
Індивідуальний звіт 

викладача кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  

Власенка Сергія Івановича 

 за 2017  рік 

1. Власенко Сергій Іванович; 

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

зарубіжних країн. 

3. «Соціально-економічне законодавство провідних Європейських країн і США XIX-XX 

ст., 1,5 друк. арк. 

4. «Соціально-економічне законодавство провідних Європейських країн і США XIX-XX 

ст., 1,6 друк. арк. 

 4.1.Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

 4.2.З’ясовані загальні і відмінні чинники, що призвели до затвердження в Європі 

правових соціально-орієнтованих держав.  

5. - 

5.1. - 

5.2. - 

5.3. - 

5.4. - 

6.  - 

6.1. - 

6.2. - 

6.3. - 

6.4. - 

6.5. - 

7.  -  

8. Конференції: 

- Конференція Харківського обласного комітету Всеукраїнської спілки ветеранів 

війни ( 22.09.2017 р) м. Харків 

- Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та 

зарубіжних країнах» (до 100 річчя утворення Української Народної Республіки) 

23.11.2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

- XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» (м. Харків, 06  квітня 2017 року).  

-  XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» (м. Харків, 20 травня 2017 року).  

Круглий стіл: 

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

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

    9.   Стаття: 

- Власенко С.І. « Конституція Української Народної Республіки 1918 року, як 

основний закон Європейського зразка», « Право України» № 11, 2017 рік. С.- 78-86  - 

0,65 друк. арк. 

Тези доповідей і наукових повідомлень: 

- Власенко С.І. « Витоки народовладдя в країнах Європи та Америці». // Матеріали 

міжнародної наукової конференції «Історія державотворчих процесів в Україні та 

зарубіжних країнах» (до 100 річчя утворення Української Народної Республіки) - 

м. Харків, 23.11.2017 р. ( 0,25 друк. арк).     

- Власенко С.І. « Народовластие англо-саксонских королевств. (Раннее 

средневековье – VI – X вв.). Теорія та практика сучасної юриспруденції. 
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//Матеріали  XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Харків, 06  квітня 2017 року) (0,3 друк. арк.) 

-  Власенко С.І. « Нормандское завоевание Англии и местное самоуправление». 

Теорія і практика сучасної юриспруденції.//Матеріали XII Всеукраїнської науково-

практичної конференції  (м. Харків, 20 травня 2017 року).  (0,3 друк. арк.)  

- Власенко С.І. « Політична солідарність весни і літа 1917 року та подальші 

українські реалії».//Матеріали круглого столу «Історія українського 

парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)». (м. 

Харків, 27 квітня 2017 року); С. 224-225  (0,1 друк. арк.) 

9.1. - 

9.2. -  Власенко С.І. « Конституція Української Народної Республіки 1918 року, як 

основний закон Європейського зразка», « Право України» № 11, 2017 рік. С.- 78-86  - 

0,65 друк. арк., «HeinOnline», «EBSCO Publishing, Inc.», «Index Copernicus 

International» 

10. - 

11. - 

12.  -   

13.  -   

14.  -   

15.  -   

16.  -   

17.  -   

18.  

1) Почесна грамота Харківського обласного комітету всеукраїнського союзу 

ветеранів    війни. 

2) Подяка редакції юридичного журналу « Право України» за участь у підготовці 11 

номеру  журналу. 

  

Власенко С.І. 
 


