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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Богачова Людмила Леонідівна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Нормотворчі 

процедури в Україні та Євросоюзі (порівняльний аналіз)» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Нормотворчі 

процедури в Україні та Євросоюзі (порівняльний аналіз)». (2,2 друк. арк.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті,тези наукових повідомлень, 

терміни для юридичної енциклопедії. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Охарактеризовано спільні і відмінні риси законодавчих процедур в Україні та 
Євросоюзі; проаналізовано особливості юридичної природи нормативно-правових актів, 
поширених у національному та європейському праві і визначено їх місце серед інших 
джерел права; розглянуто процедуру проведення експертизи нормативно-правових актів 
України на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
практиці Європейського суду з прав людини і праву ЄС; виявлено проблеми 
імплементації актів ЄС в Україні і запропоновано шляхи їх подолання. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою –  немає. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Особливості нормотворчих 
процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог ЄС». м.Херсон. 3-4.06.2016 
р. 

2)Міжнародно-правова конференція «Актуальні питання реформування правової 
системи України». м.Дніпро. 1-2.07.2016 р. 

3)Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні погляди на актуальні 
питання правових наук». м.Запоріжжя. 25-26.11.2016 р. 
9. Видавнича діяльність: 

1. Нормативно-правовий акт як джерело національного та європейського права.// 
Альманах міжнародного права.-2016.-№14.-с. (0,8 друк.арк.); 

2. Правова експертиза нормативно-правових актів як складова нормотворчого 
процесу.// Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал», 
2016. №6. Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/. (0,7 друк.арк.) 

3. Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова 
характеристика).// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки». 2016. №6. (0,5 друк.арк. ) 

4. Самостійна робота студентів як форма освітнього процесу.//Сучасні практики 
вищої юридичної освіти та педагогіки. Тези допов. І повід. учасн.. X конф. Школи 
педагогічної майстерності.- Харків. 2016.-180 с. (0,2 друк.арк.) 

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Форми (джерела) права» для аспірантів 
(здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).-Харків, 2016 р.(у співавторстві). 
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6. Тематика курсових робіт з теорії держави і права для студентів 1 курсу 

денної форми навчання на 2015-2016 р.(тема 30). Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://acs.nlu.edu.ua/ 

7. Підготовлені тексти термінів (1 друк.арк.) для Великої української юридичної 
енциклопедії: 

«Закон», 0,4 друк. арк.; 
«Підзаконний нормативно-правовий акт» », 0,4 друк. арк.; 
«Дія нормативно-правового акта у просторі» », 0,2 друк. арк. 

10.Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Міжфакультетська вчена рада на Динамівській,4. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
відсутні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 
 
 

                              ________ доц. Л. Л. Богачова 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
р. 
 
Зав. кафедри 
теорії держави і права                        _____________проф. О. В. Петришин 
 


