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2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

3. Історичний досвід застосування пропорційної парламентської виборчої системи в 

Україні. – 1,5 д.а. 

4. Історичний досвід застосування пропорційної парламентської виборчої системи в 

Україні. – 1,5 д.а. 

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

4.2. Новизна результатів полягає у комплексному історико-правовому аналізі конкретно-

історичних обставин і причин, політичної та правової аргументації застосування 

пропорційної виборчої системи, а також результатів її застосування на виборах народних 

депутатів України. 

8. Участь у 
А) міжнародних конференціях:  
- Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в міжнародному 

праві: реалізація прав людини» (6 – 7 травня 2016 р., м. Братислава, Словацька 

Республіка); 

- Міжнародна науково-практична конференція «20 років Конституції України: 

європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19 – 

20 травня 2016 р., м. Харків); 

- IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина» (26 травня 2016 р., м. Полтава); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні в 

сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (21 – 22 

жовтня 2016 р., Національна академія правових наук України, м. Харків); 
В) круглих столах: 

- Круглий стіл «Верховенство права і реформа адвокатури: досягнення, проблемі, 

перспективи» (15 березня 2016 р., Національна академія правових наук України, м. 

Харків); 

- Круглий стіл «Реформа антикорупційного законодавства і практика його застосування 

як передумови верховенства права» (21 квітня 2016 р., Національна академія правових 

наук України, м. Харків); 

- Круглий стіл до 25-річчя прийняття Акта проголошення незалежності України (8 

червня 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків); 

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

конституціоналізму» (15 червня 2016 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків); 

- Круглий стіл «Верховенство права і реформа державної служби» (20 жовтня 2016 р., 

Національна академія правових наук України, м. Харків). 

9. Видавнича діяльність  
Б) статті 

    1) Ponomarova Ganna. Mixed electoral system (experience of elections of people's deputies 

of Ukraine in 2002) // Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for 

the issue O. V. Petryshyn. – Kh. : Law, 2016. – № 8. – P. 80 – 89 (0,7 друк. арк.); 

2) Пономарьова Г.П. Судова реформа в Лівобережній Україні 1760-63 // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Х. : Право, 2016. – Т. 1 : Історія держави і 

права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; 



 2 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – С. 709 – 711 (0,2 друк. арк.); 

3) Пономарьова Г.П. Табель про ранги 1722 // Велика українська юридична енциклопедія 

: у 20 т. – Х. : Право, 2016. – Т. 1 : Історія держави 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. – С. 723 – 725 (0,2 

друк. арк.);  

4) Пономарьова Г.П. Фільварок // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Х. : Право, 2016. – Т. 1 : Історія держави 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. – С. 771 – 772 (0,12 друк. арк.); 
Г) тези доповідей та повідомлень: 

1) The ideas of F. Roosevelt's “New Deal” in modern Ukrainian realities // Medzinárodná 

vedecká konferencia «Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv» 

(Bratislava, Slovenská republika, 6-7 máj 2016). – Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016. 

– P. 54 – 57 (0,25 друк. арк.); 

2) Роль виборчої системи в забезпеченні конституційного права громадянина на участь в 

управлінні державою // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 

громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 26 травня 2016 

р., м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н.О. Гуторова та ін. – Х. : ТОВ 

«Вид-во права людини», 2016. – С. 42 – 45. (0,25 друк. арк.) 

3) Трансформація парламентської виборчої системи за роки незалежності України : [ 

виступ на «круглому столі» «25-річчя проголошення незалежності України» ] // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С.  199 (0,1 друк. 

арк.); 

4) До питання про  закріплення виборчої системи в Конституції України : [ виступ на 

«круглому столі» до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму» ] // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – 

№2 (85). – С.  221 – 222 (0,1 друк. арк.); 

5) Вибори до органів місцевого самоврядування: вітчизняна система та досвід країн 

Вишеградської групи // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 

самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. та наук. повідомл. 

учасн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 – 22 жовт. 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С. 227 – 

231 (0,3 друк. арк.). 
9.1. публікації у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та ін. 

1) Трансформація парламентської виборчої системи за роки незалежності України :          

[ виступ на «круглому столі» «25-річчя проголошення незалежності України» ] // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С.  199 (0,05 друк. 

арк.); 

2) До питання про  закріплення виборчої системи в Конституції України : [ виступ на 

«круглому столі» до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму» ] // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – 

№2 (85). – С.  221 – 222 (0,05 друк. арк.). 
 

  

 

 

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