Кафедра права рекомендує
кандидата юридичних
наук, доцента
Лисенко Ірину В’ячеславівну
на посаду завідувача кафедри

Резюме
завідувача кафедри права,
доцента ЛИСЕНКО Ірини В’ячеславівни
за період 2016-2020 рр.
Лисенко Ірина В’ячеславівна закінчила Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди в 2003 році та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю
«Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, викладача правових дисциплін. Працює на
кафедрі права НТУ «ХПІ» з 2003 року. В 2007 році – переведена на посаду старшого викладача.
В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі
спеціальності цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
В 2009 році Лисенко І.В. переведена на посаду доцента. В 2012 році – присвоєне вчене звання
доцента кафедри права. 24.02.2020 року призначена на посаду завідуючої кафедри права до
обрання за конкурсом.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 17 років.
Під час роботи на кафедрі права самостійно підготувала курси лекцій та викладає
наступні навчальні дисципліни: «Правознавство», «Інформаційне право в медіа сфері»,
«Правовий захист інформації», «Господарське право», «Підприємницьке право» «Господарське
право» на англійській мові та інші.
В 2016 році була випущена монографія «Право приватної власності на житло та його
обмеження», в 2017 році - монографія «Протидія одержанню неправомірної вигоди службовою
особою підрозділами захисту економіки національної поліції України». У 2018 році були
випущені навчальні посібники «Правове регулювання трудових відносин», «Правова охорона
та розпорядження правами інтелектуальної власності», «Інформаційне право в медіа сфері»,
«Правознавство», конспект лекцій «Інформаційне право в медіа сфері», у 2019 році вийшов
навчально-методичний посібник «Правознавство» та хрестоматія «Правознавство», у 2020 році
були видані навчально-методичний посібник «Тезаурус з правознавства (Україно-англійський)»
та посібник «Правове регулювання господарської діяльності в Україні» на англійської мові.
Лисенко Ірина В’ячеславівна бере активну участь у науково-дослідній роботі. За звітний
період вона є автором 25 наукових публікацій, з них 5 статей у фахових виданнях, 2 статті у
збірниках наукових праць, 9 публікацій в збірниках тез міжнародних науково-практичних
конференцій, 4 навчально-методичних посібника, 1 конспект лекцій, 1 хрестоматія,
2 монографії, 1 підручник.
З 2019 є керівником науково-дослідної роботи за темою «Правовий захист інформації в
умовах формування інформаційного суспільства».
У 2020 році отримала два Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
Член Союзу юристів України.

