
 

 

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітньої програми спеціальності 081 Право у сфері вищої освіти 

(за основним місцем роботи) 
 

 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

викладача 

Найменування посади 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) присвоєно, 

або категорія, педагогічне звання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 
викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 
(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки** 

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

Голопич Тарас 

Петрович 
 

Заступник директора 
Відокремленого 

підрозділу «Коледж ХУ 
у формі ТОВ» 

Харківський  університет 
внутрішніх справ, 1996 р., за 

спеціальністю 
«Правознавство». 
Кваліфікація - юрист 
 

Кандидат юридичних наук, 
 12.00.05 - трудове право; право соціального 

забезпечення. Тема дисертації «Соціально-
правові засади договірних відносин у 
трудовому праві України», 2019 р. 

Трудове право  
(38 год.) 

 

Захист дисертації, 
Донецький юридичний 

інститут МВС України, 
2019 р. 

Вища школа 
менеджменту  в 

м. Легніце, Польща. 
Стажування, грудень 

2016 р., Виданий 
сертифікат 

 

1, 2, 10, 15, 16, 

17 

Назаренко Яна 

Михайлівна 

Старший викладач 
циклової комісії з 
дисциплін професійної 
підготовки 

Національна юридична 
академія України                           
імені Ярослава Мудрого, 
2001 р., спеціальність -
Правознавство кваліфікація-
юрист 

Кандидат юридичних наук, 
12.00.02  - конституційне право; 
муніципальне право; Тема дисертації: 
«Номінаційна (установча) функція 
Верховної Ради України», 2011 р. 

Теорія держави і 
право (50 год.) 

Основи державного 
будівництва в 

Україні (34 год.) 
Судові та 

правоохоронні 

органи (24 год.) 
Конституційне право 

України 
(40 год.) 

 
 

Свідоцтво про 
стажування № 199 

травень-червень 2019 р. 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна 
Центр післядипломної 

освіти 

13, 14, 15, 16, 

17, 18 



Загорулько 

Олена 

Анатоліївна 

Голова циклової комісії 
з гуманітарних та 
фундаментальних 
дисциплін 

Українська державна 
юридична академія, 1994 р.,   
спеціальність – 
Правознавство, кваліфікація 
– юрист 
Друга освіта Харківський 
національний університет 

імені В.Н.Каразіна, 2008 р., 
напрям підготовки - Історія,  
кваліфікація - історик 

 

Кандидат юридичних наук, 12.00.03 – 
цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право 
 Тема дисертації: «Заклад как вещный 
способ обеспечения исполнения 
обязательств»,  
1998 р. 

Історія України 
(16 год.) 

Історія держави та 
права України 

(30 год.) 
Історія держави та 
права зарубіжних 

країн  
(20 год.) 

Державне право 
зарубіжних країн 

(20 год.) 
 
 

Свідоцтво про 
стажування № 41/17 

грудень 2016 р.- лютий 
2017 р. Український 

державний університет 
залізничного 
транспорту 

3, 13, 14, 15 

Орлов Ілля 

Павлович 

Голова циклової комісії 
з дисциплін професійної 
підготовки 

Національна юридична 
академія України 
 імені Ярослава Мудрого, 
2003 р., 
спеціальність -  
Правознавство, кваліфікація 
- юрист 

Сертифікат з рівнем В2, 

29.11.2019 р. 

Кандидат юридичних наук,  12.00.03 - 
цивільне право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право  
Тема дисертації: «Правочини в сфері 
спадкового права», 2013 р. 
 
 

Цивільне право 
(загальна частина) 

(58 год.) 
Основи римського 
приватного права  

(30 год.) 
Адвокатура та 

нотаріат України  

(24 год.) 

Свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації №194 
Харківський 
національний 

університет імені В.Н. 
Каразіна Центр 

післядипломної освіти, 

2019 р. 
 
 
 
 

3, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 

Лещук 

Костянтин 

Борисович 

Старший викладач 
циклової комісії з 
дисциплін професійної 

підготовки 

Національний університет 
внутрішніх справ, 2002 р., 
спеціальність -

Правознавство, кваліфікація 
- юрист.  
Національний університет 
внутрішніх справ, 2002 р., 
спеціальність - державні 
фінанси, кваліфікація – 
економіст.  
Національний університет 

внутрішніх справ, 2004 рік, 
спеціальність - 
правоохоронна діяльність, 
кваліфікація – магістр. 
 

 

 

Кандидат юридичних наук, 
12.00.09 - кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність.  
Тема дисертації: «Криміналістична 
характеристика та основні положення 
розслідування злочинів, вчинених на ринку 
цінних паперів», 2012 р. 

Основи судової 
медицини та 

психіатрії 

(24 год.) 
Кримінально-

виконавче право  
(30 год.) 

Криміналістика  
(20 год.) 

 

Свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації № 204, 

Харківський 
національний 

університет імені В.Н. 
Каразіна,  2019 р. 

13, 14, 15, 17, 18 



Лагута 

Вікторія 

Олександрівна 

Викладач циклової 
комісії з дисциплін 
професійної підготовки 

Національна юридична 
академія ім. Ярослава 
Мудрого. 2013 р., 
спеціальність – 
Правознавство, кваліфікація 
- юрист 

- Фінансове право  
(24 год.) 

Харківський 
національний 
університет 

В.Н. Каразіна 
Свідоцтво про 
проходження 

стажування №195, 

2019 р. 

2, 13, 14,  15, 16 

________  

* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність 

кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з 

підготовки іноземців та осіб без громадянства.  

** Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності. 

 

 

 

 
 

  



Пояснювальна записка до таблиць про якісний склад проектної групи та відомості 

про якісний склад групи забезпечення освітньої програми спеціальності 081 Право у сфері вищої освіти  

Види і результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників за спеціальністю 081 Право: 

 

1. ГОЛОПИЧ Т. П. 

 
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. Голопич Т. П. Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 4. 

С. 167–172. 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Голопич Т. П. Нормативне забезпечення договірних відносин в трудовому праві України. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2015. Випуск 33. Ч. 2. Т. 4. С. 84–89.  

2. Голопич Т. П. Соціально-трудові відносини як важливий чинник соціальної держави. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6–2. Т. 3. С. 112–117.  

3. Голопич Т. П. Співвідношення індивідуальних і колективних договірних відносин в трудовому праві України. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Випуск 43. С. 102–107.  

4. Голопич Т. П. Критерии отграничения договорных отношений трудового права от договорных отношений гражданского права при 

реализации права на труд. Право и политика. 2017. № 3. С. 67–71.  

5. Голопич Т. П. Идеология трудового права как важный коммуникативный фактор развития договорных отношений. Право и закон. 

2018. № 2. С. 115–119. 

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

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника: 

Завідувач центру підготовки іноземних студентів Харківського економіко-правового університету (переведений на посаду заступника 

декана факультету права та підприємництва по роботі з іноземними студентами з 01.06.2013 р. по 31.08.2014р.) 

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. Голопич Т. П. Поняття та значення договірних відносин в трудовому праві України. Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12–13 серпня 2016 р.) Одеса, 2016. С. 67–69.  

2. Голопич Т. П. Верховенство права як важливий принцип вдосконалення правового регулювання договірних відносин. Актуальні 

питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 16–17 червня 2017 року). Харків, 2017. С. 103–106.  



3. Голопич Т. П. Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: 

реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 9– 10 березня 2018 р. Київ, 2018. С. 50–54.  

4. Голопич Т. П. Соціальні чинники виникнення договірних відносин в трудовому праві України. Актуальні проблеми трудового 

законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 року). Харків, 2018. С. 242–245. 

5. Sądownictwo w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska w ustawodawstwie ukraińskim, Видавництво Adam Marszałek, Торунь, Польща, 

2014. 

6. Prawo ochrony środowiska Polski a Ukrainy w zakresie ochrony podstawowych praw obywateli., Видавництво Adam Marszałek, Торунь, 

Польща, 2013. 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Член Союзу юристів України Харківська обласна організація Союзу юристі України, Посвідчення 1266. 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 

Служба в органах внутрішніх справ з 1993 р. по 2011 р. 

 

2. НАЗАРЕНКО Я. М. 
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. Теорія держави і права: навч.-метод. посібник для самостійної роботи / Укладачка: Я.М. Назаренко. – Харків: Харківський 

університет, 2019. – 52 с.  

2. Правові системи країн світу: навч.-метод. посібник для самостійної роботи / Укладачка: Я.М. Назаренко. – Харків: Харківський 

університет, 2019. – 36 с.  

3. Державне будівництво в Україні: навч.-метод. посібник для самостійної роботи / Укладачка: Я.М. Назаренко. – Харків: Харківський 

університет, 2019. –  48 с.  

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота 

у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу: 

Витяг з протоколу засідання кафедри гуманітарних та фундаментальних юридичних дисциплін №1 від 30.09.2019 про створення 

постійно діючого студентського гуртка «Теорія держави і права». 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 



1. Назаренко Я. М. Правова природа номінаційної функції парламенту / Я. М. Назаренко // Від громадянського суспільства до правової 

держави. Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 97-99. 

2. Назаренко Я. М. Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України / Я. М. Назаренко // Право і безпека. – 2010. – № 3 

(35). – С. 35-38. 

3. Назаренко Я. М. Поняття «функції Верховної Ради України» як загальноправової категорії / Я. М. Назаренко // Форум права. – 2010. 

– № 4. – С. 654-659 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10klisiu.pdf. 

4. Назаренко Я. М. Види функцій Верховної Ради України / Я. М. Назаренко // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету: Серія Право. – 2010. – Випуск 14. – С. 73-79. 

5. Назаренко Я. М. Правова природа номінаційної функції парламенту / Я. М. Назаренко // Від громадянського суспільства до правової 

держави. Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 97-99. 

6. Назаренко Я. М. До питання про розуміння змісту установчої функції Верховної Ради України / Я. М. Назаренко // Від 

громадянського суспільства до правової держави. Тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 136-139. 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Громадське об’єднання «ОБЄДНАННЯ АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» підтверджується 

посвідченням № 129 від 22.02.2019 

Участь у професійному об’єднанні  «Безоплатна правова допомога» підтверджується реєстром адвокатів на сайті  

https://legalaid.gov.ua/ua/reiestry-advokativ 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 980 від 03.10.2001р. (на підставі рішення Харківської обласної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.09.2001 № 16) – 18 років 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. 

Наукове консультування щодо законодавства України та зарубіжних країн фірми ТОВ «Торгівельний комплекс Комсомольський» 

договір від 01.09. 2016 р. (Довідка від 25.05.2019 р. №735) Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг № 0109-19 від 

01.09.2017 

 

 

3. ЗАГОРУЛЬКО О. А. 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Загорулько О.А. «И таковому делу многие тамо препоны были». Про позицію духівництва Київської митрополії щодо питання про 

перехід під владу Московського патріархату (друга половина ХVІІ ст.): Навчальне видання. - Х.: ФОП Данилко Н.С.,- 2016. – 40 с. 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Загорулько О.А. Історія держави і права України: теми і плани семінарських занять, теми рефератів, завдання для самостійних робіт, 

схеми, таблиці, теми і плани індивідуальних робіт, література, тести : навч. метод. посіб. / Загорулько О. А. — Х.: Золота миля, 2017р. 



2. Робоча програма і навчально-методичні матеріали з дисципліни  «Історія держави і права зарубіжних країн» для денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 6.030401 «правознавство» (081 Право),  освітній ступінь: бакалавр  / Укладач О.А. Загорулько. – Харків: 

Харківський економіко-правовий університет, 2016р. –  90   с. 

3. Робоча програма і навчально-методичні матеріали з дисципліни  «Історія України» для студентів денної та заочної форм навчання зі  

спеціальності 6.030401 «правознавство» (081 Право), освітній ступінь «бакалавр»  / Укладач О.А.Загорулько. – Харків: Харківський 

економіко-правовий університет, 2016 р.  -  110 с. 

4. Робоча програма і навчально-методичні матеріали з дисципліни  «Історія держави і права України» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності  6.03040101 «правознавство» (081 Право), освітній ступінь «бакалавр»  / Укладач О.А.Загорулько  – Харків: 

Харківський економіко-правовий університет, 2016 р.  

14) керівництво діючим студентським науковим гуртком: 

Керівництво постійно діючим студентським гуртком « Історія держави і права» витяг з протоколу засідання кафедри гуманітарних та 

фундаментальних юридичних дисциплін № 1 від 29.08.2019 р.  

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. Загорулько Е. А. Харьковский Покровский собор – архитектурный памятник Слободской Украины//  Наукові записки Харківського 

економіко-правового університету: Збірник наукових статей. – Харків, 2013.- № 1 (14). С. 90-97;   

2. Загорулько Е.А. Коллективные представления о прошлом и историческая наука// Наукові записки Харківського економіко-правового 

університету: Збірник наукових статей. – Харків, 2013.- № 2 (15). С. 66-76;   

3. Загорулько О.А. До питання про проблеми написання та викладання історії // Наукові записки Харківського економіко-правового 

університету: Збірник наукових статей. – Харків, 2014.- № 1 (15). С. 98-102 

4. Загорулько О.А. Про позицію духівництва Малої Росії щодо переходу Київської митрополії під владу Московського патріархату // 

Наукові записки ХЕПУ - 2015. - № 1(17) с. 122-146; 

5. Загорулько О.А. Ustawa rządowa 1791 р.: до питання про політико-правове значення. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету, 2018. Серія ПРАВО. Випуск 48. Том 1. С.25-30 (наукометрична база Copernicus).  

6. Загорулько О.А. Ідеї епохи Просвітництва в польській Конституції 3 травня 1791 р. // Матеріали міжвузівської науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми права, економіки та гуманітаристики» 27-28  квітня 2018 р. //Наукові записки ХЕПУ: Збірник наукових 

статей. – Харків, 2018. - №1(20). С. 99-104. 

 

4. ОРЛОВ І. П. 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Правочини в сфері спадкового права: монографія / Орлов І. П., Кухарєв О. Є. - К. : Правова єдність : Алерта, 2013. - 269 с. 

2. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення: монографія / І. П. Орлов ; Харк. екон-прав. ун-т. - Х. : Диса плюс, 2013. - 

247 с. 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 



1) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Римське приватне право» / І.П.Орлов,  Г.І. Воржевітіна,. Харків :ТОВ «Харківський  

Університет», 2019. – 160с. 

2) Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Римське приватне право»/ Г.І.Воржевітіна, 

І.П.Орлов. Харків :ТОВ «Харківський Університет», 2019. – 20 с. 

3) Навчально-методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять з дисципліни «Римське приватне право» /Г.І. Воржевітіна, 

І.П.Орлов. Харків :ТОВ «Харківський Університет», 2019. – 28 с. 

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою:  

Керівництво студентським науковим гуртком «Сучасні проблеми загальної частини цивільного права України» (затверджено на 

засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін та правового забезпечення Харківського  університету протокол № 1  від 10.09.2019 р. та на 

засіданні Вченої ради Харківського  університету протокол  № 12  від 26.09.2019 р.) 

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. Орлов І. П. Актуальні правові питання щодо визначення віку фізичної особи, з якого виникає право на заповіт (тестаментоздатність) 

// Наукові записки Харківського економіко-правового університету: Збірник наукових статей. – Харків, 2019.- № 1 (22) – С. 30–35; 

2. Орлов І. П. До питання про зміну та скасування заповіту / І. П. Орлов // .Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників 

наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (Харків, 19–20 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; 

Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 265-266. 

3. Особливості правочинів, спрямованих на відмову від прийняття спадщини та їх види / І.П. Орлов // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: зб. наук. праць – Д., 2012. – № 3 (62). – С. 230–238. 

4. Юридична характеристика спадкового договору / Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць / Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – № 24 – С. 349–358. 

5. Орлов І. П. До питання про класифікацію правочинів (договорів) у сфері спадкування за новим Цивільним кодексом України / І. П. 

Орлов // Проблема юридичної особи у цивільному праві України. - 2004. - С. 165-169. 

6. Поняття та ознаки правочинів в сфері спадкового права / І. П. Орлов // Форум права. – 2012. – № 4. 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Харківська обласна організація Союзу юристі України, Посвідчення 1265 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 

 Служ ба в органах внутрішніх справ з 1998 р. по 2006 р. 
18)  наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років: 

Надання юридичних та науково-консультаційних послуг для приватного підприємства юридична фірма "Закон і право" Договір про 

надання науково-консультаційних послуг №03-19 від 01.02.2017 р. 

 

  



5. ЛЕЩУК К. Б. 
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. Методичні вказівки з вивчення курсу «Криміналістика» / .Б. Лещук / - Харків: Харківський економіко-правовий університет, 2017. – 

58 с. 

2. Методичні вказівки з вивчення курсу «Безпека підприємницької ліяльності» / .Б. Лещук / - Харків: Харківський економіко-правовий 

університет, 2016. – 28 с. 

3. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Безпека підприємницької ліяльності» / .Б. Лещук / - Харків: Харківський економіко-

правовий університет, 2016. – 28 с. 

4. Методичні рекомендації з вивчення курсу «Безпека підприємницької ліяльності» / .Б. Лещук / - Харків: Харківський економіко-

правовий університет, 2016. – 21 с. 

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою: 

Керівництво студентським науковим гуртком «Безпека підприємницької діяльності» (затверджено на засіданні кафедри кримінально-

правових дисциплін та адміністративного права Харківського університету протокол № 1 від 02.09.2019 р.). 

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. Лещук К.Б. Особливості способів вчинення злочинів в сфері обігу цінних паперів з використанням мережі Інтернет (Internet) і 

спеціально створених комп’ютерних програм. Актуальні питання діяльності органів досудового розслідування в сфері протидії 

кіберзлочинності: : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  М. Харків 10 грудня 2013 р. – Харків : ХНУВС, 2014 р. 

2. Лещук К.Б. Криміналістична профілактика злочинів в сфері обігу цінних паперів С. 376-379. Актуальні питання досудового 

розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  М. Харків 5 грудня 

2014 р. – Харків : ХНУВС, 2014 р. – 544 с. 

3. Лещук К.Б. Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених у сфері обігу цінних паперів Наукові записки 

Харківського економіко-правового університету. Збірник статей Право. Економіка. Гуманітарні науки. – 2016. - № 1(18). – С. 36–39. 

4. Лещук К.Б. Особливості тактики слідчої дії - огляду про розслідуванні злочинів, вчинених в сфері обігу цінних паперів Наукові 

записки Харківського економіко-правового університету. Збірник статей Право. Економіка. Гуманітарні науки. – 2016. - № 1(19). – С. 29–32. 

5. Лещук К.Б. Особливості предмета злочинів у сфері корпоративних правовідносин як елемента криміналістичної характеристики 

злочинів даного виду. Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 228 с. 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років: 

Служба в органах внутрішніх справ з 1997 – 2012 роки. 

Заступник генерального директора з правового забезпечення в Україно-Люксенбурській фірмі «Дакотранс ЛТД Харків» у формі ТОВ з 

2014 по 2017 роки. 

18)  наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років: 

Договір про надання інформаційно-консультативних послуг № 32/17 від 24.07.2017р. між ТОВ «Харківспецтяжтранс» та Лещук К.Б. 

 



 

6. ЛАГУТА В. О. 
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Лагута В. О. Критерії визначення розумних строків / В. О. Лагута // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 328–332. 

2. Лагута В. А. Разумные сроки рассмотрения гражданских дел в системе сроков гражданского судопроизводства // Научные 

ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2014. №9 (180).  

3. Лагута В. О. Розумний строк розгляду справи на стадії відкриття провадження / В. О. Лагута // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Випуск 6-2. Том 2. – 2014. – С. 35-37 

4. Лагута В. О. Належна підготовка справи до судового розгляду як елемент забезпечення дотримання розумних строків / В. О. Лагута 
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