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3. Органи державної влади і управління в УРСР в умовах зміцнення 

командно-адміністративної системи управління в 60-х – 80-х рр. ХХ ст. 1,5 д. 

а. 

4. Органи державної влади і управління в УРСР в умовах зміцнення 

командно-адміністративної системи управління в 60-х – 80-х рр.. ХХ ст. 1,5 

д. а. 

4.1.Рукопис науковихстатей,тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. У роботі по-новому досліджуються правові аспекти функціонування 

органів державної влади і управління в УРСР в 1960-х-1980-х рр.,виявлено 

характерні риси в організації та діяльності державного апарату республіки. 

5. – 

6. – 

7. – 

8. - Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та 

проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах 

становлення громадянського суспільства в Україні»,  22-23 квітня 2016 року, 

м. Запоріжжя. 

- Міжкафедральний«круглийстіл» до 25-річчя прийняття Акта 

проголошеннянезалежностіУкраїни),8 червня 2016р,м.Харків . 

- «Круглий стіл» до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму»,16 червня 2016р., м.Харків. 

- Міжнародна науково-практична конференція ««Проблемивдосконалення 

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина», 

 24-25 червня 2016 року, м. Запоріжжя. 



9. Наукові статті:  

9.1. Лісогорова К. М. Правові засади функціонування державного апарату 

УРСР у 1960-х-1980-х рр. / К. М. Лісогорова// Форум права. – 2016. – № 4. – 

С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf, (0,55д.а) 

- Лісогорова К.М.  Статті для Великої української юридичної енциклопедії 

(том1): Заклич. - С.310-311.Уложення про покарання кримінальні та виправні 

1845р. - С.758-759.Книга Статут та інші права малоросійські. - С.364. 

Козацьке звичаєве право. - С.380. Велика українськаюридичнаенциклопедія : 

у 20 т. – Х. : Право, 2016. Т. 1 :Історіядержави і права України / редкол.: В. Д. 

Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – 848 с. : іл.(0,45 д.а.) 

- Тези:  

- Трудове законодавство в УРСР  в період десталінізації (середина 1950-х- 

перша половина 1960-х рр.) (матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Права людини та проблеми організації і функціонування 

публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в 

Україні»,  22-23 квітня 2016 року, м. Запоріжжя. (0,25 д.а.). 

- Страхова справа в Україні у перші роки незалежності.(міжкафедральний 

круглий стіл до 25-річчя прийняття Акта проголошення незалежності 

України),8 червня 2016р.,м.Харків Вісник Національної академії правових 

наук України : зб. наук. пр. / редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х. : Право, 

2016. – № 2 (85). (0,1 д.а.).внесений донаукометричної бази 

IndexCopernicusInternational  (Польща) 

- Гарантійне страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції ««Проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина»,  24-25 червня 

2016 року, м. Запоріжжя. (0,2 д.а.). 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf


9.1 Лісогорова К. М. Правові засади функціонування державного апарату 

УРСР у 1960-х-1980-х рр. / К. М. Лісогорова// Форум права. – 2016. – № 4. – 

С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf, журнал «Форум права» внесений до 

 наукометричної бази IndexCopernicusInternational  (Польща) та індексується 

в GoogleScholar. (0,55д.а) 

10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14.- 

15.- 

16.- 

17.-   

Лісогорова К.М. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 3 від 11 листопада 2016 р. 
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