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Стать Ж| Дата народження 10 лютого 1971 р.|  

Громадянство: громадянка України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.05 

Вчене звання  Доцент 

Посада В.о. завідувача кафедри, професор 

Кафедра Права, національної безпеки та європейської 

інтеграції 

Факультет/інститут Інститут державного управління 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  

У поточному році 1. Право в публічному управлінні, магістратура, 

1 р.н., лекційні та практичні заняття 

2. Правове регулювання праці та соціального 

захисту ПЗОПВ, магістратура, 2 р.н., лекційні та 

практичні заняття 

3. Трудове право, бакалаврат, 2 р.н., лекційні 

заняття 

4. Публічне та приватне право. Модуль 5. 

Трудове право, бакалаврат, 2 р.н., лекційні 

заняття 

У попередні періоди (з 2018 р.) 1. Право, бакалаврат, 3 р.н., лекційні заняття 

(2018-2019) 

2. Право в публічному управлінні, магістратура, 

1 р.н., лекційні та практичні заняття (2018-2021) 

3. Публічне та приватне право. Модуль 4. 

Цивільне право, бакалаврат, 3 р.н. лекційні 

заняття (2018-2020) 

4. Публічне та приватне право. Модуль 5. 

Трудове право, бакалаврат, 3 р.н. лекційні 

заняття (2018-2021) 

5. Трудове право, бакалаврат, 2-3 р.н., лекційні 

заняття (2018-2021) 

6. Правове регулювання праці та соціального 

захисту ПЗОПВ, магістратура, 2 р.н., лекційні та 

практичні заняття (2019-2021) 

 



 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

01.09.2021 по т.ч.  професор, в.о. завідувача кафедри права, національної безпеки та 

європейської інтеграції, ННІ «Інститут державного управління» ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна 

11.06.2013 – 31.08.2021 завідувач кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ при 

Президентові України 

02.01.2013 – 11.06.2013 доцент кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ при 

Президентові України 

01.09.2011 – 02.01.2013 доцент кафедри права та законотворчого процесу, ХарРІ НАДУ при 

Президентові України 

01.09.2000 – 01.09.2011 старший викладач кафедри права та законотворчого процесу, ХарРІ 

НАДУ при Президентові України 

29.12.1998 – 01.09.2000 викладач кафедри суспільних наук і правознавства, Харківський 

інститут соціального прогресу 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 

останнього) 

Етап (опис) 

серпень 2019 р. Міжнародна Літня школа з Публічного управління (Греція) 

квітень 2018 р. Інституті права та післядипломної освіти Міністерства Юстиції 

України, м. Київ 

26.12.2018 Національна асоціація адвокатів України Рада адвокатів Харківської 

області, Сертифікат № ХВ-02273, Семінар за темою "Чи є 

справедливим оподаткування адвоката в Україні" 

06.12.2018 Національна асоціація адвокатів України Рада адвокатів Харківської 

області, Сертифікат № ХВ-02100, Семінар за темою "Алгоритм роботи 

адвоката над медичними справами" 

20.10.2018 Національна асоціація адвокатів України, Сертифікат про участь у 

заході підвищення кваліфікації адвокатів № АА-45831, Семінар 

присвячений актуальним питанням тлумачення та застосування 

українського законодавства, питаннями адвокатської етики, тощо 

22.03.2018 Національна асоціація адвокатів України Рада адвокатів Харківської 

області, Сертифікат № ХВ-10297, Семінар в рамках підвищення 

кваліфікації адвокатів України 

  



 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування 

нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Є автором 92 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі наукові 

праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 

а також 3 публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science, 1 одноосібних монографій, 3 розділів колективних 

монографій та тлумаченні 5 термінів у Великій українській юридичній 

енциклопедії ( том П «трудове право»). 

Науково-

дослідні роботи 

Науковий керівник в науково-дослідних роботах: 

0112U001157 «Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади і 

державного управління з надання адміністративних послуг населенню» (2012-

2016 рр.); 

0116U007248 «Імплементація принципів acquis communautaire в діяльності 

органів публічної влади» (2016-2020 рр.); 

0116U007248 «Організаційно-правовий механізм модернізації публічного 

управління відповідно до стандартів «good governance»» (2020-2024 рр.). 

 

Провідний науковий співробітник у науково-дослідній роботі: 

0120U105649 «Євроінтеграційний вектор розвитку України та реалізація 

національних інтересів в умовах глобальних викликів» (2020-2023). 

Проекти  Дослідник у проєкті Erasmus+ 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP 

«Академічна протидія гібридним загрозам – WARN» (2019-2023 рр.). 

Конференції Брала участь у 30 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі міжнародних, 

опубліковано біля 28 тез за темою доповідей 

Членство в 

організаціях 

Член Ради адвокатів України (представник від адвокатів Харківської області): 

https://advokat.org.ua/catalog/predstavniki-advokat-v-v-rau-vkdka 

 

https://advokat.org.ua/catalog/predstavniki-advokat-v-v-rau-vkdka

