
 

Розроблено проектною групою у складі 

Пріщвище, імя, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

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 

Стаж  

науково-  

педагогічної  

та/або  

наукової  

роботи 

Інформація про 

наукову 

діяльність  

(основні 

публікації за 

напрямом,  

науково-дослідна 

робота, участь у  

конференціях і 

семінарах, робота 

з  

аспірантами та 

докторантами,  

керівництво 

науковою роботою  

студентів) 

Відомості про 

підвищення  

кваліфікації 

викладача  

(найменування 

закладу, вид  

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Керівник проектної групи 

Томчук Інна 

Олександрівна 

В.о. завідувача 

кафедри права 

Тернопільська 

академія народного 

господарства,    

2003 р., напрям 

підготовки 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Юрист» 

 

Тернопільська 

академія народного 

господарства,    

2003 р., напрям 

підготовки 

Кандидат 

юридичних наук 

12.00.08 – 

«Кримінальне 

право та 

кримінологія; 

кримінально-

виконавче 

право», тема 

дисертації: 

«Давання 

хабара: 

кримінально-

правовий та 

18 років Автор  30 наукових 

публікацій, зокрема: 

Томчук І.О. 

Кримінальне право 

України. Загальна 

частина : навчально-

наочний посібник. 

Тернопіль: 

Навчально-

виробнича майстерня 

редакційно-

видавничих 

технологій 

Галицького коледжу 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації: 

Полтавський 

університет 

економіки та 

торгівлі. 

Міжгалузевий 

інститут 

підвищення 

кваліфікацій та 

перепідготовки 

спеціалістів за 

програмою 



«Інтелектуальна 

власність», 

кваліфікація 

«Магістр з 

інтелектуальної 

власності» 

кримінологічний 

аспекти»  

імені В’ячеслава 

Чорновола, 2019. 

200 с. 

- публікації у Scopus: 

Marysyuk K., 

Tomchuk I., 

Denysovskyі M., 

Geletska I., Khutornyi 

B. «Diia. Digital state’ 

and E-Government 

Practices as Anti-

Corruption Tools in 

Ukraine» WSEAS 

Transactions on 

Environment and 

Development. 2021. 

Vol. 17. Р. 885–897. 

URL: 

https://wseas.com/jour

nals/articles.php?id=47

0 

https://www.scopus.co

m/freelookup/form/aut

hor.uri?zone=TopNav

Bar&origi 

n=NO%20ORIGIN%2

0DEFINED 

- публікації у 

фахових виданнях 

України (категорія 

Б): Томчук І.О. 

Криміногенні 

детермінанти 

пропозиції, обіцянки 

або надання 

неправомірної 

вигоди службовій 

особі в Україні. 

Наукове фахове 

видання. 

Міжнародний 

«Інноваційні 

методики 

викладання у 

вищій школі: 

новітнє в 

Європейській та 

світовій 

практиці», 

свідоцтво 

НН01597997/0118

9-18 від 

28.12.2018 р. (з 10 

по 28 грудня 2018 

р., 150 год.) 

Стажування 

закордонне: 

«Scientific and 

academic activity 

in the discipline of 

legal science from a 

national and 

international 

perspective», 

Certificate №054. 

Bialystok 

(09.11.2020 – 

18.12.2020) 

 (180 годин) 



науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: 

«Юридичні науки». 

2019. № 1 (15). С. 45–

55  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О. 

Здійснення 

помилування за 

законодавством 

України та 

зарубіжних країн: 

проблемні аспекти. 

Часопис права.  2020. 

№ 1. С. 301–306  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., 

Петруник Л.В. 

Процесуальні 

аспекти проведення 

обшуку як одного із 

засобів отримання 

доказів у 

кримінальному 

провадженні. 

Держава та регіони. 

Серія :Право. 2020. 

№ 3. С. 136–141  

Картавцев В.С., 

Томчук І.О., Притула 

С.А. Кримінально-

правовий аналіз 

провокації підкупу за 

законодавством 

України та 

зарубіжних країн. 

Право і суспільство.  

2020. № 4. С. 227–

235  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., 



Картавцев В.С. 

Кримінальна 

відповідальність за 

торгівлю людьми: 

порівняльний аналіз 

законодавства 

України та 

зарубіжних країн. 

Науковий вісник 

публічного та 

приватного права.  

2020.  № 3. С. 176–

183   

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., Слотюк 

В.А. Деякі 

особливості 

проведення допиту 

неповнолітніх у 

кримінальному 

провадженні. 

Інтернаука. Серія: 

Юридичні науки. 

2020. № 11. С. 16–22  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., 

Петруник Л.В. 

Розбіжності 

правового 

регулювання участі 

захисника в 

кримінальному 

провадженні. Правові 

новели. 2021. № 13. 

С. 118–124.  

  

Члени проектної групи 
Гелецька Ірина 

Олександрівна 

Доцент кафедри 

права 

Львівська 

комерційна 

академія, 1996 р., 

напрям підготовки 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.03 – 

«Цивільне право 

25 років Автор 30 наукових 

публікацій, зокрема: 

-у Scopus: 

Marysyuk K., 

Стажування: 

Тернопільський 

національний 

економічний 



«Правознавство», 

кваліфікація 

«Юрист» 

і цивільний 

процес; сімейне 

право; 

міжнародне 

приватне право», 

тема дисертації: 

«Правове 

регулювання 

відносин 

представництва 

в цивільному 

праві» 

Tomchuk I., 

Denysovskyі M., 

Geletska I., Khutornyi 

B. «Diia. Digital state’ 

and E-Government 

Practices as Anti-

Corruption Tools in 

Ukraine» WSEAS 

Transactions on 

Environment and 

Development. 2021. 

Vol. 17. Р. 885–897. 

URL: 

https://wseas.com/jour

nals/articles.php?id=47

0 

https://www.scopus.co

m/freelookup/form/aut

hor.uri?zone=TopNav

Bar&origi 

n=NO%20ORIGIN%2

0DEFINED 
- публікації у 

фахових виданнях 

України (категорія Б) 

чи періодичних 

наукових виданнях 

інших держав: 

Гелецька І.О. 

Правова природа 

володіння за 

цивільним правом 

України. Науковий 

вісник Херсонського 

державного 

університету. 

Збірник наукових 

праць. Серія 

«Юридичні науки». 

2016. Випуск 1. Том 

1. С. 102–105. 

університет, 

стажування при 

кафедрі 

цивільного права і 

процесу за 

програмою 

викладання 

професійних 

дисциплін з 

01.11.2017 р. по 

21.12.2017р., 

довідка № 30 від 

25.01.2018 р.  

 

Стажування 

закордонне: 

«Scientific and 

academic activity 

in the discipline of 

legal science from a 

national and 

international 

perspective», 

Certificate № 053. 

Bialystok 

(09.11.2020 – 

18.12.2020) 

(180 годин) 

 



Гелецька І.О. 

Реалізація принципу 

неподільності 

авторського права 

під час здійснення 

права на 

спадкування. 

Підприємництво, 

господарство і право. 

2017. № 6. С. 19–23.  

Гелецька І.О. Окремі 

питання спадкування 

авторських прав. 

VISEGRAD 

JOURNAL ON 

HUMAN RIGHTS. 

2018. № 1. Частина 2. 

С. 39–44.  

Гелецька І.О.,  

Скиба В.М. Судові 

витрати: виклики 

сьогодення. 

Юридичний 

бюлетень. 2000. № 

13. С. 62–70.  

Гелецька І.О., 

Скиба В.М. 

Представництво у 

цивільно-правових 

відносинах 

трансплантації 

анатомічних 

матеріалів від 

померлих осіб. 

Підприємництво, 

господарство і 

право. 2000. № 8. С. 

18–23.      

 

Денисовський 

Михайло 

Доцент кафедри 

права, 

Львівський інститут 

внутрішніх справ 

Кандидат 

юридичних наук, 

36 років Автор 30 наукових 

публікацій, зокрема: 

Стажування: 

Львівський 



Дмитрович практикуючий 

адвокат 

при Національній 

академії внутрішніх 

справ України,  

2000 р., напрям 

підготовки 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Юрист» 

12.00.09 – 

«Кримінальний 

процес та 

криміналістика; 

судова 

експертиза; 

оперативно-

розшукова 

діяльність», тема 

дисертації: 

«Протидія 

статевим 

злочинам серед 

неповнолітніх 

підрозділами 

кримінальної 

поліції 

Національної 

поліції України» 

Денисовський М.Д., 

Федчак І.А.. Сутність 

та профілактика 

злочинів проти 

статевої свободи та 

статевої 

недоторканості 

неповнолітніх і 

малолітніх: посібник. 

Львів, Тернопіль : 

ЛьвДУВС, 2018.   

132 с. 

- публікації у Scopus: 

Marysyuk K., 

Tomchuk I., 

Denysovskyі M., 

Geletska I., Khutornyi 

B. «Diia. Digital state’ 

and E-Government 

Practices as Anti-

Corruption Tools in 

Ukraine» WSEAS 

Transactions on 

Environment and 

Development. 2021. 

Vol. 17. Р. 885–897. 

URL: 

https://wseas.com/jour

nals/articles.php?id=47

0 

https://www.scopus.co

m/freelookup/form/aut

hor.uri?zone=TopNav

Bar&origi 

n=NO%20ORIGIN%2

0DEFINED 

- публікації у 

фахових виданнях 

України (категорія Б) 

чи періодичних 

наукових виданнях 

державний 

університет 

внутрішніх справ, 

стажування при 

кафедрі 

оперативно- 

розшукової 

діяльності  за 

темою «Сучасні 

методи навчання 

та інноваційні 

технології під час 

вивчення 

аналітичних 

дисциплін) з 

02.11.2020 р. по 

11.12.2020 р., 

довідка № 163. 

(180 годин) 

 

Стажування 

закордонне: 

«Scientific and 

academic activity 

in the discipline of 

legal science from a 

national and 

international 

perspective», 

Certificate № 052. 

Bialystok 

(09.11.2020 – 

18.12.2020) 

(180 годин) 

 



інших держав: 

Денисовський М. Д. 

Педофилия и инцест 

как формы 

проявления 

сексуального 

насилия над детьми. 

Legea si Viata: 

международный 

научно-практический 

правовой журнал. 

2016. № 1/2. Р. 40–44  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О. 

Здійснення 

помилування за 

законодавством 

України та 

зарубіжних країн: 

проблемні аспекти. 

Часопис права.  2020. 

№ 1. С. 301–306  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., 

Петруник Л.В. 

Процесуальні 

аспекти проведення 

обшуку як одного із 

засобів отримання 

доказів у 

кримінальному 

провадженні. 

Держава та регіони. 

Серія :Право. 2020. 

№ 3. С. 136–141  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., 

Картавцев В.С. 

Кримінальна 

відповідальність за 

торгівлю людьми: 



порівняльний аналіз 

законодавства 

України та 

зарубіжних країн. 

Науковий вісник 

публічного та 

приватного права.  

2020.  № 3. С.176–

183  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., Слотюк 

В.А. Деякі 

особливості 

проведення допиту 

неповнолітніх у 

кримінальному 

провадженні. 

Інтернаука. Серія: 

Юридичні науки. 

2020. № 11. С. 16–22  

Денисовський М. Д., 

Картавцев В. С., 

Гакало І. Г. Правовий 

аспект функцій 

слідчого. Науковий 

вісник публічного та 

приватного права. 

2020. № 4. С. 204- 

208.  

Денисовський М.Д., 

Томчук І.О., 

Петруник Л.В. 

Розбіжності 

правового 

регулювання участі 

захисника в 

кримінальному 

провадженні. Правові 

новели. 2021. № 13. 

С. 118–124.  

 



Майка Максим 

Борисович 

Доцент кафедри 

права, 

практикуючий 

адвокат 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка,    

2013 р., напрям 

підготовки 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Магістр права» 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.03 –

«Цивільне право 

і цивільний 

процес; сімейне 

право; 

міжнародне 

приватне право», 

тема дисертації: 

«Теоретико-

прикладна 

характеристика 

проблем 

виконання ухвал 

суду у 

цивільному 

процесі 

України» 

 

7 років Автор 25 наукових 

публікацій, зокрема:  

Майка М.Б. 

Теоретико-прикладна 

характеристика 

проблем виконання 

ухвал суду у 

цивільному процесі 

України:  

Монографія. 

Тернопіль. 2021.   

203 с. 

- публікації у 

фахових виданнях 

України (категорія 

Б): Майка М.Б. 

Окремі питання 

суб’єктного складу 

правовідносин на 

стадії виконання 

ухвал суду у 

цивільному процесі. 

Прикарпатський 

юридичний вісник. 

2016. № 4 (13). С. 32–

35 

Майка М.Б. 

Реалізація окремих 

груп ухвал суду в 

цивільному процесі, 

для яких 

законодавством не 

передбачена 

процедура 

виконання. Науковий 

вісник Міжнародного 

гуманітарного 

університету. Сер.: 

Юриспруденція.  

2016. Випуск 22. С. 

129–132 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації: 

Полтавський 

університет 

економіки та 

торгівлі. 

Міжгалузевий 

інститут 

підвищення 

кваліфікацій та 

перепідготовки 

спеціалістів за 

програмою 

«Інноваційні 

методики 

викладання у 

вищій школі: 

новітнє в 

Європейській та 

світовій 

практиці», 

свідоцтво 

ПК01597997/0119

0-18 від 

28.12.2018 р. (з 10 

по 28 грудня 2018 

р., 150 год.) 

 



Майка М.Б. Сутність 

та зміст законної 

сили ухвали суду у 

цивільному процесі. 

Науковий вісник 

Ужгородського 

національного 

університету. Серія: 

Право. 2016. Вип. 37 

(2). С. 16–19  

Майка М.Б. 

Доктринальна 

характеристика 

правовідносин на 

стадії виконання 

ухвал суду у 

цивільному процесі. 

Підприємництво, 

господарство і 

право. 2016. № 3. С. 

27–31 

Майка М.Б. 

Виконання ухвал 

суду у цивільному 

процесі України поза 

межами виконавчого 

провадження: по-

рядок та суб’єкти. 

Jurnalul juridic 

national: teorie şi 

practică. 2016. № 6 

(2). С. 97–101  

Майка М.Б. Общая 

характеристика 

правоотношений по 

надзору и контролю 

на стадии 

исполнения 

определения суда в 

гражданском 

процессе Украины. 



Jurnalul juridic 

national: teorie şi 

practică. 2017. № 5 

(27). С. 93–97  

Майка М.Б. Предмет 

виконання судового 

акту як критерій 

класифікації ухвал 

суду у цивільному 

процесі України (The 

subject of execution of 

judicial act as a 

criterion for 

classifying of court 

rulings in the civil 

process of Ukraine). 

VISEGRAD 

JOURNAL ON 

HUMAN RIGHTS. 

2017. № 4. Частина 2. 

С. 108-112 

Майка М.Б. Новеллы 

законодательного 

регулирования 

процедуры 

исполнения 

определений суда об 

утверждении 

мирового 

соглашения в 

гражданском 

процессе Украины. 

Підприємництво, 

господарство і 

право. 2018. № 1. С. 

22–26 

Майка М.Б. 

Виконання ухвал 

суду у цивільному 

процесі України: 

правовий аналіз 



законодавчих змін 

2017 року. Судова та 

слідча практика в 

Україні. 2018. 

Випуск 6. С. 74–78 

Майка М.Б., Трач 

О.М. Перегляд 

судових рішень у 

цивільному процесі 

України в 

касаційному 

порядку: правовий 

аналіз законодавчих 

змін 2020 року. 

Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. 2020. 

Вип. 43. С. 116–120 

Майка М. Проблеми 

правозастосування 

цивільно-

процесуальних 

оціночних понять на 

стадії касаційного 

перегляду судових 

рішень. Юридичний 

вісник. 2021. Вип.1. 

С. 151–159  

Руденко Олена 

Анатоліївна 

Старший викладач 

кафедри права 

Одеська 

національна 

юридична академія, 

2010 р., напрям 

підготовки 

«Правознавство», 

кваліфікація 

«Магістр права» 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.10 –

«Судоустрій; 

прокуратура та 

адвокатура», 

тема дисертації: 

«Правовий 

статус місцевих 

загальних судів 

в Україні» 

1 рік Автор 25 наукових 

публікацій, зокрема:  

- публікації у 

фахових виданнях 

України (категорія 

Б): Руденко О.А. 

Перспективи 

удосконалення 

цивільної юрисдикції 

місцевих загальних 

судів в 

Україні. Міжнародни

Стажування: 

ЗУНУ, кафедра 

цивільного права і 

процесу з 

14.09.2020 р. по 

30.12.2020 р. 

(наказ від 14 

вересня 2020 р. № 

237-К/тр.). 

Тривалість 180 

год.(6 кредитів 

ЕКТС). 



й науковий журнал 

"Інтернаука". Серія 

"Юридичні 

науки". 2020. № 6 

(28). С. 45–51  
Руденко О.А., 

Дубінін Ю.С. 

Поняття та місце 

місцевих загальних 

судів у системі 

судоустрою 

України. Право та 

державне 

управління: збірник 

наукових праць. 2020. 

Вип. 1. Том. 1. 

С.  184–190 

3. Руденко О.А., 

Дубінін Ю.С. 

Особливості 

реалізації принципів 

судоустрою в 

організації діяльності 

місцевих загальних 

судів в 

Україні. Юридичний 

науковий 

електронний 

журнал. 2020. № 3. 

С. 502–596 

Баб’юк М.П., 

Руденко О.А. 

Правила інстанційної 

юрисдикції та 

наслідки їх 

порушення у 

цивільному 

судочинстві. 

Підприємництво, 

господарство і 

право. 2021. № 5. С. 

Довідка № 20 від 

02.02.2021 р. 
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Баб’юк М.П., 

Руденко О.А. 

Підстави та порядок 

передачі справи з 

одного суду до 

іншого у цивільному 

судочинстві. 

Актуальні проблеми 

держави і права: 

збірник наукових 

праць. 2021. Вип. 90.  

С.11–18 

 


