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1. Омарова Айсел Азад кизи 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн. 

3. «Правовий статус Української РСР у 1922-1991 рр.», 1,5  д.а. 

4. «Правовий статус Української РСР у 1922-1991 рр.», 11,33 д.а. 

4.1. Монографія, наукова стаття. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 1991 р. став роком відновлення 

незалежності України. Проте цій події передували численні зміни в законодавстві 

нашої країни, через які стало можливим легітимне проголошення статусу 

незалежної держави. Україна має багатий досвід з реформування політичної системи 

та держави в цілому. Це реформування мало як позитивні, так і негативні аспекти. 

Сьогодні необхідно врахувати цей досвід під час прийняття конституційних змін 

задля досягнення максимально плідного результату. 

5. –   

5.1.–  

5.2. –  

5.3. –  

5.4. –  

6. – 

6.1.–  

6.2. –  

6.3. –  

6.4. –  

6.5. –  

7.–  

8. Участь у конференціях: 

Міжнародні конференції: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Історія державотворчих 

процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української 

Народної Республіки) (м. Харків, 23 листопада 2017 року). 

Зарубіжні конференції: 

– II International scientific and practical conference «Problems and perspectives in 

European education development» 21-24 of November 2017, Prague, Czech Republic. 

Круглі столи: 

–  Круглий стіл «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради)» (м. Харків, 27 квітня 2017 року); 

9. Монографія:  

– Правовий статус України у період перебудови (1985 – 1991 рр.) : монографія / 

А. А. Омарова. – Харків : Право, 2017. – 192 с. (10,23 д.а.); 

Тези наукових доповідей: 

- Омарова А.А. Судове законодавство Центральної Ради (Круглий стіл «Історія 

українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної 

Ради)» (м. Харків, 27 квітня 2017 року)). Вісник національної академії правових 

наук України. Харків. 2017. №2 (89). С. 229 (0,1 д.а.); 

- Omarova A. Academic mobility of Ukrainian scientists: existing situation and 

development prospects (II International scientific and practical conference «Problems 
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and perspectives in European education develpment» 21-24 of November 

2017, Prague, Czech Republic.). Proceedings of II International scientific and practical 

conference «Problems and perspectives in European education development». Prague, 

Czech Republic. 21-24 of November 2017.P. 24-26 (0,2 д.а.); 

- Omarova A.A. Declaration of Ukraine's independence: coincidence or predicted 

pattern? Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах: 

матеріали міжн. наук-практ. конф., присвяч. 100-річчя утворення Української 

Народної Республіки (м. Харків, 23 листопада 2017 року). Харків (0,3 д.а.). 

9.1 – 

9.2. Index Copernicus: 

– Омарова А. А. Розбудова Української держави після прийняття Акту 

проголошення незалежності України/ А. А. Омарова // Право і суспільство. – 2017. – № 

2. – С. 24-28. (0,5 д.а.) 
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11.–  

12. –  

13. –  

14.–  

15.–  

16.–  

17.–   

18.–  
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