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2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права України та 
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3. «Еволюція земельного законодавства під час буржуазної революції у Франції»      

Обсяг: 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  

– «Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший 

період» (1,2 друк. арк.) Електронне наукове фахове видання «Форум права» №4 

ст. 238-246; 

 – «Розвиток земельного законодавства країн Західної Європи періоду 

Середньовіччя» Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 

право» № 4 ст. 347-368 (1,2 друк. арк.); 

– «Аграрний закон 111 року до н. е. - як джерело врегулювання земельних 

відносин у Стародавньому Римі» (0,3 друк. арк.), «VII титул Салічної правди та 

його історичне значення» (0,3 друк. арк.), «Пріоритетні напрямки вирішення 

земельного питання в період діяльності Української Центральної Ради» (0,3 

друк. арк.).  

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів визначається передусім тим, що 

уперше у вітчизняній історико- правовій науці встановлено виникнення першого 

земельного закону у Західній Європі у найдавніший період, та обгрунтовано 

умови його виникнення. Також всебічно досліджено процес виникнення цілої 

низки законів у Західній Європі у найдавніші часи та у період Середньовіччя, що 

регулювали земельні відносини. Доведено, що органічною складовою, як суто 

земельних законів, так і в цілому законодавство, що регулювало земельні 

відносини Західній Європі у найдавніші часи та у  період Середньовіччя були 

норми, які регулювали податкові питання та питання особистої свободи 

громадян. 

5. – 

5.1. – 

5.3. – 

5.4. – 

6. Зв’язок з практикою: 

     6.1. – 

     6.2. –  

     6.3. – 

     6.4. – 

     6.5. – 

   7. – 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

 Круглі столи: 

1) Круглий стіл «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

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

року); 

Міжнародні конференції: 

1) Міжнародна наукова конференція («Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах» (До 100-річчя утворення Української 

Народної Республіки) м. Харків 23 листопада 2017 року. 

Всеукраїнські конференції:  

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» м. Харків 25 жовтня 2017 року.  

9. Видавнича діяльність: 

А) Монографії: – 

Б) Наукові статті: 

– Стеценко Н.С. «Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у 

найдавніший період» (1,2 друк. арк.) Електронне наукове фахове видання «Форум 

права» №4 ст. 238-246;   

– Стеценко Н.С. «Розвиток земельного законодавства країн Західної Європи 

періоду Середньовіччя» Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-

аналітичне право»№ 4 ст. 347-368 (1,2 друк. арк.), 

В) Тези доповідей і наукових повідомлень: 

– Стеценко Н.С. «Депутатська недоторканність , як важлива складова 

парламентаризму періоду Української Центральної Ради» (Круглий стіл «Історія 

українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної 

Ради)» (Харків, 27 квіт. 2017 р.)). Вісник Національної академії правових наук 

України. Харків. 2017. № 2 (89). С. 226- (0,03 д. а.); 

– Стеценко Н.С. «Аграрний закон 111 року до н. е. - як джерело врегулювання 

земельних відносин у Стародавньому Римі» ст. 116-119 (0,3 друк. арк.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція « Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» м. Харків 25 жовтня 2017 року.  

– Стеценко Н.С.-  «VII титул Салічної правди та його історичне значення» (0,3 

друк. арк.) ст.114-116, Всеукраїнська науково-практична конференція « Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» м. Харків 25 жовтня 2017 року.  

–  Стеценко Н.С. «Пріоритетні напрямки вирішення земельного питання в період 

діяльності Української Центральної Ради» (0,3 друк. арк.).; Міжнародна наукова 

конференція («Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

країнах» (До 100-річчя утворення Української Народної Республіки) м. Харків 23 

листопада 2017 року. 
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9.1. – 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

– Стеценко Н.С. «Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у 

найдавніший період» (1,2 друк. арк.) «Форум права» - включено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

індексується з 2012 року. 

– Стеценко Н.С. «Розвиток земельного законодавства країн Західної Європи 

періоду Середньовіччя» Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-

аналітичне право»№ 4 ст. 347-368 (1,2 друк. арк.), включено до міжнародної 

наукометричної бази «Scientific Indexing Services» (SIS), індексується з 2014 

року. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)  

10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. – 

16. – 

17. – 

18. – 

 

            Стеценко Н.С. 

 

 

 

 

 

 


