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4. «Правоохоронні органи в Українській РСР у 1960-х – 1980-х роках» 1,5 д. а. 

4.1. Рукопис наукових  статей, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. У роботі по-новому  розглянуті принципи організації, завдання органів 

правосуддя, прокуратури, юстиції, внутрішніх справ в Українській РСР у період 

застою. На підставі дослідження загальносоюзних та республіканських нормативно-

правових актів показано особливості діяльності правоохоронних органів в УРСР у 

1960–1980-х роках. 
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8.  

Міжнародні конференції: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення 

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина»,  24-25 

червня 2016 року, м. Запоріжжя. 

- Східно - європейська  науково-практична конференція "Panstwo i Prawo. East 

European Conference" , 29.06.2017- 30.06.2017, м. Лодзь. 

- Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні 

та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки),  23 листопада 2017 року , м. Харків. 
Круглі столи: 

- «Круглий стіл» : «Історія українського парламентаризму(до 100-річчя 

утворення Української Центральної Ради)», 27 квітня 2017р,  м. Харків . 
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9.1. Наукові статті:  

-Lisohorova K.,                                             :                

(1960  – 19 0 )          artyku  w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej "Pa stwo i Prawo.East European Conference" - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 2017. – p. 115-120., журнал внесений до  наукометричної бази 

РІНЦ (0,55 д.а). 

       - Лісогорова К. М. Особливості організації та діяльності правоохоронних органів 
УРСР у 1960-х-1980-х роках.   Форум права. – 2017. – № 4. – С. ХХ–ХХ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf, 

журнал  внесений до  наукометричної бази Index Copernicus International   та 

індексується в Google Scholar. (0,6д.а) 

      Тези:  

      - Законодавча діяльність Української Центральної Ради («Круглий стіл» : «Історія 

українського парламентаризму(до 100-річчя утворення Української Центральної 

Ради)», 27 квітня 2017р, м. Харків.  Вісник Національної академії правових наук 

України : зб. наук. пр.   редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х. : Право, 2017. – № 2 ( 9), 

журнал  внесений до  наукометричної бази Index Copernicus International   та 

індексується в Google Scholar.  (0,1 д.а.). 

   - Правова регламентація цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х – на 

початку1960-х років. (матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми  вдосконалення  правового забезпечення прав та основних свобод людини і 

громадянина»,  24-25 червня 2016 року, м. Запоріжжя. (0,25 д.а.).  

   - Функціонування органів влади і управління в Українській РСР у 1960-х-1980-х 

рр.(матеріали міжнародної наукової конференції «Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки),  23 листопада 2017 року, м. Харків . (0,2 д.а.). 

 

9.2. Index Copernicus International, РІНЦ. 

   - Lisohorova K.,                                             :                (1960  – 

19 0 )                  w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

"Pa stwo i Prawo.East European Conference" - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2017. – p. 115-120., журнал внесений до  наукометричної бази РІНЦ (0,55 

д.а). 

 - Лісогорова К. М. Особливості організації та діяльності правоохоронних органів 
УРСР у 1960-х-1980-х роках.   Форум права. – 2017. – № 4. – С. ХХ–ХХ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf, 

журнал  внесений до  наукометричної бази Index Copernicus International   та 

індексується в Google Scholar. (0,6д.а) 

Законодавча діяльність Української Центральної Ради («Круглий стіл» : «Історія 

українського парламентаризму(до 100-річчя утворення Української Центральної 

Ради)», 27 квітня 2017р, м. Харків.  Вісник Національної академії правових наук 

України : зб. наук. пр.   редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х. : Право, 2017. – № 2 ( 9), 

журнал  внесений до  наукометричної бази     x C p                        та 

індексується в G        h    .  (0,1 д.а.). 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
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18. Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

2017 року 

                                                                                                        Лісогорова К.М. 

 


