
ПІБ наукового керівника  Шабанов Роман Іванович

ПІБ аспіранта (докторанта) Несміян Тетяна Сергіївна

№
п/п

Показник Дані про керівника

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце 
роботи
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6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 
(найменування закладу, рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація, номер диплому та 
дата видачі)

ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2001 р., Правознавство, юрист, викладач правових 
дисциплін, диплом С18 №037471

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

Кандидат юридичних наук, 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення, 
«Правове регулювання працевлаштування в Україні», номер диплома ДК027929 від 
12.04.2006 р.

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

Доктор юридичних наук, 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення, 
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№019245 від18.04.2008 р.
Професор, кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І.
Процевського, атестат АП 001436 від 16.12.2019 р.

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus
та WebofScience за напрямом дисертації.

1. Galia I. Chanysheva, Roman I. Shabanov, Yelena O. Kovalenko. Environmental Problem of 
Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of 
Labor. Ekoloji, 2019, issue 107, pp. 6001-6005, article No: e107588 (Scopus).
2.  Dubrovina  N.  A.,  Neubauerova  E.,  Kolupaieva  I.  V.,  Borysova  A.  О.,  Shabanov  R.  І.

Exploring the nexus between tax revenue trends and social contributions development in European 
Union countries. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019,2(29), 
pp. 498-508.doi: 10.18371/fcaptp.v2i29.172360 (Web of Science).
3. Basiuk L., Kovalenko Y., Shulga I., Dobroskok I. , Peretyaga L. 



The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility As Integration Process In The Global
Labor Market. 

– Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensională.  2019, Vol.  11. Issue 2. 282-295.
(Web of Science Core Collection). 
4. Shabanov R. І., KovalenkoО., Konopeltseva O., Radionova-Vodyanytska V., Hapochka K.
Problems of the correlation of private and public interests while implementing the freedom 
of will of the parties to the employment contract in Ukraine in terms of the Covid-19 
pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24. P. 1–7.

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 
монографії, посібники), що відповідають 
науковому напряму дисертації аспіранта 
(докторанта) у хронологічному порядку, 
починаючи з останніх.

1. Напрями розвитку права на зайнятість у світлі положень програми гідної праці МОП
для України на 2016-2019 роки. // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту
публічного права «Науковий вісник публічного і приватного права», №6 (2017). - C.108-
112.
2. Шабанов Р.І. Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у 
сфері зайнятості населення // Науково практичний господарсько-правовий 
журнал «Підприємництво, господарство і право». - №6. - 2017. – С.73-77.
3. Шабанов Р.І Коваленко О.О. Дискримінація чи єдність та диференціація правового
регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної
рівності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2018. –№ 8. - С. 128-135.
4.  Шабанов  Р.  Концепция  достойного  труда  в  Украине:  состояние  внедрения  и
перспективы  развития  //  Науково  практичний  господарсько-правовий  журнал
«Підприємництво, господарство і право». - №11/2019. - С.145-149.
5. Шабанов Р.І., Ждан М.Д. Правове регулювання реалізації права на працю в умовах
євроінтеграції  /  Шабанов  Р.І.,  М.Д.  Ждан  //  Збірник  наукових  праць  Харківського
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – Вип.32.  –
2020. – С.14-23.
6. Шабанов Р.І. Заборона дискримінації при реалізації права на працю як спосіб 
забезпечення балансу інтересів у трудових відносинах // Збірник наукових праць
 Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО». – 
Вип. 34. – 2021.

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 
опубліковані тези, з авторською тематикою в 
рамках наукового напряму аспіранта 
(докторанта) у хронологічному порядку, 
починаючи з останніх.

1. Шабанов Р.І. Міжнародно-правовий аспект забезпечення зайнятості та гідної праці 
у сучасному світі. II-га міжнародна науково-практична конференція «Україна і 
світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 
18-19 квітня 2018 р. Національний університет культури та мистецтв, м. Київ. – 
С. 170-174.
2. Шабанов Р.И. Право на занятость в системе социальных прав человека. Беларусский
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 государственный университет Тезисы докладов международной научно-практической
 конференции, посвященной памяти проф.Н.Г.Юркевича Минск, 20-21 апреля 2018 г. – 
С. 408-410.
3. Шабанов Р.І. Гнучкі форми зайнятості як інструмент забезпечення гідної праці  XIV
 міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Від громадського
 суспільства-до молодої держави»  «Захист прав людини: національний та міжнародно-
правовий виміри», 27 квітня 2018 р., Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С .412-
415.
4. Шабанов Р.І. Україна на 107-й сесії міжнародної конференції праці: шлях 
до впровадження концепції гідної праці та сталого розвитку. Національній юридичний
 університет ім. Ярослава Мудрого Тези доповідей та наукових повідомлень учасників
 VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 05 жовтня 2018). - С. 85-
90.
5. Щабанов Р.І. Трудо-правовий зміст концепції гідної праці в умовах глобалізацій них
 процесів Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну
 службу та службу в правоохоронних органах. Матеріали Всеукраїнської науково
-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018р.), за заг. ред. К.Ю. Мельника,
 Х.:ХНУВС. – 2018. - С. 103-106.
6. Шабанов Р.І. Гідна праця у цифрову епоху: питання теорії і практики. Проблеми
 реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення Тези доповідей 
та наукових повідомлень учасників IX Міжнародної науково-практичної конференції, 
яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного
 університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.) - С. 124-127.
7. Шабанов Р.І. Природа права на працю у вимірі свободи МЕГУ ім. акад. Степана
 Демянчука Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
 юридичної науки та практики в XXI столітті. 16-17 жовтня 2020 р. м. Рівне. - С. 179-181.
8. Шабанов Р.И. Работать ради лучшего будущего МИТСО Сборник научных трудов 
V Международной научно-практической конференции «Международные трудовые 
стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении 
(к 100-летию МОТ), г. Минск, 2019. - С. 61-64.
9. Шабанов Р.І. Роль міжнародних профспілок у забезпеченні гідної зайнятості. VIII 
Всеукраїнська науково-практична конференція Проблеми розвитку соціально-трудових 
прав та профспілкового руху в Україні. м. Харків, 28 травня 2020 р. - С.140-142.

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника 
в рамках наукового напряму дисертації 
аспіранта(докторанта)(найменування закладу, 

Наукове  стажування  у  HAW  Würzburg-Schweinfurt,  OTH  Regensburg  (Bundesrepublik
Deutschland)  òà  IBS International  Business  School   çà  ïðîãðàìîþ  «European  Union labour
rights standards» 01.05.2019 ð. -  28.09.2019 ð.



вид документа, тема, дата видачі) Сертифікат  02125585  №007-А/18  на  знання  англійської  мови  рівня  В2,  Харківський
національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди у 2018 р.

14. Найменування навчальних дисциплін, які 
закріплені за викладачем (з кількістю лекційних 
годин).

15. Наукова активність викладача (номер пункту з 
назвою пункту), згідно п. 38 «Види і результати 
професійної діяльності особи за спеціальністю, 
яка застосовується до визнання кваліфікації, 
відповідної спеціальності» Положення про 
ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності в редакції постанови КМУ від 
20.06.2021 року № 347.

38.1 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. Galia I. Chanysheva, Roman I. Shabanov, Yelena O. Kovalenko. Environmental Problem of 
Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of 
Labor. Ekoloji, 2019, issue 107, pp. 6001-6005, article No: e107588 (Scopus).
2. Dubrovina N. A., Neubauerova E., Kolupaieva I. V., Borysova A. О., Shabanov R. І. 
Exploring  the  nexus  between  tax  revenue  trends  and  social  contributions  development  in

European 
Union countries. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019,2(29), 
pp. 498-508.doi: 10.18371/fcaptp.v2i29.172360 (Web of Science).
3. Basiuk L., Kovalenko Y., Shulga I., Dobroskok I. , Peretyaga L. 
The Main Aspects of Ukrainian Teaching Staff Mobility As Integration Process In The Global

Labor Market. 
– Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensională. 2019, Vol. 11. Issue 2. 282-295. 
(Web of Science Core Collection).
4. Shabanov R. І., KovalenkoО., Konopeltseva O., Radionova-Vodyanytska V., Hapochka K.
Problems of the correlation of private and public interests while implementing the freedom 
of will of the parties to the employment contract in Ukraine in terms of the Covid-19 
pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24. P. 1–7.
5. Шабанов Р.И. Право собственности на пенсионные выплаты: дискуссионные вопросы
теории и судебной практики //  Ежеквартальный научно-практический журнал трудовое 
и социальное право. - №3 (31). -  Минск Беларусь, 2019 г. -С. 47-52.
6.  Новиков  Д.А.,  Шабанов  Р.И.  Регулирование  отношений  по  применению
нестандартной  занятости  международным  коллективным  договором.  Jurnalul  Juridic
National: Teorie Si Practica. 2018. № 2. С. 131-135.
7.  Шабанов  Р.І.  Заборона  дискримінації  при  реалізації  права  на  працю  як  спосіб
забезпечення  балансу  інтересів  у  трудових  відносинах  //  Збірник  наукових  праць
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «ПРАВО».
– Вип. 34. – 2021.
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38.3 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. Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Головань Т.Г. Адвокатура України : навч. посібник; вид. 
2-ге, допов. і перероб. / Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Головань Т.Г. – Харків : 
Друкарня Мадрид, 2021. – 199 с. 
2. Концептуальні засади реалізації права на зайнятість в Україні Навчальний посібник,
Харків: ФЛП Панов А.Н., 2017. - 220 с.-ISBN 978-617-7474-44-8
3.  Господарське  право України  :  Навчальний посібник,  Харків:  «Друкарня Мадрид»,
2017. - 312 с.
38.4 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.  Шабанов  Р.І.,  Коваленко  О.О.,  Процевський  О.І.,Процевський  В.О.,  Комплекс
навчально-методичного забезпечення «Трудове право» Х.: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. –
2017. - 300 с.
2.  Шабанов Р.І.,  Процевський В.О. Проблеми конвергенції  екологічного права ЄС та
України  Комплекс  навчально-методичного  забезпечення  Трудове  право  за  вимогами
кредитно-модульної системи навчання для студентів юридичного факультету.-Х.:ХНПУ
ім. Г.С. Сковороди, 2017. – 67 с.
3.  Господарське  право  України  Методичні  рекомендації  для  практичних  занять  та
самостійної  роботи.  /  Шабанов  Р.І.,  Ждан  М.Д.,  Мешкова  К.О.  ХНПУ  імені  Г.С.
Сковороди, 2019. – 76 с.
4.  Екологічне  право.  Методичні  рекомендації  для  практичних  занять  та  самостійної
роботи. / Шабанов Р.І., Мешкова К.О. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – 76 с.
5. Господарське право України Методичні рекомендації для практичних занять та 
самостійної роботи. / Шабанов Р.І., Ждан М.Д., Мешкова К.О. ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, 2021. – 76 с.
38.6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ 
про присудження наукового ступеня
1.  Бойко Анастасія  Костянтинівна -  захист дисертації  на здобуття наукового ступеня
кандидата  юридичних наук на тему: «Правове регулювання працевлаштування молоді»,



2019 р.
2. Попова-Коряк Каріна Олексіївна - захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата   юридичних  наук  на  тему:  «Особливості  правового  регулювання  праці
науково-педагогічних працівників», 2019 р.
3.  Вайленко Ганна Олександрівна -  захист дисертації  на здобуття  наукового ступеня
кандидата   юридичних  наук  на  тему:  «Правове  регулювання  розірвання  трудового
договору за п.3. ст.41 КЗпП України», 2019 р.
38.7 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад
1.  Бортник  С.М.  «Проблеми  правового  регулювання  реалізації  трудових  прав
поліцейських в Україні», ХНУВС, 2018 рік.
Скіпенко  Регіна  Едуардівна   «Накопичувальне  пенсійне  страхування:  теоретико-
правовий аспект», Кривий Ріг,2018 рік.
38.8 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
1.  Член  редакційної  колегії  Збірника  наукових  праць  Харківського  національного
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди «Право» 
38.12 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.Шабанов Р.І.  Гідна праця як складова правового механізму забезпечення зайнятості
населення Харківський  національний  університет  внутрішніх  справ  VІ  Всеукраїнська
науково-практична  конференція  «Напрями розвитку  науки  трудового  права  та  права
соціального  забезпечення»,  присвячена  25-річному  ювілею  кафедри  трудового  та
господарського права. м. Харків, 3 листопада 2017 р. - С.127-129.
2.Шабанов Р.І. Проблема закріплення права на зайнятість у проекті трудового кодексу
України Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VII Міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та
соціальне забезпечення» м. Харків 29 вересня 2017р. - С.82-85.
3.Шабанов Р.І. Місце соціального діалогу у доктрині зайнятості населення Національна
академія  наук  України  інститут  держави і  права  ім.  В.М.  Корецького  Рада  молодих



вчених VIII міжнародна науково-практична конференція «Правова реформа: концепція,
мета, впровадження» 23 листопада 2017 р. Київ. - С. 449-451.
4. Шабанов Р.І. Міжнародно-правовий аспект забезпечення зайнятості та гідної праці у
сучасному  світі.  II-га  міжнародна  науково-практична  конференція  «Україна  і  світ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 18-19 квітня
2018 р. Національний університет культури та мистецтв, м. Київ. - С. 170-174.
5. Шабанов Р.І. Гнучкі форми зайнятості як інструмент забезпечення гідної праці  XIV
міжнародна  наукова  конференція  студентів  та  молодих  вчених  «Від  громадського
суспільства-до молодої держави»  «Захист прав людини: національний та міжнародно-
правовий виміри», 27 квітня 2018р., Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С .412-415.
6. Шабанов Р.І. Трудо-правовий зміст концепції  гідної праці в умовах глобалізаційних
процесів  Актуальні  проблеми  трудового  законодавства,  законодавства  про  державну
службу  та  службу  в  правоохоронних  органах.  Матеріали  Всеукраїнської  науково-
практичної  конференції  (м. Харків,  16 листопада 2018р.),  за заг.  ред. К.Ю. Мельника,
Х.:ХНУВС. – 2018. - С. 103-106.
7.  Шабанов Р.І.  Гідна праця у цифрову епоху:  питання теорії  і  практики   Проблеми
реалізації  прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення Тези доповідей та
наукових повідомлень учасників IX Міжнародної науково-практичної  конференції,  яка
присвячена  50-річчю  створення  кафедри  трудового  права  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.) - С. 124-127.
8. Шабанов Р.И. Работать ради лучшего будущего МИТСО Сборник научных трудов V
Международной  научно-практической  конференции  «Международные  трудовые
стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-
летию МОТ), г. Минск, 2019. - С. 61-64.
9. Шабанов Р.І. Роль міжнародних профспілок у забезпеченні гідної зайнятості ХНУВС
VIII  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  Проблеми  розвитку  соціально-
трудових прав та профспілкового руху в Україні. м. Харків, 28 травня 2020р. - С.140-
142.
10. Шабанов Р.І. Природа права на працю у вимірі свободи / Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI 
столітті». 16-17 жовтня 2020 р., м. Рівне. -  С. 179-181.
38.19 діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях
Член Асоціація правників України.
30.20. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 5 років. 
- керівник підприємства.



16. Інші суттєві дані, що підтверджують 
компетентність наукового керівника з теми 
дисертації(наприклад: виконання 
держбюджетних наукових тем, участь у 
грантових проектах, міжнародне співробітництво
та проекти, практична діяльність тощо).

Практична діяльність понад 10 років. ТОВ ХЕТЗ Енергоміра.

17. Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична 
частина, на стадії оформлення, підготовка до 
подання, подано до спеціалізованої вченої ради 
тощо)(для аспірантів 4 курсу)

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа 
працівників ЗВО, які мають за науковим 
напрямком здобувача (темою) 2 – 3 публікації у 
фахових виданнях України + не менше однієї 
статті у виданнях баз Scopus, WoS(для аспірантів
4 курсу)


