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2. Доцент, кандидат  юридичних  наук, доцент кафедри історії держави та права України та 

зарубіжних країн. 

3. Виборчі реформи в Англії ХІХ - початку ХХ ст. 1,5 др. арк 

4. Виборчі реформи в Англії ХіХ - початку ХХ ст. 1,5 др. арк. 

4.1.  Тези наукових доповідей та повідомлень . 

4.2. Аналіз виборчого законодавства Англії ХІХ початку ХХ ст.ст. дозволяє зробити висновок про 

те, що держава через  постійне зниження майнового цензу стимулювала своїх громадян  як до праці, 

так і до політичної активності, і тим самим ліквідувала підгрунтя  класової боротьби за розширення 

політичних прав тих верств, що були   їх позбавлені в ХVІІІ   ст. 

     5. - 

5.1 - 

8. Участь у:  

- Науково-практична конференція "Фашизм не должен повториться".    Березень 2016,Харків 

- 72 годовщина освобождения Украины от немецко-фашистских оккупантов.. Конференція проводилася 

Харківським обласним комітетом міжнародної української спілки учасників війни 28 жовтня 2016. Харків 

- Круглий стіл (8 червня 2016 року) «25-річчя проголошення незалежності України», м. Харків 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

9.      Независимые  суды и судьи в Украине (современность и опыт 20-х годов ХХ ст) // Матеріали  7- 

Всеукраїнської науково-практичної конференції « Наука та практика сучасної юриспруденції». – Х., ФОП 

Бровін О.В. 0,3 д.а. 

          - статті для Великої української юридичної енциклопедії: Запорізька Січ – с. 316-318, Зборівський 

мирний договір – с. 325-326, Козацтво – С. 378-380, Конотопські статті 1672 – С. 388-389, Нова січ – С.  513-

514, Паланка – с. 543-544, Судова реформа 1922 р. – С. 581-583,  Українська Головна Визвольна Рада – с.  746-

748 / 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.- 0,9 д.а. 

          Всеукраинская ЧК на страже большевистской диктатуры (по материалам 20-х гг. ХХ ст) // Матеріали ІХ 

Всеукраїнської наукової конференції «Теорія і практика сучасної юриспруденції». – Х.:ФОП Бровін О.В., 

2016. – 0,2 д.а. 

Всеобщее избирательное право как показатель уровня демократизма в стране ⁄⁄ Вісник Національної 

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

9.1.  Всеобщее избирательное право как показатель уровня демократизма в стране ⁄⁄ Вісник Національної 

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

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Березень,жовтень 2016 р.конференції. що були організовані обласним комитетом міжнародного союзу 

учасників війни. 

17.  

18.  
 
Затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, протокол №3 від 11 

листопада 2016 р. 

 


