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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні П’ЯТЬ років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

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; 

Стойко О. М. Енергоефективні громади як складова енергетичної 

політики держави // Гілея. 2018. Вип. 137. С. 352-354. Режим 

доступу : http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=163. 

Стойко О. М. Енергетичні кооперативи як основа форма участі 

громадянського суспільства в енергетичному транзиті // Гілея. 2018. 

Вип. 136. С. 233-235. Режим доступу : 

http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=162. 

Стойко О. М. Роль місцевих ініціатив у впровадженні нових 

моделей енергоспоживання // Держава і право. 2018. Вип. 82. C. 51-

60. Режим доступу : http://idpnan.org.ua/files/2019/derjava-i-pravo.-

politichni-nauki.-vipusk-82-_2018_.pdf. 

Стойко О.М. Сучасні західні напрями дослідження взаємозв’язку 

права і політики. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія 

Політичні науки. Випуск 84. 2019. С. 34-43. Фахова. Index 

Copernicus 

Стойко О.М. Інституціоналізація референдумів у країнах 

Євросоюзу. Правова держава. 2020. Вип. 31 С. 445-452. Фахова 

Tarasyuk, V., Morhunova , E., Drobotun, D., Stoyko, O., & Chyzhova, 

O. Stratagems of political and legal development of Ukraine: problems of 

actualization and scientific comprehension. Cuestiones Políticas. 2021. 

Vol. 39(70). Р. 784-799. URL: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.47 

(WoS) 



Стойко О.М. Наукова політика держави: дирижизм або лібералізм. 

Правова держава. 2021. Вип. 32. С. 481-489. Фахова 

Кресіна І. О., Стойко О. М. Чинники посилення політико-правового 

статусу міст. Держава і право. 2021. Вип. 89. С. 221-229.  Фахова. 

Index Copernicus 

Кресіна І. О., Стойко О. М., Коваленко А. А. Відповідальність 

політичних партій за антидержавну діяльність. Держава і право. 

2022. Вип. 91. С. 140-153.   Фахова. Index Copernicus 

Стойко О. М., Некряч А. І., Кончаковський Є. О. Особливості 

діяльності місцевого самоврядування в умовах воєнного стану в 

Україні. Держава і право. 2022. Вип. 91. С. 154-167.  Фахова. Index 

Copernicus 

 

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); 

Стойко О.М. Історія становлення правової політології. Вступ до 

правової політології. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 61-70. 

Стойко О.М.  Взаємодія держави і громадянського 

суспільства в умовах кризи демократії та пандемії. Громадянське 

суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія 

модернізації. Т. 3. Громадянське суспільство і держава: правові 

проблеми взаємодії в умовах модернізації та євроінтеграції України. 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України; 

Громадська спілка «Конгрес українських громад «Заради 



майбутнього». Львів: Друкарня «Папуга», 2021. 

 

 

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; 

Міжнародні відносини та світовий політичний процес: методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 48 с. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

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; 

Опоновування: 

Бокоч В. М. Взаємозв’язок суспільно-політичних і релігійно-церковних 

трансформацій в Україні (на здобуття наукового ступеня доктора політичних 

наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси), 2021. 

Тихомирова О. К. Інформаційна політика держави як чинник розвитку 

громадянського суспільства в Україні (на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та 

процеси), 2021. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 в Інституті держави і 

права імені В.М. Корецького НАН з присудження наукового ступеня доктора 

філософії та доктора наук за спеціальностями 23.00.02 "Політичні інститути та 

процеси" та 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство" 

 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

Член редколегії «Держава і право», фахового видання з юридичних і політичних 

наук, категорія «Б» 

 



редакційної колегії/експерта (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/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); 

 

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; 

Стойко О.М. Політико-правова відповідальність влади за 

забезпечення євроатлантичної інтеграції України. Євроатлантичний 

вектор України: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, І. 

О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та ін. Інститут 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: 

Національна академія наук України, 2019. 328 с. (С. 116-128). 

Стойко О.М. Особливості набуття членства в НАТО 



постконфліктними державами: досвід для України. 

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. 

С. І. Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко 

та ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України. Київ: Національна академія наук України, 2019. 328 с. (С. 

153-173). 

Батанова Н. М., Кресіна І. О., Кресін О. В., Стойко О. М. 

Особливості адміністративно-територіального устрою України в 

умовах децентралізації: наукова записка. Київ: Норма права, 2021. 

100 с. 

Стойко О. М. Місцеве самоврядування в умовах окупації: 

російська агресія в Україні та європейський досвід Другої світової 

війни. Суспільно-політичні процеси. 2022. Вип. 19. С. 303-315. 

Стойко О.М. Правове регулювання діяльності місцевого 

самоврядування в умовах воєнного стану в Україні. Децентралізація 

публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи : 

Збірник матеріалів Міжнародної науко-во-практичної конференції 

(17 червня 2022 р., м. Львів) / [за наук ред. проф. О. В. Батанова, 

проф. Д. Вацінкевича, доц. Р. Б. Бедрія]. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2022. С. 161-167 

 

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 
культурно-мистецьких 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; 

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності). 

 


