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Доц. Шигаль Д. А. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА ЗА 2016 РІК 

 

1. Шигаль Денис Анатолійович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Еволюція порівняльного методу у 

вітчизняній і зарубіжній історико-правовій науці». Обсяг: 1,5 д.а. 

4. Тема фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи: «Еволюція порівняльного 

методу у вітчизняній і зарубіжній історико-правовій науці». Обсяг: 1,5 д.а. 

 4.1. Форма впровадження виконаних НДР: тези наукових доповідей і повідомлень, розділ 

дисертації. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів: продовжено аналіз підстав виокремлення 

порівняльного історико-правового методу як нового засобу спеціально-наукового пізнання. 

Досліджено в контексті структурно-функціонального підходу історію становлення і розвитку 

порівняльного методу у вітчизняній історико-правовій науці другої половини XIX – на початку 

XX ст. Поглиблено вивчення методики і техніки порівняльного історико-правового 

дослідження.  

5. --//--. 

6. --//--. 

7. --//--. 

8. Участь у: 

А) конференціях: 

Міжнародних: 

- Міжнародна юридична науково-практична конференція «Актуальна юриспруденція» 

(м. Київ, 25 лютого 2016 року); 

Б) --//--. 

В) круглих столах: 

- Круглий стіл «Історія українського конституціоналізму: до 20-ї річниці Конституції 

України» (м. Харків, червень 2016 року); 

- Міжкафедральний круглий стіл «До 25-річчя прийняття Акта проголошення 

незалежності України» (м. Харків, червень 2016 року); 

Г) --//--. 

9. Видавнича діяльність: 

А) Монографії: --//--. 

Б) Наукові статті: 

- Статті для Великої української юридичної енциклопедії (том1): Валуєвський циркуляр 

1863 р. – С. 87, Військові реформи 1860-70 рр. – С. 758-759, Ємський акт 1876. – С. 295-296, 

Кий. – С. 356-357, Кримське ханство. – С. 434-435, Олег. – С. 520-521, Ольга. – С. 530-531, 

Повість временних літ. – С. 564-565, Поляни. – С. 590-591, Рада народних комісарів УСРР 

(УРСР). – С. 614-615, Скоропадський І. І. – С. 677-678, Університетські Статути. – С. 762-764, 

Яворницький Д. І. – С. 820-821 // 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. – 848 с. : іл.  – (1,36 д. а.).   

В) --//--. 

Г) Тези доповідей і наукових повідомлень: 

- Шигаль Д. А. Технологія історико-порівняльного методу М. М. Ковалевського // 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», 

м. Київ, 25 лютого 2016 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 

С. 41-45 (0,27 д. а.); 
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- Шигаль Д. А. Деякі аспекти застосування порівняльного методу у дослідженні 

Конституції України 1996 р. (Круглий стіл «Історія українського конституціоналізму: до 20-ї 

річниці Конституції України» (м. Харків, червень 2016 року)) // Вісник Національної академії 

правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : О. В. Петришин та ін. – Х. : Право, 2016. – № 2 

(85). – С. 219 (0,1 д. а.) – внесений до наукометричної бази Index Copernicus International  

(Польща); 

- Шигаль Д. А. Розвиток методології науки історії держави і права після здобуття 

Україною незалежності : проблеми й перспективи (Міжкафедральний круглий стіл «До 25-річчя 

прийняття Акта проголошення незалежності України» (м. Харків, червень 2016 року)) // Вісник 

Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : О. В. Петришин та ін. – 

Х. : Право, 2016. – № 2 (85). – С. 201-202 (0,1 д. а.) – внесений до наукометричної бази Index 

Copernicus International (Польща). 

9.1. Публікації у наукометричних базах: 

- Шигаль Д. А. Деякі аспекти застосування порівняльного методу у дослідженні 

Конституції України 1996 р. (Круглий стіл «Історія українського конституціоналізму: до 20-ї 

річниці Конституції України» (м. Харків, червень 2016 року)) // Вісник Національної академії 

правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : О. В. Петришин та ін.. – Х. : Право, 2016. – № 2 

(85). – С. 219 (0,1 д. а.) – внесений до наукометричної бази Index Copernicus International  

(Польща); 

- Шигаль Д. А. Розвиток методології науки історії держави і права після здобуття 

Україною незалежності : проблеми й перспективи (Міжкафедральний круглий стіл «До 25-річчя 

прийняття Акта проголошення незалежності України» (м. Харків, червень 2016 року)) // Вісник 

Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : О. В. Петришин та ін. – 

Х. : Право, 2016. – № 2 (85). – С. 201-202 (0,1 д. а.) – внесений до наукометричної бази Index 

Copernicus International  (Польща). 

10. --//--. 

11. --//--. 

12. --//--. 

13. --//--.  

14. --//--. 

15. --//--. 

16. --//--. 

17. --//--. 

18. Отримав Подяку директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну 

майстерність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді. 

 

Кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн                             ________________________      Д. А. Шигаль  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, 

протокол №3 від 11 листопада 2016 р. 

 


