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Кадрові вимоги щодо започаткування 

та впровадження освітньої діяльності 

за рівнем вищої освіти та освітніми 

програмами, що передбачають 

присвоєння кваліфікації з професій, 

для яких запроваджено додаткове 

регулювання 

 

 

П. 37. Відповідність освітньої та/або 

професійної кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників освітньому компоненту 

визначається :  

на підставі документів встановленого 

зразка про : 

 - про вищу освіту; 

 - присудження наукового ступеня ( 

однакова за змістом спеціальність 

(предметна спеціальність, спеціалізація);  

 - Магістр, Правознавство, 2010,  Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

- Аспірантура НаУКМА (2010-2013 рр.) 

- Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 

науковий керівник дисертації : суддя КСУ у відставці, д.ю.н., професор Козюбра М.І., 

2013, захист в  Інституті законодавства  Верховної Ради України; 

- Досвід професійної діяльності: Керівник Секретаріату Комітету з питань правової політики та 

правосуддя Верховної Ради України (2014-2017); 

- Конституційний Суд України, Секретаріат – заступник Керівника Секретаріату (2017- 2018); 
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- наявність досвіду професійної 

діяльності (заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) не менше 

п’яти років (крім педагогічної, 

науковопедагогічної, наукової 

діяльності);  

- керівництво (консультування) 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

за спеціальністю, що була захищена в 

Україні або за кордоном; щонайменше 

п’ятьма публікаціями у наукових 

виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до науко 

метричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection, протягом останніх 

п’яти років. 

 

   

38. Досягнення у професійній 

діяльності, які зараховуються за 

остання п’ять років 

 

перелік 

1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection;  

 1. Венгер В.М. Принцип доступності в діяльності органів публічної влади  [Accessibilityas a Principle of 

Public Authorities Functioning] / Венгер В. М. // Наукові записки. Том 1, Юридичні науки / 

Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія». - 

2018. - С. 33-38. 

2. Венгер В.М. The Right to the Social Protection of Citizens in Conditions of the Armed Conflict in Eastern 

Ukraine: Legislative Challenges / Volodymyr Venher // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - 2018. - No. 

4. - P. 99-118. 

3. Венгер В.М. Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади [Transparencyas a Key 

Principle of Public Authorities Functioning] / Венгер В. М. // Наукові записки. Том 200, Юридичні науки / 

Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія». - 

2017. - С. 79-84. 

4. Венгер В.М. Межі адміністративної дискреції: проблеми визначення [Limits of administrative 

discretion: problems of its determination] / Венгер В.М. // Наукові записки. Том 181, Юридичні науки / 

Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2016. 



– С. 38-42. 

5.Венгер В.М. Challenges and Perspectives of Multi-Party System in Ukraine / Volodymyr Venher // The 

Armenian Journal of Political Science / Ed. By T. Torosyan (ISSN 1829-4286 ) – Erevan: Center of 

Perspective Researches and Initiatives. – 2016. - № 2. - P. 39-55. 

 

 

2) наявність одного патенту на винахід 
або п’яти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, включаючи 
секретні, або наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію авторського 
права на твір;  

  

3) наявність виданого 
підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 
співавтора);  

 1.Конституційне право: підручник. за заг. ред. М.І. Козюбри. Ю.Г. Барабаш, О. М. Бориславська, В.М. 

Венгер, М.І. Козюбра, О.М. Лисенко. К.: ВАЇТЕ, 2021. – 528 с. Венгер В.М. Підрозділи: 4.2.Вибори як 

ключова форма безпосередньої демократії: конституційні засади (с.272-290), 4.4. Політичні партії: 

конституційні засади функціонування (с.307-317)(у співавторстві з А.А. Мелешевичем), Розділ 6. 

Реалізація й охорона конституції  (с.434-527)  / Підручник відзначено у 2021 році Премією імені Петра 

Могили у галузі суспільних наук  – найвищою відзнакою НаУКМА/ 

 

2. Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України (Rule of law 

Checklist at national level: case of Ukraine) / за заг. ред. М. Козюбри ; Передмова: Головатий С. ; 

упорядники та автори коментарів: В. Венгер, С. Головатий, А. Заєць, Є. Звєрєв, М. Козюбра, Ю. 

Матвєєва, О. Цельєв ; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну 

практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ, 2021 — 152 с. 

 

3. The Rule of Law in Public Administration and Local Self-Government: European Standards Guide / 

General edition: Mykola Koziubra, compliers and authors of comments: Volodymyr Venher, Mykola 

Koziubra, Oleksiy Tseliev; Center for the Research of Rule of Law and its Implementation in the National 

Practice in Ukraine of the National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Folke Bernadotte Academy. – 

Kyiv, 2018. – 396 p 

 

4. Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність 

органів кримінальної юстиції України : навч. посіб. / М. Гнатовський, Ю. Бєлоусов, В.Венгер та інші. – 

К. : Фенікс, 2016. – 189 с. http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Implementatsiya-mizhnarodnyh-

http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Implementatsiya-mizhnarodnyh-standartiv-u-sferi-zapobihannya-nenalezhnomu-povodzhennyu-v-diyalnist-orhaniv-kryminalnoji-yustytsiji-Ukrajiny.pdf


standartiv-u-sferi-zapobihannya-nenalezhnomu-povodzhennyu-v-diyalnist-orhaniv-kryminalnoji-yustytsiji-

Ukrajiny.pdf ; 

 
 

4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування;  

 1. Конституційне право, для бакалаврів ОП 081 Право 

2. Верховенство права: практикум, для бакалаврів ОП 081 Право 

3. Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування, для магістрів ОНП 281  

Публічне управління та адміністрування 

5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня;  

 Тема дисертації «Конституційно-правові засади впливу парламентських фракцій на здійснення 

представницького мандата», спеціальність 12.00.02 -  конституційне право, Захист у спеціалізованій 

вченій раді Інституту законодавства ВРУ, 26.02.2013 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня;  

  

7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена 
не менше трьох разових спеціалізованих 

вчених рад;  

  

Член спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія» по захисту дисертацій зі спеціальності 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень та 12.00.11 – міжнародне право (дія по 31.12.2021 р.) 

 

8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 
теми (проекту), або головного 

редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 

  

http://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Implementatsiya-mizhnarodnyh-standartiv-u-sferi-zapobihannya-nenalezhnomu-povodzhennyu-v-diyalnist-orhaniv-kryminalnoji-yustytsiji-Ukrajiny.pdf
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(рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 
наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

9) робота у складі експертної ради з 
питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 

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

(підкомісій) з вищої або фахової 
передвищої освіти МОН, 

наукових/науковометодичних/експертних 
рад органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, або у складі 
комісій Державної служби якості освіти із 

здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);   

  

Член фахової комісії Міністерства освіти і науки України з питань оцінювання виконання завдань з 

блоків єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних 

процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти за спеціальностями 081 "Право" та 293 «Міжнародне право» в 2018 році (Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 747, від 11 липня 2018 року) 

 

10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”;  

 1. Лектор щорічної «Школи українського права» в Ягелонському університеті (Краків, Республіка 

Польща) (2014-2020 роки). 

2. Експерт шведсько-українського дослідницького проекту Академії Фольке Бернадота «Місцеве 

самоврядування та верховенство права в Україні» (2014-2021 роки). 

3. Експерт офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках реалізації дослідницького 

проекту «Доступ до правосуддя на сході України» (2017-2018 роки). 

4. Експерт проекту Ради Європи «Supporting constitutional and legal reforms, constitutional justice and 

assisting the Verkhovna Rada in conducting reforms aimed at enhancing its efficiency» (2017-2020 



роки). 

5. Експерт Міжнародного фонду «Відродження» та Громадської організації «Експертний центр з 

прав людини» в рамках низки дослідницьких проектів у сфері кримінальної юстиції (2016-2019 

роки).  

6. Експерт Вестмінстерської фундації за демократію для реалізації проекту «Функціональний та 

інституційний аналіз Апарату Верховної Ради України» (Functional and Institutional Analysis of 

the Ukrainian Parliament’s Secretariat (Apparatus of the Verkhovna Rada) (2019-2020 роки). 

7. Експерт спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Європейський Союз та Рада 

Європи працюють разом задля посилення операційної спроможності Омбудсмана у захисті прав 

людини» -  з лютого по червень 2020 року.  

8. Експерт з виборчого права Проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка 

децентралізації в Україні” (Despro, Skat Consulting Ltd.) (Швейцарія) – з червня по жовтень 2020 

року.  

9. Експерт проекту Ради Європи в Україні «Supporting the transparency, inclusiveness and integrity of 

electoral practice in Ukraine. Phase II» - з червня 2020 року по теперішній час.  

 

11) наукове консультування 
підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося на 
підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою);  

 Експерт шведсько-українського дослідницького проекту Академії Фольке Бернадота «Місцеве 

самоврядування та верховентсво права в Україні» (2014-2021). 

Експерт Міжнародного фонду «Відродження» з розробки механізмів ефективної взаємодії 

учасників досудового розслідування.  

Експерт ОБСЄ з «Доступ до правосуддя на сході України» програми з прав людини для підготовки 

параюристів. 

Програма USAID «Нове правосуддя» 

 

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

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

наукової або професійної 
тематики загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

 1. Венгер В. М. Верховенство права в органах державної влади та місцевого самоврядування: довідник 

європейських стандартів /за заг. ред. М. Козюбри, упорядники документів та автори коментарів: В. 

Венгер, М. Козюбра, О. Цельєв; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в 

національну практику України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія 

Фольке Бернадотта. – Київ, 2018. – 412 с.  

2. Венгер В. М. The Rule of Law in Public Administration and Local Self-Government: European Standards 

Guide / General edition: Mykola Koziubra, compliers and authors of comments: Volodymyr Venher, Mykola 

Koziubra, Oleksiy Tseliev; Center for the Research of Rule of Law and its Implementation in the National 

Practice in Ukraine of the National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Folke Bernadotte Academy. – 

Kyiv, 2018. – 396 p.  



 

 

3. Правовий аналіз основних моделей інституалізації державного контролю у сфері персональних 

даних та доступу до публічної інформації в Україні – спільний проект Ради Європи та Європейського 

Союзу «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом задля посилення операційної 

спроможності Омбудсмана у захисті прав людини» https://rm.coe.int/legal-analysis-data-

ua/16809ee077?fbclid=IwAR1E2dFy8U8wjVxPJ4CUcjFCxUPp1paz4-jmEG2QOoBs8InHWjnzEQ785uk 

4.Посібник для членів окружних виборчих комісій з виборів Президента України на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року. Посібник було розроблено авторським колективом під 

загальним керівництвом та за загальною редакцією В.В. Ковтунця (В.Венгер - член авторського 

колективу) http://www.vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_OVK_VP_2019.pdf 

5.Посібник для членів дільничних виборчих комісій з виборів Президента України на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року. Посібник було розроблено авторським колективом під 

загальним керівництвом та за загальною редакцією В.В. Ковтунця (В.Венгер - член авторського 

колективу) http://www.vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_DVK_VP_2019.pdf  

6. Роль слідчого судді у кримінальному провадженні : звіт за результатами дослідження / Бєлоусов Ю., 

Венгер В., Орлеан А., Крапивін Є., Шапутько С., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. – К., 2020. — 

252 с. https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/05/rol_slsuddya_web-

2.pdf?fbclid=IwAR2ipMKr3hmKVMKKuvf3cyYrovAXCXgG38p5hJ9d_bjZmUusGKwhylhjaqw  

7. Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму / за заг. ред. М. Козюбри, автори: В. 

Венгер, М. Козюбра, О. Лисенко, О. Цельєв; Центр дослідження проблем верховенства права та його 

втілення в національну практику України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

Академія Фольке Бернадотта. – Київ, 2018. – 92 c. 

 

8.Прокурор: керує? координує? наглядає? розслідує : Звіт за результатами дослідження «Роль 

прокурора на досудовій стадії кримінального процесу» / Бєлоусов Ю., Венгер В., Мітько В., Орлеан А., 

Сущенко В., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. — К. : СТ-Друк, 2017. —268 с. 

http://www.vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_OVK_VP_2019.pdf
http://www.vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_DVK_VP_2019.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/05/rol_slsuddya_web-2.pdf?fbclid=IwAR2ipMKr3hmKVMKKuvf3cyYrovAXCXgG38p5hJ9d_bjZmUusGKwhylhjaqw
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/05/rol_slsuddya_web-2.pdf?fbclid=IwAR2ipMKr3hmKVMKKuvf3cyYrovAXCXgG38p5hJ9d_bjZmUusGKwhylhjaqw


 

 

13) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою 

(крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік;  

  

14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
інших культурномистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або 
лауреатом міжнародних мистецьких 

  



конкурсів, фестивалів, віднесених до 
Європейської або Всесвітньої (Світової) 

асоціації мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 
зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, який 
брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

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

тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 
корпусу;  

15) керівництво школярем, який зайняв 
призове місце III–IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II–III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у 
журі III–IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметів чи II–III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

  



робіт учнів – членів Національного центру 
“Мала академія наук України” (крім 

третього (освітньо-наукового/освітньо-
творчого) рівня);  

16) наявність статусу учасника бойових 
дій (для вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, 
військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

  

 17) участь у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих 
військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти); 

  

 18) участь у міжнародних військових 
навчаннях (тренуваннях) за участю 

збройних сил країн – членів НАТО (для 
вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти);  

  

19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях;  

 Адвокат, Національна асоціація адвокатів України (свідоцтво № 9475/10 від 18.09.2020) 

 

ГО Центр дослідження верховенства права, керівні органи 

20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). Під час визначення 

досягнень у професійній діяльності 
науковопедагогічного (наукового) 

 Керівник Секретаріату Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради 

України (2014-2017); 

 

Конституційний Суд України, Секретаріат – заступник Керівника Секретаріату (2017- 2018); 

 

Лектор щорічної «Школи українського права» в Школі Права та Адміністрації Ягеллонського 

університету (Краків, Республіка Польща) (2014-2020). 



працівника можуть зараховуватися 
досягнення за попередніми місцями 

роботи, п’ятирічний строк може 
продовжуватися на час перерви в роботі з 
об’єктивних причин (соціальна відпустка, 
академічна відпустка, призов/мобілізація 
на військову службу чи військова служба 

за контрактом, тривала непрацездатність 
тощо). 

 

 


