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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Сидоренко Ольга Олександрівна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Тенденції розвитку 
правової системи в умовах глобалізації» (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи. «Тенденції 
розвитку правової системи в умовах глобалізації» (3,1 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше здійснено системно і на основі юридико-технічного, формально-догматичного 
та порівняльних методів дослідження тенденцій розвитку правової системи в умовах 
глобалізації, зокрема, важливими тенденціями є вимога відповідності правових явищ 
фактичним суспільним відносинам, уніфікація правової теорії, правова стандартизація, 
зміна системи джерел права, конвергенція романо-германського і англосаксонського 
права, розширення сфери правового регулювання, наростання процесуальності у 
правовому регулюванні. Особливу увагу звернено на обґрунтування висновку, що 
відмічені тенденції розвитку правової системи нашої держави тісно взаємопов’язані і 
взаємообумовлені. Проте, відмінності у правовій культурі і правовій свідомості 
українців засвоєння іноземного досвіду відбувається не одночасно. Отже, за цей час 
оригінал встигає змінитися, перебудуватися, вдосконалитися. Запозичення може 
означати відставання для держави. Тому, можливо, нашій державі варто шукати власні 
шляхи розвитку правової системи взагалі і системи законодавства зокрема. 

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, семінарах. 

1) наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної 
геополітики», м. Харків, 24 травня 2016 р.; 

2)наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в 
Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)»,  м. Харків, 22 червня  2016 р.; 

3) міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні 
в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», м. Харків, 
21-22 жовтня 2016 р.; 

4) міжнародна науково-практична конференція «II Харківські міжнародно-правові 
читання», м. Харків, 21 листопада 2016 р.; 

5) міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку 
права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів», м. Дніпро, 25 листопада 
2016 р. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.): 
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1. Наукова стаття «Вплив правової інтеграції на правові системи» / О. О. 

Сидоренко // Зб. наук. статей за матеріалами наук. конф. «Європейська інтеграція в 
контексті сучасної геополітики» (Харків, 24 травня, 2016 р.) – С. 129-136 - 0,8 друк.арк. ; 

2. Наукова стаття «Правова система України в контексті глобалізації» Сидоренко 
[Електроний ресурс / О. О. Сидоренко // Теорія і практика правознавства .  – 2016. – 
Вип. 1(9). – Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/71965. –  1 друк.арк.; 

3. Наукова стаття «Наростання процесуальності в правовому регулюванні як 
тенденція розвитку правової системи в умовах глобалізації» / О. О. Сидоренко // 
Наукова конференція «II Харківські міжнародно-правові читання» (м. Харків, 21 
листопада 2016 р.) – 0, 7 друк.арк.; 

4. Тези наукових доповідей «Проблеми та тенденції демократичного розвитку 
України» / О. О. Сидоренко // Наукова конференція «Проблеми та перспективи 
конституційного розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)»,  
Харків, 22 червня  2016 р. – 0,3 дру.арк.; 

5. Тези наукових доповідей «Деякі політико-правові аспекти міжнародних 
інтеграційних процесів» / О. О. Сидоренко // Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних 
інтеграційних процесів» (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.) – 0,3 дру.арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
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. 
 
 

                              ________ ас. О. О. Сидоренко 
 

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 
 
 


