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1. Рум’янцев Вячеслав Олексійович 

2. Доктор юридичних наук, професор, декан факультету правосуддя 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  - 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  - 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).   

– матеріали до Великої юридичної енциклопедії (2 д.а.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів - 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. – не брав 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). – не брав 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів.  – не здійснював 

5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – не виконував 

5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. – не залучався 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. – не здійснював 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших державних органів. – 

не надавалась 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх рецензування.  

– не приймав 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – немає 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. – не готував 

7. Не є депутатом місцевої ради, не входив до складу інших органів місцевого самоврядування (в 

тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у: (вказати дату, місце та повну назву). Вказати ОКРЕМО міжнародні і всеукраїнські 

конференції. 

А) конференціях:  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ДЕРЖАВО – ТА ПРАВОТВОРЧІ ТРАДИЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ДО 150-РІЧЧЯ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО)» (23.11.2016, м. Ірпінь) 

Б) семінарах    

В) круглих столах    

Д) зарубіжних конференціях   

9. Видавнича діяльність (а) монографія, б) статті, в) навчальні посібники та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2016 р. робіт по такій схемі: 

а) Монографії - 

б) Статті: 

1) Rumiantsev V. Ukrainian idea of nation-state revival (end XVIII – beginning of XX century) // 

Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. – Kh. : 

Law, 2016. -  № 8 –  С. 48-55 (0,5 д.а.); 

2) Румянцев В.О. Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 р. // Вісник НАПрН України: 

зб. наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін..  – Х. : Право, 2016, № 1 (84) – С. 57-65 (0,5 д. а.). 

в) Навчальні посібники -  

г) Наукові рецензіі: 

1) Рецензія на збірник документів і матеріалів «Національна безпека України: кримський вектор» 

(Львів, 2015) // Вісник НАПрН України: зб. Наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін.  – Х. : Право, 

2016, № 2 (85).  – С. 177-178 (0,2 д. а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, 

Index Copernicus та інш. 
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Index Copernicus International: 

– Румянцев В.О. Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 р. // Вісник НАПрН України: 

зб. наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін.  – Х. : Право, 2016, № 1 (84) – С. 57-65 (0,5 д. а.). 

– Рецензія на збірник документів і матеріалів «Національна безпека України: кримський вектор» 

(Львів, 2015) // Вісник НАПрН України: зб. Наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін..  – Х. : Право, 

2016, № 2 (85).  – С. 177-178 (0,2 д. а.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – Член редакційної колегії 

збірника наукових праць «Вісник Національної Академії правових наук України». 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - Член спеціалізованих вчених рад:  

Д 64.086.02. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 2 кандидатські 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії) – не був 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснював 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брав 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не брав 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував 

 


