 від 17 

липня 2010 р.) 
Науковий ступінь: 

Кандидат юридичних 

наук  
спеціальність: 

12.00.01 –  

10 років Загальна 
історія 

держави і 

права 

(вибіркова) 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладається: 

1. Natalia Arabadzhy, Iryna Korniienko 

Retrospective and modern aspects of the 

development of charity. Baltic Journal 
of Economic Studies. Vol.4. No. 5. 2018 

Р. 256-266. 

2. Арабаджи Н.Б. Вплив 
християнства на правову систему 

України в умовах трансформацій 

державно-релігійних відносин. 

Публічне право. 2021. № 2. С. 4-8. 
3. Арабаджи Н. Б., Атаманова Н. В. 

Історичні аспекти впливу римського 

права на становлення сучасних 
правових систем. Нове українське 

право. 2021. № 3. С. 13-22 



Теорія та історія 
держави і права; 

історія політичних і 

правових учень 
(Диплом ДК № 014989  

від 04 липня 2013 р.) 

Тема дисертації: 

«Ціннісна 
характеристика 

правового порядку: 

загальнотеоретичне 
дослідження» 

Вчене звання: 

Доцент кафедри теорії 
та історії держави і 

права,  

(АД № 002744 

від 20 червня 2019 р). 
Свідоцтво № 24579  

від 25 травня 2018 р.  

про оволодіння 
програмою 

«Англійська мова як 

іноземна» і склала 

державний іспит на 
рівні В2 

Професійна та академічна 
діяльність: 

Член Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація правників 
України» з 2018 р. 

Бабін  

Борис 
Володимирович 

Професор кафедри 

міжнародного права 
та порівняльного 

правознавства 

Кафедра 

міжнародного права 
та порівняльного 

правознавства 

Одеський 

державний інститут 
внутрішніх справ, 

2002 р., 

спеціальність: 

 «Правоохоронна 
діяльність», 

Кваліфікація: 

«спеціаліст» 
(диплом МВ № 

14002075 від 

15 років Історія 

міжнародного 
права 

(вибіркова) 

Наукові та методичні публікації за 

дисципліною, що викладаються:  
1. Бабін Б. В. Питання використання 

універсальних угод міжнародного 

гуманітарного та кримінального 

права в національному 
кримінальному провадженні. Сучасні 

проблеми міжнародного права. Liber 

Amicorum до 60-річчя проф. М.В. 
Буроменського : монографія. Львів; 

Одеса : Фенікс, 2017. С. 463-479. 



18.07.2002 р.), 
Науковий ступінь: 

Доктор юридичних 

наук,  
спеціальність: 

12.00.11 – 

міжнародне право 

(ДД 001536 від 
25.01.2013 р.) 

Тема дисертації: 

«Програмне 
регулювання в 

сучасному 

міжнародному 
праві: теоретичні та 

практичні аспекти», 

Вчене звання: 

Професор кафедри 
адміністративного 

та кримінального 

права 
(12 ПР 009213 від 

17.01.2016 р.). 

2. Бабін Б. В. Гріненко О. О., 
Приходько А. В. Питання розвитку та 

реалізації міжнародних стандартів 

прав корінних народів : монографія. 
Одеса : Фенікс, 2018. 238 с. 

3. Babin B., Grinenko O., Prykhodko 

A. Legal Statute and Perspectives for 

Indigenous Peoples in Ukraine. 
Indigenous, Aboriginal, Fugitive and 

Ethnic Groups Around the Globe. L. : 

IntechOpen, 2019. Р. 44-75 
4. Бабін Б. Плешко Е. Універсальні 

договори міжнародного 

гуманітарного права та національне 
кримінальне провадження щодо 

подій в окупованому Криму. Вісник 

прокуратури. 2017. № 2. С. 50-57. 

5. Бабін Б.В. Накази Міжнародного 
трибуналу з морського права в 

ситуації поточного міждержавного 

конфлікту. Актуальні питання 
вдосконалення національного 

законодавства : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, м. Маріуполь, 14 травня 
2020 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2020. 

С. 8-10. 

Професійна та академічна 
діяльність: 

7. Спеціальна нарада Бюро 

демократичних інституцій та прав 
людини ОБСЄ з питань людського 

виміру «Свобода релігії та 

переконань» (онлайн 9-10 листопада 

2020 року) 
8. Спеціальна нарада Бюро 

демократичних інституцій та прав 

людини ОБСЄ з питань людського 



виміру «Свобода медіа та гендерна 
рівність» (онлайн 8-9 березня 2021 

року) 

9. Додаткова нарада Бюро 
демократичних інституцій та прав 

людини ОБСЄ з питань людського 

виміру «Демократична 

законотворчість: забезпечення 
участі» (онлайн 27 квітня 2021 року)  

10. Додаткова нарада Бюро 

демократичних інституцій та прав 
людини ОБСЄ з питань людського 

виміру  «Цифрові технології та права 

людини – можливості і виклики» 
(онлайн 12-13 липня 2021 року)  

11. Консультація Робочої групи ООН 

з питань бізнесу та прав людини для 

Центральної та Східної Європи та 
регіону Центральної Азії на тему 

«Міжнародні інвестиційні угоди, 

сумісні з правами людини» (онлайн 
20 квітня 2021 року) 

12. Регіональний форум країн Африки 

та Близького Сходу з питань меншин 

ООН (онлайн 15-16 червня 2021 
року). 

7. День загальної дискусії про права 

жінок і дівчаток з числа корінних 
народів, організований Управлінням 

Верховного комісара з прав людини в 

рамках 79-ї сесії Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

(онлайн 24 червня 2021 року). 



Чайковський 
Юрій 

Володимирович 

доцент 
кафедри 

міжнародного права 

та порівняльного 
правознавства 

Кафедра 

міжнародного права 

та порівняльного 

правознавства 

Одеська 
національна 

юридична 

академія, 
2005 р, 

спеціальність: 

«Правознавство»,  

Кваліфікація: 
«Юрист»  

(диплом з 

відзнакою СК № 
28171246), 

Науковий ступінь: 

Кандидат 
юридичних наук, 

спеціальність: 

12.00.12 – 

філософія права  
(ДК 056805 від 

16.12.2009 р.), 

Тема дисертації: 
«Становлення 

міжнародного 

права: 

філософсько-
правове 

дослідження». 

Вчене звання: 
Доцент по кафедрі 

міжнародного права 

та міжнародних 
відносин 

(12 ДЦ 036786 від 

21.11.2013 р.). 

15 років Практика 
Європейського 

суду з прав 

людини 
(вибіркова) 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються:  

1. Чайковський Ю.В. Обмеження 

права людини покидати будь-яку 
країну.  Права людини – пріоритет 

сучасної держави : Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-

конференція, 10 грудня 2020 року, м. 
Одеса: збірник матеріалів 

конференції. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020.  С.160-165 
2. Чайковський Ю.В. Вільний рух 

осіб на європейському континенті:  

від ідеї до втілення у ЄС. Сучасні 
міжнародні відносини: актуальні 

проблеми теорії і практики – 2020: 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Факультет 
міжнародних відносин, 

Національний авіаційний університет

; за загальною редакцією Ю.О. 
Волошина. Київ: 

Національний авіаційний університет, 

2020. С.249-256. 

3. Чайковський Ю.В. Свобода 
пересування осіб як основа 

становлення міжнародного міграційн

ого права (доктринальний аналіз). 
Вісник Південного регіонального 

центру 

Національної академії правових наук 
України. 2020. № 22. C. 171-177 

4. Чайковський Ю.В. Міжнародна 

міграція і внутрішня безпека 

держави. Правова держава. № 33. 
Одеса : Фенікс, 2019. C. 173-179. 

5. Чайковський Ю.В. Конвенція про 

статус біженців у сучасних умовах. 



Конгрес міжнародного та 
європейського права : зб. наукових 

праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 

року). Одеса : Національний 
університет «Одеська юридична 

академія»; Фенікс, 2018. С. 59-62. 

Старостіна 
Оксана 

Володимирівна 

доцент кафедри 
іноземних мов 

професійного 

спілкування 

 

Кафедра іноземних 
мов професійного 

спілкування 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 

інститут, 1989 р. 

Спеціальність: 
«Іноземна мова», 

Кваліфікація: 

«Вчитель 
французької і 

англійської мови» 

(диплом  РВ № 
819393), 

Науковий ступінь: 

Кандидат 

педагогічних наук, 
спеціальність: 

13.00.04 – теорія і 

методика 
професійної освіти 

(ДК № 031309), 

Тема дисертації: 
«Розвиток 

професійної 

майстерності 

педагогічних кадрів 
у системі 

підвищення 

кваліфікації в 
Англії». 

14 років Теорія і 
практика 

перекладу 

(вибіркова) 

Наукові та методичні публікації за 
дисципліною, що викладаються:  

1. Старостіна О. В., Малецька І. В., 

Березінська О. В. Теорія і практика 

перекладу : навч. метод. посіб. для 
студ. спец. «Міжнародне право» / 

укл.: Старостіна О.В., Малецька І.В. 

Березінська О.В. Одеса : Фенікс, 
2019. 44 с. 

2. Старостіна О.В. Методичне 

забезпечення викладання іноземних 
мов в університетах Великої 

Британії. Науковий часопис 

національного педагогічного 

університету імені М.П. 
Драгоманова. Серія 5 Педагогічні 

науки: реалії та перспективи. Вип. 

72. Т. 2. Київ: Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. С. 171-177. 

3. Старостіна О.В. Ціннісні засади 

розвитку системи шкільної освіти у 
Великій Британії. Українсько-

польський науковий журнал 

Освітологія VIII 2019. Київ 2019. С.  

34-42 
4. Старостіна О.В. Досвід 

підвищення кваліфікації викладачів 

вищої школи в Україні. Педагогіка 
формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. 

Вип. 72. 2020. С. 122-126. 



5. Старостіна О.В. Досвід 
підвищення кваліфікації викладачів 

вищої школи у Великій Британії. 

Вісник Запорізького національного 
університету. Педагогічні науки. 

2020. № 1 (34) Видавничий дім 

«Гельветика» 2020. С. 352-359. 

6. Старостіна О.В. Використання 
досвіду підвищення кваліфікації 

британських викладачів вищої школи 

в Україні. Наукові записки серія: 
Педагогічні науки. Вип. 190. 2020. 

С.141-146. 

Професійна та академічна 
діяльність: 

Член наукової організації «Центр 

українсько-європейського наукового 

співробітництва» з 2019 р. 

 

 


