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1. Пономарьова Ганна Павлівна 

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

зарубіжних країн. 

3. «Розвиток виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні». – 1,5 д.а. 

4. «Розвиток виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні». – 1,5 д.а. 

      4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Новизна результатів полягає у комплексному історико-правовому аналізі 

конкретно-історичних обставин і причин запровадження різних видів виборчих 

систем, а також результатів їх застосування на місцевих виборах в Україні. 

    5. – 

          5.1. – 

          5.2. – 

          5.3. – 

          5.4. – 

    6. – 

          6.1. – 

          6.2. – 

          6.3. – 

          6.4. – 

          6.5. – 

    7. – 

8. Участь у: 

1) Міжнародний конгрес європейського права (21-22 квітня 2017 р., м. Одеса)  

2)  «Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради)» (27 квітня 2017 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

3) I  Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого 

розвитку у глобалізованому світі» (3-6 жовтня 2017 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

4) Х Тодиківські читання. Міжнародна наукова конференція (27-28 жовтня 2017 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

5) Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» (26 – 27 жовтня 2017 р., Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці) 

6) «Круглий стіл» «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах  

(до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)» (23 листопада 2017 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)  

7) Міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів 

«Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні» 

(28 листопада 2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків) 

8) Засідання Харківського юридичного товариства (один раз на місяць, протягом 2017 

р.,  м. Харків) 
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9. Видавнича діяльність:  

1)  Булла // Велика українська енциклопедія у 30 т. (0,15 друк. арк.) (в редакції) 

2)  Визначення  виборчої системи на конституційному рівні. Конституція України в 

контексті сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання. Зб. тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнар. наук. конф. (27-28 жовтня 2017 р.) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. 

Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого. Х. (ТОВ «Вид-во «Права людини»). 

2017. С. 206 – 207. (0,2 друк. арк.) 

3) Деякі питання виходу з наднаціональної правової системи. Міжнародний конгрес 

європейського права: збірн.наук.праць, м. Одеса,  21-22 квітня 2017 р. (Фенікс). 2017.    

С. 106 – 110. (0,25 друк. арк.) 

4) Особливості системи виборів до Установчих зборів УНР : [тези доповіді на 

«круглому столі» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради)» ]. Вісник Національної академії правових наук України. 

2017. №2 (89). С. 227 – 228. (0,1 друк. арк.) 

5)  Принцип виборності: окремі аспекти застосування. Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Чернівці, 26 – 

27 жовтня 2017 р. (Технодрук). 2017. С. 39 – 42. (0,25 друк. арк.) 

6) Державне фінансування політичних партій як основних суб’єктів місцевих виборів в 

Україні. Матер. Міжвуз. наук.-практ. конф. «Інституційне середовище становлення та 

розвитку правової економіки в Україні», м. Харків, 28 листопада 2017 р.  (0,25 друк. арк.) 

(в редакції) 

7) Розвиток виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Х., Право, 2017. Вип. 34(0,6 друк. 

арк.) (в редакції) 

8) Оцінка виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні крізь призму 

досвіду Східноєвропейських країн.  Історія державотворчих процесів в Україні та 

зарубіжних країнах  (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки): матер. 

«круглого столу», м. Харків, 23 листопада 2017 р. (0,25 друк. арк.) (в редакції) 

  9.1. – 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних, РІНЦ, Index Copernicus, SIS та ін. 

1) Особливості системи виборів до Установчих зборів УНР : [тези доповіді на «круглому 

столі» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української 

Центральної Ради)» ]. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. №2 

(89). С. 227 – 228. (0,1 друк. арк.) 

2) Розвиток виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Х., Право, 2017. Вип. (0,6 друк. 

арк.) 

10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

 - Стажування в Міжнародному Університеті Шиллера (кампус в м. Парижі) «Освітній 

процес, інноваційні методи та освітні технології (досвід Міжнародного університету 

Шиллера)», 18-28 квітня 2017 р. 
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Certificate of achievement, university visit and exchanges on best practices, 

programme: Education process, innovative methods and education technologies (experience of 

Shiller International University) (qualification enhancement 108 hours)  

 

Керівництво науковою роботою студентів. Видавнича діяльність студентів: 

1) Здоровцова О.Ю. Зміни в праві України за часів НЕП: піднесення чи занепад? 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» (20 травня 2017 р., м. Харків). 2017. Т. 2. (0,15 друк. арк.) 

2) Шевченко В.Г. Смертна кара в Україні: проблеми еволюції. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (20 травня 2017 р., 

м. Харків). Т. 2. (0,15 друк. арк.) 

3) Шутько В.С. Селянська реформа 1861 р. – дарування свободи чи зміна форми 

експлуатації кріпосного народу? Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія 

та практика сучасної юриспруденції» (20 травня 2017 р., м. Харків). Т. 2. (0,15 друк. 

арк.) 

4) Скочинська Х.М. Деякі історичні аспекти розвитку прокуратури України. Актуальні 

проблеми судового права: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті  проф. 

І.Є.Марочкіна (20 квітня 2017 р., м. Харків). 2017. Т. 2. С. 363 – 365. (0,15 друк. арк.) 

5) Бабійчук В.С. Адвокатура: минуле та сучасність. Актуальні проблеми судового права: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті  проф. І.Є.Марочкіна (20 квітня 2017 

р., м. Харків). 2017. Т. 2. С. 398 – 400. (0,15 друк. арк.) 

6) Андрєєва А.П. Створення Німецької Імперії (1871). Історія державотворчих процесів в 

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

Республіки): матер. «круглого столу», м. Харків, 23 листопада 2017 р. (0,2 друк. арк.) 

7) Салюк І.О., Матвейчук А.В., Матвейчук А.В. Павло Скоропадський – гідний серед 

гідних. Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах  (до 100-річчя 

утворення Української Народної Республіки): матер. «круглого столу», м. Харків, 23 

листопада 2017 р. (0,2 друк. арк.) 

16. – 

17. – 

18. – 

 

Пономарьова Г.П. 


