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1. Тихоненков Дмитро Анатолійович 

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

зарубіжних країн. 

3. «Організація прокурорського нагляду в українських губерніях Російської 

імперії до судової реформи 1864 року». 1,5 др.арк. 

4. «Організація прокурорського нагляду в українських губерніях Російської 

імперії до судової реформи 1864 року». 1,5 др.арк. 

4.1.Розділ монографії. 

4.2.Вперше в науковий обіг вводяться нові архівні данні відносно 

прокурорського нагляду за діяльністю судових слідчих на Україні до судової 

реформи 1864 року. Аналіз цих джерел дозволяє встановити причинно-наслідковий 

зв’язок між реальною діяльністю прокуратури та впровадженою судовою 

реформою 1864 року.  

5. – 

    5.1. – 

    5.2. – 

    5.3. – 

    5.4. – 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування ч. 5 ст. 176 КПК України. 

7. – 

8. Всеукраїнські конференції: 

 ХІ Всеукраїнська наукова конференція “Теорія та практика сучасної 

юриспруденції”, м. Харків, 06 квітня 2017 року; 

 ХІІ Всеукраїнська наукова конференція “Теорія та практика сучасної 

юриспруденції”, м. Харків, 20 травня 2017 року; 

Зарубіжна конференція:  

 “Modern Methodology of Science and Education”, Польща, м. Варшава, 18 

вересня 2017 року. 

Круглий стіл:  

 “Історія українського парламентаризму(до 100-річчя утворення Української 

Центральної Ради)”, м. Харків, 27 квітня 2017 року. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 Д.А. Тихоненков. Навчальний посібник: Історія держави і права зарубіжних 

країн: посіб. для підготов. до ісп– Харків: Право, 2017, (14,4 др.арк.); 

 Тихоненков Д.А. Формы прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия в Украине в период НЭПа (1922 – нач. 1929 гг.)// 

Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції “Теорія та практика 

сучасної юриспруденції”: у 2 т. Т. 1 – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. – 310 с., с. 

147-148, (0,1 др. арк.); 

 Тихоненков Д.А. Військові наради і інститут “відповідачів” в Україні 1922-

1923 рр.// Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції “Теорія та 
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практика сучасної юриспруденції”: у 2 т. Т. 2 – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. – 

496 с., с. 168 – 169 (0,1 др. арк.); 

 Тихоненков Д.А. Роль прокурорського нагляду в забезпеченні громадського і 

конституційного порядку: історія і сучасність// Вісник Національної академії 

правових наук України: зб. наук. пр./ редкол.: О.В. Петришин та ін. – Х. : 

Право, 2017. – №2(89). – 264 с (0,1 др. арк.); 

 Тихоненков Д.А. Из истории органов государственной безопасности 

Украины: правовой статус госполитуправления УССР в период проведения 

новой экономической политики (1922 – 1929 гг.)// “Modern Methodology of 

Science and Education” – Варшава: RS Global S. z O.O, 2017. – с. 53-56 (0,4 др. 

арк.). 

9.1. – 

9.2.Тихоненков Д.А. Из истории органов государственной безопасности 

Украины: правовой статус госполитуправления УССР в период проведения 

новой экономической политики (1922 – 1929 гг.)// “Modern Methodology of 

Science and Education” – Варшава: RS Global S. z O.O, 2017. – с. 53-56. – E-

Library (РИНЦ), DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open 

Academic Journals Index), Copernicus, Google Scolar, WorldCat. 

10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. Співробітництво з місіями ООН та ОБСЄ. Щотижневі консультації з питань, 

пов’язаних із застосуванням кримінального та кримінально-процесуального 

законодавства, дотримання прав громадян України. 

16. – 

17. –  

18. – 

 

Тихоненков Д.А. 


