
Таблиця досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного працівника 

 

Пузирного Вячеслава Феодосійовича 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

кафедри «Правознавство» 
(назва кафедри) 

За період з 01.01.2017 по 31.12.2022 

Показники діяльності 

Відповідність показникам 

(надається розгорнута інформація: бібліографія статей, 

підручників, посібників; назви фахових видань із 

зазначенням сторінок; відомості про авторські свідоцтва і 

патенти; і т.п.) 

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. Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність в органах та 

установах виконання покарань спрямована на забезпечення 

інформаційної роботи. // Вісник Південного регіонального 

центру Національної академії правових наук України. – 2016. - 

№ 9. – С. 114-119. 

2. Пузирний В.Ф.  Поняття адміністративного примусу в 

діяльності установ виконання покарань. //Форум права. – 2016. 

- № 4. - С. 271-276.  

3. Puzyrnyi, V. F. Tax management of large taxpayers in the 

light of cooperation evolution with fiscal authorities (domestic and 

foreign experience).   Науковий вісник Полісся.  2017.  № 3 (11). 

Ч. 2.  С. 159-165. (Web of Science)  

4. Пузирний В.Ф. Інтелектуальний розвиток та соціалізація 

особистості.  Врачебное дело. 2017.  № 7 (1146).  С. 52-56. -  

(Scopus) 

5. Пузирний В.Ф. Принципи адвокатської діяльності у 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення. 

Актуальні проблеми правознавства. Науковий журнал ТНЕУ. 

2017.№ 3(11).  С. 86-90.  

6. Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність Служби 



безпеки України.  Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції.  2017.№ 5.  С. 121-123.  

7. Пузирний В.Ф. Принципи інтеграції Державної 

кримінально-виконавчої служби в систему державних 

інституцій.  Порівняльно-аналітичне право.  2017.№ 4.  С. 198-

199.  

8. Пузирний В.Ф. Принципи адміністративно-

юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань.  

Підприємництво, господарство і право.  2017.№ 11.  С. 120-

122.  

9. Пузирний В.Ф. Класифікація адміністративної 

діяльності в установах виконання покарань.  Вчені записки 

Таврійського національного університету ім. В. І. 

Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2017.№ 2. Том 28 

(67). С. 37-41.  

10. Пузирний В.Ф Запізнення на роботу : поняття та 

сутність.  Вісник Південного регіонального центру 

Національної академії правових наук України.  2018.№ 15.  

С. 47-51.  

11. Пузирний В.Ф. Особливості управління в органах та 

установах виконання покарань в Україні.  Держава та регіони. 

Серія: Право.  2019.№ 3.  С. 191-195.  

12. Пузирний В.Ф. Основні стилі управління керівника в 

системі Державної кримінально-виконавчої служби України.  

Правові новели.  2019.№ 8.  С. 126-131.  

13. Пузирний В.Ф. Поняття службового відрядження та його 

ознаки. Наукові праці Національного університету «Одеська 

юридична академія».  2020.  Том XXVI. С. 90-95.  

14. Puzyrnyi V. (2020). The Investigation of Peculiarities of the 

Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent. 

Journal Of Advanced Research In Law And Economics, 11(3), 844 

– 849. (Iasecnko S., Puzyrnа N., Kostiuk N., Bakhnovska I., 

Litvinova I.) (Scopus) 



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); 

- 

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. Соціальний діалог та трудові конфлікти в Україні. 

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів 

спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційно-го рівня 

«магістр». // Чернігів : ННІ права і соц. технол. ЧНТУ, 2017. – 

51 с. 

2. Право : метод. вказівки до проходження технолог. 

(вироб.) практики в юрид. службі на підприємстві, установі, 

організації для здобувачів вищ. освіти всіх форм навчання 

спец. 081 «Право» освіт.-проф. програм «Правове 

забезпечення підприємницької діяльності», «Трудове право та 

правове забезпечення управлінської діяльності» / уклад.: Н. Є. 

Керноз, В. Ф. Пузирний. - Чернігів : ННІ права і соціальних 

технологій ЧНТУ, 2019. - 48 с.  

3. Право : метод. вказівки до проходження навч. практики 

в органах юстиції для студентів ден. та заоч. форми навчання 

спец. 081 «Право» / уклад.: Г. Р. Волкова, Н. С. Пузирна, В. Ф. 

Пузирний. – Чернігів : ННІ права і соціальних технологій 

ЧНТУ, 2019. – 38 с.  

4. Адміністративний процес. Методичні вказівки до  

семінарських  занять для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» Освітня 

програма «Правоохоронна діяльність» / Укл.:  Пузирний В.Ф., 

Козинець І.Г., Керноз Н.Є. - Чернігів: ННІ права і соціальних 

технологій НУ «Чернігівська політехніка». - 2020.- 75 с.   



5. Адміністративний процес. Методичні вказівки до 

самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» Освітня програма 

«Правоохоронна діяльність» / Укл.:  Пузирний В.Ф. Козинець 

І.Г., Керноз Н.Є. - Чернігів: ННІ права і соціальних технологій 

НУ «Чернігівська політехніка». - 2020.- 57 с.  

6. Право. Методичні вказівки для написання курсових 

робіт для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» 

спеціальності 081 «Право», освітньо-професійні програми 

«Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова 

допомога)», «Адміністративна юстиція (Суд. Публічна 

адміністрація та антикорупційні органи)»,  денної та заочної 

форм навчання/ Укл.: Шестак Л.В., Литвиненко В.М., 

Пузирний В.Ф. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка»,  

2021. –  32 с.  

7. Право. Методичні вказівки до проходження навчальної 

практики в юридичній службі підприємств, установ, 

організацій, у самозайнятих осіб для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» 

освітньої програми «Цивільна та господарська юстиція ( Суд. 

Нотаріат. Правова допомога)» / укладачі: Н.Є Керноз, 

В. Ф. Пузирний. Чернігів: ННІ права і соціальних технологій 

НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 60 с. 

8. Трудове право. Методичні вказівки до семінарських 

(практичних) занять для здобувачів вищої освіти спеціальності 

081 «Право» ОПП «Цивільна та господарська юстиція (Суд. 

Нотаріат. Правова допомога)» / Укл.: Пузирна Н.С., Пузирний 

В.Ф. Чернігів: ННІ права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка». 2021. 72 с.  

9. Трудове право. Методичні вказівки до самостійної 

роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право» 

ОПП «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. 

Правова допомога)» / Укл.: Пузирна Н.С., Пузирний В.Ф. – 



Чернігів: ННІ права і соціальних технологій НУ «Чернігівська 

політехніка». – 2021. – 86 с.  

10. Адміністративне процесуальне право. Методичні 

вказівки до семінарських (практичних) занять для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 081 «Право» ОПП «Цивільна та 

господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» / 

Укл.: Козинець І.Г., Керноз Н.Є., Пузирний В.Ф. – Чернігів: 

ННІ права і соціальних технологій НУ «Чернігівська 

політехніка». – 2021. –  104 с.  

11. Адміністративне процесуальне право. Методичні 

вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» ОПП «Цивільна та господарська 

юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)» / Укл.: Козинець 

І.Г., Керноз Н.Є., Пузирний В.Ф. – Чернігів: ННІ права і 

соціальних технологій НУ «Чернігівська політехніка». – 2021. 

– 132 с.  

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; - 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня; 

Наукове керівництво дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - 

адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право Лупу Адріана Корнеловича на тему:  

«Адміністративно-правове забезпечення дотримання 

антикорупційних обмежень в публічній службі України» 

(2021 р.) 

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 Д 58.082.04  

Участь в атестації наукових працівників як офіційного 

опонента: 

1) в спеціалізованій вченій ради Д 58.082.04 

Тернопільського національного економічного університету на 

захисті докторської дисертації  Гречанюк Роксолани 

Володимирівни на тему : «Концептуальні засади 

адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних 

органів України» (13 березня 2020 року), 



2) в спеціалізовані вчені раді Д 27.855.02 Університету 

державної фіскальної служби спеціалізованої вченої ради Д 

27.855.02 Університету державної фіскальної служби на 

захисті докторської дисертації Галай Вікторії Олександрівни 

на тему «Сучасна концепція принципів публічної служби в 

адміністративному праві України» (20 березня 2020 року 

3) в спеціалізованій вченій ради Д 58.082.04 

Західноукраїнського національного університету на захисті 

докторської дисертації  Дракохруст Тетяни Вікторівни на 

тему: «Адміністративно-правові засади формування та 

реалізації міграційної політики України»( 6 березня 2021 р.) 

4) в спеціалізованій вченій ради Д 58.082.04 

Західноукраїнського національного університету на захисті 

докторської дисертації  Терещук Галини Андріївни на тему:  

«Концептуальні засади адміністративно-правового 

забезпечення реалізації принципу транспарентності в 

діяльності органів публічної адміністрації України», (23 квітня 

2021 р.) 

5) в спеціалізованій вченій ради Д 17.051.07 Запорізького 

національного університету на захисті докторської дисертації  

Банаха Сергія Володимировича на тему : «Сучасна концепція 

адміністративно-правового забезпечення функціонування 

органів прокуратури України» (26 квітня 2021 р.) 

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

керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку фахових видань України, або 

іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

Керівник науково-дослідної теми Національного університету 

«Чернігівська політехніка» : «Проблеми адміністративно-

правового забезпечення прав людини в сучасних умовах»; 

номер державної реєстрації – 0119U000420; терміни 

виконання – 09.15-06.22. 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із 

1) Експерт Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

2) Член навчально-методичної ради Чернігівського центру 



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/науково-методичних/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); 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії”; 

- 

11) наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

- 

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. Пузирний В.Ф. Чи може відпустка без збереження 

заробітної плати бути вимушеною? //  Приватне право в 

умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: 

збірник наукових праць / за ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв : 

Іліон, 2017. – С. 54-58. 

2. Пузирний В. Ф. Святкові дні за трудовим законодавством 

України: історія становлення та перспективи вдосконалення. // 

Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, 

практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 
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