
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Процюк Ігор Валерійович  
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри теорії держави і права, декан заочного факультету № 2. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. – відсутня. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. – відсутня. 
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 (в тому числі робочих та дорадчих). – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення) – відсутня. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Офіційний опонент по дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук Черновол Світлани Олександрівни 29 лютого 2016 р., захищеної  на 
засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.149.01 в Івано-Франківському університеті 
права імені Короля Данила Галицького. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії. 
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 отримував. 
 
 

                              ________ проф. І В. Процюк 
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