
 

ORCID: 0000-0001-6957-9004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПІБ Захарчук Ігор Васильович 

Науковий ступінь/ вчене звання  

Посада Викладач кафедри «Правознавство» 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Науково-педагогічна діяльність 18 років 

Досвід іншої (не науково-

педагогічної роботи) 

Працював викладачем курсів «Користувач ПК 

+ Інтернет», «Основи роботи в Adobe 

Photoshop», «Робота в Microsoft Office» в  

учбовому центрі «Технология успеха» в 2017-

2020 роках. 

Дослідження і розробки за 

останні 5 років 

Розробка і складання навчально-методичних 

матеріалів для таких дисциплін як 

«Конституційне право України», «Міжнародне 

право», «Державне (конституційне) право 

зарубіжних країн», «Міжнародне приватне 

право», «Право Європейського Союзу». 

Підвищення кваліфікації за 

останні 5 років 

Cвідоцтво про підвищення кваліфікації   

ПК № 00127522/003005-18 від 16.11.2018 р. 

Тема: «Методичні прийоми викладання 

юридичних дисциплін». 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» м. Київ.  

Сертифікат про навчання у Школі професійного 

розвитку викладача МАУП № 0304/31. від 

06.04.2021р. 

Співпраця з підприємствами за 

останні 5 років 

Надання безоплатних юридичних консультацій 

відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, 

юридичному відділу, по роботі з персоналом та 

зверненнями громадян Чернігівської районної 

державної адміністрації 

Розробки та патенти  

Найважливіші публікації за 

останні 5 років 

Основні напрями наукової діяльності в межах 

теми: «Імплементація Європейських 

стандартів у сфері забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина в національне 

законодавство України»: 



Захарчук І.В. Обмеження доступу в мережі 

Інтернет: захист прав громадян чи цензура? 

/І.В.Захарчук// Концептуальні проблеми 

розвитку регіону в умовах децентралізації. 

Збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2017. - С. 125-128. 

Захарчук І.В. Особливості ліцензування 

програмного забезпечення /І.В.Захарчук//  

Проблеми правової науки і державотворення в 

Україні: у світлі сучасних реформаційних 

процесів. Збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – С.31-34. 

Захарчук І.В. Стан правового забезпечення 

малого та середнього бізнесу в Україні 

/І.В.Захарчук, І.В. Христюк// Правове та 

інституційне забезпечення регіональної 

кластеризації. Збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв 

Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С 237-243. 

Захарчук І.В. Застосування політичної 

(нематеріальної) відповідальності у 

міжнародному праві в XXI столітті 

/І.В.Захарчук//  Актуальні проблеми розвитку 

територіальних громад. Збірник – Чернігів: ЧІ 

ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – 

С. 113-117. 

Захарчук І.В. Відмежування «бандитизму» від 

«створення злочинної організації» /І.В.Захарчук, 

Ю.О.Книш//  Актуальні проблеми розвитку 

територіальних громад. Збірник – Чернігів: ЧІ 

ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – 

С. 134-138. 

Захарчук І.В. Інститут визнання держави в 

міжнародному праві /І.В.Захарчук//  Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в 

Україні. Збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019 – 418 с. 

Захарчук І.В.. Computer forensics 

/І.В.Захарчук//  Удосконалення правових та 

соціально-економічних механізмів 

децентралізації регіонів України. Збірник – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП», 2020 – 252 с. 

Захарчук І.В. Вплив сучасних інформаційних 

технологій на юриспруденцію /І.В.Захарчук// 

Правова держава в сучасних умовах. Збірник – 

Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 



«МАУП», 2020 – С. 67-71. 

Захарчук І.В. Об’єктивна відповідальність в 

міжнародному праві /І.В.Захарчук// Правові та 

соціально-економічні аспекти стратегічного 

розвитку регіону та територіальних громад. 

Збірник – Чернігів: ЧІ ім. Героїв Крут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2021 – С. 209-214. 

Діяльність у спеціалізованих 

установах  за останні 5 років 

 

Інформація що підтверджує 

володіння мовою викладання 

на належному рівні 

 

 

 

 


