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1. Стеценко Ніна Сергівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн. 

3. Виникнення та розвиток земельного законодавства у країнах Західної Європи, 1,5 д.а. 

4. Виникнення та розвиток земельного законодавства у країнах Західної Європи, 1,5 д.а. 

4.1. Наукові статті та тези наукових повідомлень. 

4.2. Новизна полягає у тому, що в ході опрацювання великої кількості джерел указано на 

закономірності у регулюванні земельних відносин у окремих країнах Західної Європи, а 

також обґрунтовано еволюцію права власності на землю у цих країнах. 

5. —. 

6. - 

7. - 

8. Участь у:  

в) Круглому столі (8 червня 2016 року) «25-річчя проголошення незалежності України», м. 

Харків Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Круглому столі (15 червня 2016 року) До 20-ї річниці Конституції України «Історія 

українського конституціоналізму», м. Харків Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 

9. Видавнича діяльність.  

б) Наукові статті:   

- статті для Великої української юридичної енциклопедії: Буковина – с. 78-79, Булава – 

79-82, Суд і розправа в правах малоросійських – С. 705-707, Решетилівські статті – С. 

624-625, Ризький мирний договір – С. 625-627, Чуйкевич Ф.О. – с. 815-816, Петро 

Конашевич-Сагайдачний – С. 655-658, Коронний край – с. 414-417 / 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.- 1,3 д.а. 

- Відповідальність судових приставів за Судовими статутами 1864р. [Електронний 

ресурс] / Н.С. Стеценко / Електронне наукове фахове видання «Форум права».-2016.- 

Вип. 2. - С. 229-238. - Режим доступу: // http://forumprava.pp.ua/index.html. (1,0 д.а.). 

в) тези : 

- Правове регулювання виконання судових рішень у перші роки незалежності України / 

Стеценко Н.С. // Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції «Теорія і 

практика сучасної юриспруденції». – Х.:ФОП Бровін О.В., 2016. – С. 53 – 57 (0,2 д.а.). 

- Система органів влади у «Пактах і Конституціях законів і вольностей війська 

Запорізького» Пилипа Орлика // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 

«Теорія і практика сучасної юриспруденції». – Х.:ФОП Бровін О.В., 2016. – С. 82 - 86 

(0,15 д.а.). 

- Законодавче забезпечення судових рішень у перші роки незалежності України ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) – с. 200 (0,1 д.а.) 

- Доцільність подальшого дослідження «Пактів і Конституцій» Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) – с. 222 (0,1 д.а.) 

9.1 Відповідальність судових приставів за Судовими статутами 1864р. [Електронний 

ресурс] / Н.С. Стеценко / Електронне наукове фахове видання «Форум права».-2016.- Вип. 2. - 

С. 229-238. - Режим доступу: // http://forumprava.pp.ua/index.html. (1,0 д.а.). Включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), 

індексується з 2012 року. Включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing 

Services (SIS), індексується з 2014 року. Індексується пошуковою системою Google Scholar. 
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- - Законодавче забезпечення судових рішень у перші роки незалежності України 

⁄⁄ Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) – с. 200 (0,1 

д.а.) внесений до наукометричної бази Index Copernicus International  (Польща) 

- Доцільність подальшого дослідження «Пактів і Конституцій» Пилипа Орлика ⁄⁄ Вісник 

Національної академії правових наук України. - 2016. - № 2 (85) – с. 222 (0,1 д.а.) 

внесений до наукометричної бази Index Copernicus International  (Польща) 

10. - 

11. - 

12. - 
13. - 

14. - 

15. - 

16. - 

17. – 

 

             Н.С. Стеценко 

 

 

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


