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З В І Т 

про науково-дослідницьку роботу 

кафедри історії держави і права України  

та зарубіжних країн за 2017 р. 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ 

1.1 Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження 

 За звітний період викладачі і аспіранти кафедри здійснювали дослідження в межах 

комплексно-цільової програми “Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних 

країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970” (наукові керівник – проф. Гончаренко В.Д.), 

спрямовані на виявлення закономірностей становлення, розвитку та функціонування 

української держави і права України на різних етапах її багатовікової історії. Ці  дослідження 

забезпечують плідний пошук найбільш ефективних підходів до державного і правового 

будівництва в Україні в сучасних умовах з використанням досвіду деяких зарубіжних країн. 

 

1.2 Склад кафедри (науковий ступінь, посада) із зазначенням теми та обсягом 

запланованої роботи, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, тези) 

кожного викладача. 

 

1. Гончаренко В. Д., д.ю.н., професор, завідувач кафедри  

«Конституційне законодавство країн Європи на початку XX ст.», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,9 друк. арк. 

Статті: 

1. «Regulations legislature Ukraine during the Sovet era», «Щорічник українського права», 2017, 

№ 9, 0,8 друк. арк.; 

2. «Законодавчі органи в Україні за часів української революції 1917-1921 рр.», «Право 

України», № 3, 0,8 друк. арк.; 

3. «Утворення Української Народної Республіки як важливий етап на шляху до незалежності 

України», «Право України», № 11, 0,8 друк. арк. 

Статті для енциклопедичного видання:  

1. «Лемак Василь Васильович», Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т., Т. 3 : 

Загальна теорія права, 2017,  0,1 друк.арк.; 

2. «Святоцький Олександр Дмитрович», Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т., Т. 

3 : Загальна теорія права, 2017, 0,1 друк.арк. 

Тези:  

1. «Державотворча діяльність Української Центральної Ради», міжнародної юридичної науково-

практична конференція «Актуальна юриспруденція», 13 квітня 2017 р., м. Київ, 0,3 друк.арк; 

2. «Акти Української Центральної Ради» ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Державо- та правотворчі традиції українського народу» (до 150-річчя М.С. Грушевського), 23 

листопада 2017 р., м. Київ, 0.3 друк.арк.;  

3. «Питання національних меншин в документах Української Центральної Ради», VI 

Всеукраїнської наукова конференція «Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя 

епох», присвяченої 100-річчю Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр., 

23 листопада 2017 р., м. Ірпінь, 0,3 друк.арк.; 

4. «Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української 

Центральної Ради)», «Вісник Національної академії правових наук України», № 2 (89), 2,1 д.а.; 

5. «Правовий статус Української Центральної Ради», «Вісник Національної академії правових 

наук України», 13 квітня 2017 р., м. Тернопіль, 0,2 друк.арк.; 

6. «Законодавство про національні меншини в Україні у ХХ ст.», міжнародна наукова 

конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя 

утворення Української Народної Республіки), 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 
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2. Єрмолаєв В. М., д.ю.н., професор  

«Концепція державотворчої доби національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.)», 1,0 

друк. арк. 

Опубліковано 22,8 друк. арк.  

Монографії: 

1. «Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика», 20,4 друк. арк. 

Статті: 

1. «Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського», «Вісник 

Національної академії правових наук України», № 1 (88), 0,7 друк. арк.; 

2. «Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів», «Право 

України», 2017, №3, 0,8 друк. арк.; 

3. «Про організацію і регламент роботи УЦР», «Право України», № 11, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Про державницький досвід Центральної Ради в оцінках М. Грушевського», «збірник 

наукових статей та тез повідомлень Міжнародної наукової конференції «Історія 

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

Народної Республіки)», 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк; 

2. «До питання розвитку парламентаризму в Західно-Українській Народній Республіці», огляд 

«круглого столу»: «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української 

Центральної Ради)», «Вісник Національної академії правових наук України», № 2 (89), 27 

квітня 2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

3. Рум’янцев В. О., д.ю.н., професор  

«Українська державність в період революції 1917 р.», 0,5 друк.арк. 

Опубліковано 3,8 друк.арк.  

Статті:  

1. «Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно 

державному відродженні»,  «Вісник НАПрН України, № 1 (88), 0,5 друк.арк.; 

2. «Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради», 

«Вісник НАПрН України», № 2 (89), 0,5 друк.арк.; 

3. «Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу)», «Вісник 

НАПрН України», № 3 (90), 0,5 друк.арк.; 

4. «Serhii Ivanovych Zarudnyi and judicial reform 1864» «Yearbook of Ukrainian law: Coll. of 

scientific papers» № 9, 0,5 друк.арк.; 

5. «Утворення Української Центральної Ради  та формування її представницького складу», 

«Право України», № 3, 0,5 друк.арк.; 

6. «Формування представницького складу Центральної Ради», «Право і Безпека», № 1 (64), 0,5 

друк.арк. 

Тези: 

1. «Формування представницького складу центральної ради», міжнародна юридична науково-

практична конференція «Актуальна юриспруденція», 13 квітня 2017 року., м. Київ, 0,5 

друк.арк.; 

2. «Формування структури, організаційних та правових форм діяльності Центральної Ради як 

революційного парламенту України», «збірник наукових статей та тез повідомлень 

Міжнародної наукової конференції «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

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

Харків, 0,3 друк.арк. 

 

4. Власенко С. І., к.ю.н., доцент 

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

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк.арк. 
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Статті: 

1. «Конституція Української Народної Республіки 1918 року, як основний закон Європейського 

зразка», «Право України» № 11, 0,65 друк. арк. 

Тези: 

1. «Витоки народовладдя в країнах Європи та Америці», міжнародна наукова конференція 

«Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100 річчя утворення 

Української Народної Республіки), 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.;   

2. «Народовластие англо-саксонских королевств. (Раннее средневековье – VI – X вв.)XI», 

всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної юриспруденції», 

06 квітня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.; 

3. «Нормандское завоевание Англии и местное самоуправление», «XII Всеукраїнська науково-

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

м. Харків, 0,3 друк. арк.; 

4. «Політична солідарність весни і літа 1917 року та подальші українські реалії», круглий стіл 

«Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної 

Ради)», 27 квітня 2017 року м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

5. Матвєєва Т. О., к.ю.н., доцент 

«Дослідити особливості процесуального європейського континентального права XIX-XX ст.» 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,0 друк.арк. 

Статті: 

1. «Деякі аспекти української державності 1917-1920 років», «Форум права» № 4, 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1. «Кодифікація континентального права (право Німеччини 20 ст.)», всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», том 1, 6 квітня 2017 р., 

м. Харків, 0,4 друк. арк.;  

2. «Держава і право Спарти», 29-я всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 26 січня 2017 р., м. Харків, 0,8 друк. 

арк.; 

3. «Сучасна методологія історико-правових наук», міжнародна науково-практична конференція 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні», 17-18 лютого 

2017 р., м. Ужгород, 0,9 друк. арк. 

 

6. Тихоненков Д. А., к.ю.н., доцент 

«Організація прокурорського нагляду в українських губерніях Російської імперії до судової 

реформи 1864 року», 1,5 др.арк. 

Опубліковано 15,1 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Історія держави і права зарубіжних країн», 2017, 14,4 друк. арк. 

Тези: 

1. «Формы прокурорского надзора за органами предварительного следствия в Украине в период 

НЭПа (1922 – нач. 1929 гг.)», ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» ”, 06 квітня 2017 року, м. Харків, 0,1 друк. арк.; 

2. «Військові наради і інститут “відповідачів” в Україні 1922-1923 рр.» ХІІ Всеукраїнська 

наукова конференція “Теорія та практика сучасної юриспруденції”, 20 травня 2017 р., м. Харків, 

0,1 друк. арк.; 

3. «Роль прокурорського нагляду в забезпеченні громадського і конституційного порядку: 

історія і сучасність», «Вісник Національної академії правових наук України», №2(89), 27 квітня 

2017, м. Харків, 0,1 друк. арк.; 

4. «Из истории органов государственной безопасности Украины: правовой статус 

госполитуправления УССР в период проведения новой экономической политики (1922 – 1929 
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гг.)», «Modern Methodology of Science and Education», 18 вересня 2017 р., м. Варшава, 

0,4 друк. арк. 

 

7. Лісогорова К. М., к.ю.н., доцент 

«Правоохоронні органи в Українській РСР у 1960-х – 1980-х роках», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Особливості організації та діяльності правоохоронних органів УРСР у 1960-х-1980-х роках», 

«Форум права», № 4, 0,6 друк.арк.; 

2. «Functioning Of State Bodies In Ukrainian SSR: Legal Overview (1960s – 1980s)», «          

Prawo.East European Conference», 0,55 друк. арк. 

Тези:  

1. «Законодавча діяльність Української Центральної Ради», круглий стіл : «Історія українського 

парламентаризму(до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)», «Вісник 

Національної академії правових наук України», № 2 (89), 27 квітня 2017 р., м. Харків, 

0,1 друк.арк.; 

2. «Правова регламентація цивільно-правових відносин в УРСР в 1950-х – на початку1960-х 

років», міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина», 24-25 червня 2016 року, 

м. Запоріжжя, 0,25 друк. арк.; 

3. «Функціонування органів влади і управління в Українській РСР у 1960-х-1980-х рр., 

міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

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

м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

8. Лизогуб В. А.,  к.ю.н., доцент 

«Законодавче регулювання курсу реформ у КНР в 80-90-х роках ХХ ст.», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 22,02 друк. арк. 

Курс лекцій: 

Лизогуб В.А. Країнознавство : курс лекцій / Лизогуб В.А. – Харків : Право, 2017. - 368 с., 

21,4 друк. арк. 

Статті: 

1. «Законодавче регулювання іноземних інвестицій в КНР в період реформ і відкритості», 

«Теорія та практика правознавства, № 11, 0,62 друк. арк. 

 

9. Шевердін М. М., к.ю.н., доцент 

«Еволюція податкової системи в Україні в роки незалежності», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано – 2,7 друк. арк. 

Статті: 

1. «Становлення податкової системи України в перші роки незалежності», «Юридичний 

науковий електронний журнал», №2, 0,8 друк.арк.; 

2. «Оценочные обсуждения (Бангалорские принципы поведения судей)», «Юридическая 

практика», № 21 (1013), 0,8 друк. арк.; 

3. «Механізм запровадження подушної системи оподаткування на території Лівобережної 

України в другій половині 18 ст.», «Юридичний науковий електронний журнал», №5, 

0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Подушна система оподаткування на Лівобережній Україні у 18 ст.», міжнародна наукова 

конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя 

утворення Української Народної Республіки), 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

 

10. Скуратович І. М., к.ю.н., доцент 
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«Дослідження етапів руйнування привілеїв XIX ст.,», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «А. Яковлів – визначний дослідник Переяславського договору», «Форум Права», №2, 

0,6  друк. арк.; 

2. «A. I.Yakovliv – noted scholar of the Pereyaslav Treaty», «Щорічник українського права» 

№ 9,  08 друк. арк. 

Тези: 

1. «Судова система на Україні в період діяльності Центральної Ради», «Вісник Національної 

Академії правових наук України, № 2(89), 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 

11. Шигаль Д. А., к.ю.н., доцент 

«Дослідження континентальних стадій порівняльного історико правового дослідження» 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,17 друк.арк. 

Статті: 

1. «Вибір теми порівняльного історико-правового дослідження: питання методики» «Проблеми 

законності», Вип. 137, 0,81 друк. арк.; 

2. «Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики», 

«Вісник Національної академії правових наук України», № 4 (91), 0,63 друк.арк. 

Тези: 

1. «Об’єкти історико-правового порівняння та їх специфіка», круглий стіл «Історія українського 

парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)», «Вісник 

Національної академії правових наук України», № 2 (89), 7 квітня 2017 р., м. Харків, 

0,04 друк.арк.; 

2. «Визначення і характеристика об’єктів історико-правового порівняння», XII Всеукраїнська 

наукова конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 20 травня 2017 р., м. Харків, 

0,22 друк.арк.; 

3. «Визначення і класифікація джерел порівняльного історико-правового дослідження», 

міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми викладання історико-правових 

дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн», 19-20 жовтня 2017 р., 

м. Львів, 0,2 друк. арк.; 

4. «Методичні аспекти вибору теми компаративного історико-правового дослідження», 

міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

країнах (присвяч. 100-річчю утворення Української Народної Республіки)», 23 листопада 

2017 р., Харків, 0,27 друк. арк. 

 

12. Походзіло Ю. М., к.ю.н., доцент 

«Збори та податки на українських землях у ХVІІІ ст.», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Стаття:  

1. «Становлення податкової функції держави на українських землях в часи Київської Русі та 

феодальної роздробленості ХІІ-ХІV ст.», «Право та інновації», № 4 (20), 0,5 друк.арк.; 

2. «Правове регулювання інституту фінансового контролю  в Російській імперії другої половини ХІХ 

ст.», «Право та інноваційне суспільство» № 2 (9), 0,6 друк.арк. 

Тези:  

1. «Становлення та розвиток зовнішньополітичної діяльності УНР у 1917-1921 роках», круглий стіл 

«Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)», 

Вісник Національної академії правових наук України, № 2 (89), 27 квітня 2017 року, м. Харків, 

0,1 друк. арк.; 

2. «Становлення фінансової та фіскальної політики Центральної Ради та Генерального Секретаріату 

(жовтень 1917 – квітень 1918 р.)», міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів 
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в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)», 

23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

 

13. Васильєв Є. О., к.ю.н., доц. 

«Правовий статус учасників цивільних правовідносин в УСРР в період НЕПу», 
1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Відновлення акціонерного підприємництва в УСРР в період нової економічної політики», 

«Юридичний електронний науковий журнал», №6, 0,65 друк. арк.; 

2. «Legal regulation of creation and activities economic partnership in UkrSSR during the NEP»,  

«Zb ór  r ykułó  n uk  ych. Z 40 Zb ór  r ykułó  n uk  ych K nferencj  M edzyn r d  ej 

NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-

badawczych « Nowy sposób rozwoju», 0,75 друк. арк. 

Тези: 

1. «Законодавче регулювання акціонерного підприємництва в УСРР в період НЕП», міжнародна 

наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах» (до 

100 річчя утворення Української Народної Республіки), 23 листопада 2017 р., м. Харків, 

0,2 друк. арк. 

 

14. Пономарьова Г.П., к.ю.н., доцент. 

«Розвиток виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Визначення  виборчої системи на конституційному рівні. Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм», міжнародна наукова конференція «Х Тодиківські 

читання», 27-28 жовтня 2017 р., Словенія, 0,3 друк. арк.; 

2. «Деякі питання виходу з наднаціональної правової системи», «Міжнародний конгрес 

європейського права», 21-22 квітня 2017 р. м. Одеса, 0,25 друк. арк.; 

3. «Особливості системи виборів до Установчих зборів УНР» круглий столі «Історія 

українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)», 

«Вісник Національної академії правових наук України», №2 (89), 27 квітня 2017 р., м. Харків, 

0,2 друк. арк.; 

4. «Принцип виборності: окремі аспекти застосування», міжнародна наукова конференція 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», 26 – 27 жовтня 2017 р., 

м. Чернівці, 0,25 друк. арк.; 

5. «Оцінка виборчої системи для проведення місцевих виборів в Україні крізь призму досвіду 

Східноєвропейських країн», міжнародна конференція «Історія державотворчих процесів в 

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

23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.; 

6. «Державне фінансування політичних партій як основних суб’єктів місцевих виборів в Україні», 

Міжвуз. наук.-практ. конф. «Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в 

Україні», 28 листопада 2017 р.,  м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 

15. Середа О. В., к.ю.н., асист.  

«Суддівське самоврядування як гарантія незалежності суддів в Україні: історико-правовий 

аспект»), 1,5 друк.арк. 

Опубліковано1,7 друк.арк. 

Тези: 

1. «Формування корпусу суддів для судових органів українських губерній за судовою реформою 

1864 р.» ІХ Міжнародна науково-практична конференція, 20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород, 0,4 

друк. арк. 
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2. «Корпус суддів Харківської, Київської та Одеської судових палат за часів Центральної Ради» 

міжнародна юридична науково-практична конференція «Українська Центральна Рада - Світоч 

національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії», 10-11 березня, м. 

Тернопіль, 0,3 друк. арк.; 

3. «Участь народу у здійсненні правосуддя в правовій традиції України», міжнародна наукова 

конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 

утворення Української Народної Республіки)», 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.; 

4. «Досвід викладання історії держави і права в США», всеукраїнська наукова конференція 

«Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної 

освіти України та зарубіжних країн», 19 вересня 2017 р., м. Львів, 0,2 друк. арк. 

5. «Накладання Анафеми на гетьмана Івана Мазепу: історико-правовий аспект», всеукраїнська наукова 

конференція «Гетьман Мазепа: історична постать у контексті процесів українського 

державотворення», 23 Червень, 2017, м. Харків,  0,1 друк. арк. 

6. «Національні особливості суддівського корпусу», Дванадцяті юридичні читання «Держава в 

суспільно-політичних процесах: виклики і загрози: до 25-річчя юбілею Інституту політології та права  

НПУ ім. М.П. Драгоманова», 0,4 друк. арк.; 

 

16. Стеценко Н.С., к.ю.н., асист. 

«Еволюція земельного законодавства під час буржуазної революції у Франції» 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 3,6 друк. арк. 

Стаття: 

1. «Виникнення земельних законів у країнах Західної Європи у найдавніший період», «Форум 

права» №4, 1,2 друк. арк. 

2. «Розвиток земельного законодавства країн Західної Європи періоду Середньовіччя», 

«Порівняльно-аналітичне право», № 4, 1,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «Депутатська недоторканність, як важлива складова парламентаризму періоду Української 

Центральної Ради», круглий стіл «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

утворення Української Центральної Ради)», «Вісник Національної академії правових наук 

України», № 2 (89), 27 квітня 2017 р., м.  Харків, 0,3 друк. арк.; 

2. «Аграрний закон 111 року до н. е. - як джерело врегулювання земельних відносин у 

Стародавньому Римі» ст. 116-119», всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції», 25 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.; 

3.«VII титул Салічної правди та його історичне значення» ст.114-116», всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 25 жовтня 2017 р. 

м. Харків, 0,3 друк. арк.; 

4. «Пріоритетні напрямки вирішення земельного питання в період діяльності Української 

Центральної Ради», міжнародна наукова конференція («Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах» (До 100-річчя утворення Української Народної Республіки), 

23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

 

17. Григоренко Д.А., к.ю.н., асист. 

«Правове регулювання торгівлі в УСРР в період з 1921-1924 рр.»1,0 друк.арк. 

Опубліковано 0,2 друк.арк. 

Тези: 

«Правовий статус державних органів, що здійснювали регулювання приватної торгівлі в 

Україні за часів неп», міжнародна наукова конференція («Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах» (До 100-річчя утворення Української Народної Республіки), 23 

листопада 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк.  

 

18. Омарова А. А., к.ю.н., асист. 

«Правовий статус Української РСР у 1922-1991 рр.», 1,0 друк. арк. 
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Опубліковано 10,83 друк.арк. 

Монографія: 

1. «Правовий статус України у період перебудови (1985 – 1991 рр.)», 10,23 друк. арк. 

Тези: 

1. «Судове законодавство Центральної Ради», круглий стіл «Історія українського 

парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)», «Вісник 

національної академії правових наук України», №2 (89), 27 квітня 2017 року, м. Харків, 0,1 

друк.арк.; 

2. «Academic mobility of Ukrainian scientists: existing situation and development prospects», II 

International scientific and practical conference «Problems and perspectives in European education 

develpment», 21-24 November 2017, Czech Republic, 0,2 друк.арк.; 

3. «Declaration of Ukraine's independence: coincidence or predicted pattern?», міжнародна наукова 

конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (100-річчя 

утворення Української Народної Республіки)», 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

 

19. Казак Р. А. к.ю.н., асист. 

Опубліковано 1,6 друк.арк. 

Статті: 

1. «Development of Legal Norms on Biodiversity Protection Reflecting EU Trends, «Environmental 

Policy and Law», vol. 47, 0.9 друк. арк. 

Тези: 

1. «Конференція з охорони природи (Берн, 1913 р.) як початок міжнародного вирішення 

екологічних проблем, Zb ór  r ykułó  n uk  ych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- 

Praktycznej             r   . Nowoczesne badania podstawowe i stosowane." 29.04.2017 - 

30.04.2017, Sopot Warszawa, 0,1 друк. арк.; 

2. «Pavlo Skoropadsky and His Monarchism», Zb ór  r ykułó  n uk  ych. Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «           rawo. Badania podstawowe i stosowane: 

wyzwania i wyniki», Gdansk, 30.05.2017 - 31.05.2017, 0.1 друк. арк.; 

3.«Періодизація становлення екологічної політики Європейського Союзу», Zb ór  r ykułó  

naukowych « c n  y. Z rz dz n e.            r   , European Scientific Conference. Theory. 

Practice.», Warszawa, 2017, 0.2 друк. арк.; 

4. «Закріплення природоохоронних норм в Універсалах Української Центральної Ради», 

«Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної 

Ради)», Вісник Національної академії правових наук України № 2 (89), 27 квітня 2017, м. 

Харків, 0.1 друк. арк.; 

5. «Ukrainian People's Republic As A Subject For Research Of Foreign Scientists», International 

Conference on History of State Building in Ukraine and Foreign Countries (to the Centenary of 

Creation of the Ukrainian People's Republic), 23 November 2017, Kharkiv, 0.2 друк. арк.; 

 

20. Харасик Н. О., асист. 

Розвиток трудового законодавства в УСРР у радянський період (1917-1921 рр.), 1,0 друк.арк. 

Опубліковано 1,0 друк.арк. 

Стаття: 

«Трудове законодавство України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929-1941 рр.)», 

«Порівняльно-аналітичне право», № 4, 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Трудове законодавство Української Центральної Ради», «Вісник Національної академії 

правових наук України». № 2 (89), 0,05 друк. арк.; 

2. «Деякі положення Ш Універсалу Центральної Ради», міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн», 22-23 вересня 

2017 р., м. Запоріжжя, 0,15 друк. арк.; 
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3. «Судова система УНР», міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)», 23 

листопада, м. Харків, 0,2 друк. арк. 

 

21. Булгаков А.О., асист. 

«Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в УРСР», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано 1,0 друк.арк. 

Тези: 

1. «Деякі особливості розвитку землеохоронної політики в Україні», ХІ всеукраїнська науково-

практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 06 квітня 2017 року, м. 

Харків, 0,25 друк. арк. 

2. «Деякі питання закріплення правових основ раціонального використання та охорони земель у 

промисловості в другій половині ХХ століття», ХІІ всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції, 20.травня 2017 року, 0,25 друк. арк.; 

3. «Землеохоронна політика в Універсалах УЦР», міжкафедральний круглий стіл: «Історія 

українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)», 27 

квітня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк.;  

4. «Земельне законодавство у ході визвольних змагань за часів революції 1917–1920 рр.», 

міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

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

Харків, 0,3 друк. арк. 
 

1.3 Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

Не виконав у повному обсязі науково-дослідницьку роботу ас. Д.А. Григоренко (0,2 д.а.). 

 

1.4 Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору. 

Немає 
 

1.5 Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми 

 Актуальність робіт, які виконані, обумовлена можливістю використання результатів 

досліджень для подальшого вивчення актуальних питань історії держави і права України та 

зарубіжних країн, а також для формування у студентів сучасного світогляду на проблеми 

розбудови української держави і права; 
 

1.6 Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів 

 Немає 
 

1.7 Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна отриманих викладачами кафедри досліджень обумовлюється 

конкретною тематикою цих досліджень:  

- проф. Гончаренко В.Д. – полягає у виявленні положень конституційного законодавства 

зарубіжних країн, що були використані у конституційному законодавстві України за часи 

Української революції 1917-1921 рр. та в інші періоди українського державотворення; 

- проф. Єрмолаєв В.М. - розглянуті питання організації та регламенту роботи Української 

Центральної Ради. За допомогою аналізу документів і матеріалів Української Центральної Ради 

досліджено механізм реалізації парламентських процедур та законотворчий процес; 

- проф. Рум’янцев В. О. - розглянуті питання організації та регламенту роботи Української 

Центральної Ради та механізм реалізації парламентських процедур; 

 доц. Власенко С.І. – З’ясовані загальні і відмінні чинники, що призвели до затвердження 

в Європі правових соціально-орієнтованих держав; 

 доц. Матвєєва Т.О. – Внаслідок аналізу європейського континентального права XIX-XX 

ст. були зроблені відповідні висновки по особливостям проведення судового процесу держав 
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Європи. Ці висновки рекомендовані для застосування у процесуальному праві сучасної 

України; 

 доц. Тихоненков Д.А. – 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; 

 доц. Лісогорова К.М. – у роботі по-новому  розглянуті принципи організації, завдання 

органів правосуддя, прокуратури, юстиції, внутрішніх справ в Українській РСР у період застою. 

На підставі дослідження загальносоюзних та республіканських нормативно-правових актів 

показано особливості діяльності правоохоронних органів в УРСР у 1960–1980-х роках;  

 доц. Лизогуб В.А. – вперше на рівні наукової статті проведено ґрунтовне, комплексне   

дослідження законодавчого регулювання іноземних інвестицій у КНР. Досліджуються стан, 

стратегія, цілі, законодавства про, іноземні інвестиції. Завдяки детальному вивченню значної 

кількості монографічної літератури встановлено методи, характер, особливості головних 

аспектів розвитку законодавства про іноземні інвестиції у КНР; 

 доц. Скуратович І.М. – А. І. Яковліва на основі положень монографії, тривалий час 

забороненої до широкого загалу через негативне ставлення влади до цієї роботи.  Особливо 

актуальні на сучасному етапі основні положення монографії А.І.Яковліва та інших його робіт 

надають нові аргументи щодо стану україно-російських відносин з середини 17 ст.; 

 доц. Шигаль Д.А. – проаналізовано загально- і спеціально методичні вимоги до обрання 

теми компаративного історико-правового дослідження. З’ясовано специфіку історико-правових 

об’єктів порівняльного аналізу. Надано характеристику джерелам порівняльного аналізу. З 

урахуванням методичних вимог наведено класифікацію всіх джерел компаративного 

дослідження на історико-правові документи та інші історичні пам’ятники; 

 доц. Походзіло Ю.М. - полягає у комплексному історико-правовому аналізі усієї сукупності 

джерел, а також виявлені основних засад та засобів що регулювали ефективність збирання зборів та 

податків на українських землях у ХVІІІ ст.; 

 доц. Васильєв Є.В. – здійснено комплексний історико-правовий аналіз законодавства, 

спрямованого на регулювання правового статусу господарських товариств в період нової 

економічної політики в УСРР, визначено порядок їх заснування та межі їх господарської 

самостійності;  

 доц. Пономарьова Г.П. - 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; 

 ас. Середа О.В. - виявлено особливості добору кандидатів на посади    суддів в 

українських губерніях; 

 ас. Стеценко Н.С. – 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; 

 ас. Григоренко Д.А. – НДР є першим в Україні на сучасному етапі комплексним 

науковим дослідженням процесу законодавчого регулювання приватної торгівлі в Україні в 

1922-1929 рр., у якому з’ясовано сутність та особливості здійснення приватної торгівлі, 

розглянуто основні чинники, що визначали напрям державної політики щодо приватного 

сектора в торгівлі в цей період 

 ас. Омарова А. А. - 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 
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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; 

 ас. Харасик Н.О. – полягає в тому, що проведено ґрунтовне, комплексне дослідження та 

аналіз законодавчих актів України у сфері регулювання трудових відносин 1929-1941 рр. 

Набуло подальшого розвитку положення про перевагу загальносоюзних нормативних актів над 

республіканськими. З’ясовано, що у зазначений період набули поширення сумісні постанови 

ЦК ВКП(б) та РНК, що свідчить про посилення керівної ролі Комуністичної партії; 

 ас. Булгаков А.О. – Землі сільського господарства є особливо цінними, оскільки 

вони становлять аграрним базисом країни, а охорона та раціональне використання цих 

земель поєднується з  економічним становищем держави. За допомогою історико-

правового аналізу землеохоронного законодавства простежується виявлено основні 

закономірності та тенденції розвитку правового регулювання раціонального 

використання й охорони земель сільського господарства. 

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

2.1 Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з наданням 

зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих груп 

та комісій по розробці законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в 

розробці котрих брала участь кафедра, орган, якому було направлено 

підготовлений проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів) 

Немає 
 

 

2.2 Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих 

судових органів  

 Немає 

 

 

2.3 Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп та 

ін. 

 Немає 
 

2.4 Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з наданням короткого 

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували 

 Немає 
 

2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували 

Немає 
 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 

2.6 Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік): 

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

Української Центральної Ради)», 27 квітня 2017 року; 

- Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та 

зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки),  23 

листопада 2017 року. 
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2.7 Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні). 

 Таблиця № 1 
 

 

№ 

з/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Викладачі, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1. 23 листопада 2017 р., міжнародна наукова конференція 

«Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 

країнах» (до 100 річчя утворення Української Народної 

Республіки)  

20 

2. 19-20 жовтня 2017 р., міжнародна наукова конференція 

«Актуальні проблеми викладання історико-правових 

дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і 

зарубіжних країн».  

4 

3 13 квітня 2017 р., міжнародна юридична науково-практична 

конференція «Українська Центральна Рада – світоч 

національного державотворення: історико-правові уроки та 

сучасні реалії».  

1 

4. 13 квітня 2017, міжнародна юридична науково-практична 

конференція «Правозастосування: теорія, методологія та 

практика»; 

1 

5. 24-25 червня 2016 р., міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і 

громадянина». 

1 

6. 29 червня - 30. червня 2017 р., Східно - європейська  

науково-практична конференція «Panstwo i Prawo. East 

European Conference»  

1 

7. 30 листопада 2017 р., міжнародна науково-практична 

конференція «Новий шлях розвитку» (M ędzyn r d    

konferencja naukowo-praktyczna Nowy sposób rozwoju).  

1 

8. 27-28 жовтня 2017 р., Х Тодиківські читання. Міжнародна 

наукова конференція. 

1 

9. 26 – 27 жовтня 2017 р., Міжнародна наукова конференція 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні»  

1 

10. 22-23 вересня 2017 р., міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції в юридичній науці України 

та зарубіжних країн». 

1 

11. 1-3 червня 2017 р., міжнародна наукова конференція 

«Дванадцяті юридичні читання. Держава в суспільно-

політичних процесах: виклики і загрози» 

1 

12. 27-28 жовтня 2017 р., міжнародна науково-практична 

конференція «Життя у світі постправди: демократичні 

виклики, особистий вибір і соціальна стійкість» 

1 

13. 27-28 жовтня 2017 р., міжнародна науково-практична 

конференція «Життя у світі постправди: демократичні 

виклики, особистий вибір і соціальна стійкість» 

1 

Всеукраїнські 

1. 23 листопада 2016 р., III Всеукраїнська науково-практична 1 
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конференція « Державо - та правотворчі традиції 

українського народу» (до 150-річчя М.С. Грушевського)». 

Державна фіскальна служба України, Університет державної 

фіскальної служби України 

2. 28 квітня 2017 р., VI Всеукраїнська наукова конференція, 

присвячена 100-річчю Української національно-

демократичної революції 1917 – 1921 рр. «Революція в 

Україні у  XX-XXI століттях: співзвуччя епох». 

1 

3. 27 квітня 2017 р., круглий стіл «Історія українського 

парламентаризму (до 100-річчя утворення Української 

Центральної Ради)» 

18 

4. 10-11 березня 2017р., круглий стіл «Українська центральна 

рада – світоч національного державотворення: історико-

правові уроки та сучасні реалії»  

2 

5. 06 квітня 2017 року, XI Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія і практика сучасної юриспруденції»  

3 

6. 20 травня 2017 року, XII Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія і практика сучасної юриспруденції». 

4 

7. 25 жовтня 2017 р., Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції»  

1 

8. 24 червня 2017 р., Всеукраїнська наукова конференція 

«Гетьман Мазепа: історична постать у контексті процесів 

українського державотворення» 

1 

9. 19 вересня 2017 р., Всеукраїнська наукова конференція 

«Актуальні проблеми викладання історико-правових 

дисциплін в системі вищої юридичної освіти України та 

зарубіжних країн» 

4 

 

2.8 Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь) 

 

№ 

з/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Викладачі, які взяли 

участь 

1. 21-24 of November 2017, II International scientific and practical 

conference «Problems and perspectives in European education 

development» Prague, Czech Republic. 

ас. Омарова А.А. 

2. 18 вересня 2017 року,“Modern Methodology of Science and 

Education”, Польща, м. Варшава.  

доц. Тихоненков Д.А. 

3. 29.06.2017- 30.06.2017 р., Східно - європейська  науково-практична 

конференція    n        r   .       ur pe n C nference  м. Лодзь 

доц. Лісогорова К.М.  

4. 30.05.2017 - 31.05.2017 р., міжнародна наково-практична 

конференція K nferencj  M edzyn r d  ej   uk   - r k ycznej 

            r   . Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i 

wyniki ,  Гданськ, Польща. 

ас. Казак Р.А. 

5. 29.04.2017 - 30.04.2017 р., міжнародна наково-практична 

конференція K nferencj  M edzyn r d  ej   uk   - r k ycznej 

            r   . Nowoczesne badania podstawowe i stosowane", 

Сопот, Польща. 

ас. Казак Р.А. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1 Список опублікованих за звітний період монографій: 

Монографії: 2 – 30,63 друк.арк. 
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1. Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та 

практика: монографія. – Харків : Право, 2017. – 448 с. (20,4 друк. арк.); 

2. Омарова А. А. Правовий статус України у період перебудови (1985 – 1991 рр.) : 

монографія / А. А. Омарова. – Харків : Право, 2017. – 192 с. (10,23 друк. арк.) 

 

3.2 Список опублікованих за звітний період підручників: — 

 

3.3 Список опублікованих за звітний період навчальних посібників:  

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

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

2. Лизогуб В. А. Країнознавство : курс лекцій / Лизогуб В.А. –  Харків : Право, 2017. – 

368 с. (21,4 друк. арк.) 

 

3.4 Кількість публікацій (статей та тез) у наукових виданнях усього 

(одиниць/друк.арк.): 99/38,88 друк. арк. 

з них: 

3.4.1 за кордоном (одиниць/друк.арк.): 5/1,45 друк. арк. 

 3.4.2 у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.): 
37/22,45 друк. арк. 

 3.4.3 у міжнародній  рк.  метричній базі Scopus (одиниць/друк.арк.) та навести 

перелік:  
Scopus: Kazak R. Development of Legal Norms on Biodiversity Protection Reflecting EU 

Trends, Environmental Policy and Law, vol. 47, no. 3-4, pp. 147-152 (0.9 друк. арк.) 

3.5 Вказати загальну кількість друкованої продукції кафедри (одиниць/друк.  рк..): 

99/105,32 друк.арк. 
 

Таблиця № 2 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2017 році у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-
остання сторінки 

роботи 

Статті 

1.  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  

с. 53-56. 

2.  Лісогорова К.М. Functioning Of State Bodies In Ukrainian SSR: Legal Overview (1960s 
– 1980s)  

Zb ór  r ykułó  n uk  ych. 
Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej 

«           r  o.East 
European Conference»   

p. 115-120 

3.  Васильєв Є.О. Legal regulation of creation and activities economic partnership in 

UkrSSR during the NEP  

 

Zb ór  r ykułó  n uk  ych. Z 

40 Zb ór  r ykułó  n uk  ych 

Konferencji Miedzynarodowej 
NaukowoPraktycznej 

organizowanej dla 

pracowników naukowych 
uczelni, jednostek naukowo-

badawczych « Nowy sposób 

rozwoju » 

р. 115-121 

4.  Казак Р.А. Конференція з охорони природи (Берн, 1913 р.) як початок 

міжнародного вирішення екологічних проблем  

Zb ór artykułów naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo- Praktycznej 
«   stwo i Prawo. 

Nowoczesne badania 

podstawowe i stosowane.» 

p. 25-27 

5.  Казак Р.А. Kubinets V. (2017) Pavlo Skoropadsky and His Monarchism  Zb ór artykułów naukowych. 
Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej 

«   stwo i Prawo. Badania 
podstawowe i stosowane: 

wyzwania i wyniki « 

p. 136-138 
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6.  Казак Р.А. Періодизація становлення екологічної політики Європейського 
Союзу  

Zb ór artykułów naukowych 
«Economy. Z rz dzanie. 

        I Prawo, European 

Scientific Conference. Theory. 

Practice.» 

Р. 31-33 

 

 

Таблиця № 3 

 
Всього 

друкован

ої 
продукції 

Моногра

фії 

Наукові статті 

в наук. 

журналах та 
наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень 
на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 
грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники без 
грифу МОН 

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

коментарі 

Кількість 

друк. арк. на 

одного 
викладача 

103/105,32 2/30,63 34/22,56 65/16,33 - 2/35,8 - - 5,0 

 

3.6 Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій  
  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

4.1 Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та кількість 

проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення 

кваліфікації)  

 Проф. Єрмолаєв В.М. прочитав 2 лекції у «Школі професійної майстерності»  

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися дослідження, 

сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити підготовлені та 

подані практичними органами доповідні записки, вказати на їх практичне 

значення, коротко). 

Немає 
 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  

Немає 
 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати 

всі види консультацій наданих викладачами). 

Доц. Тихоненков Д.А. - співробітництво з місіями ООН та ОБСЄ. Щотижневі 

консультації з питань, пов’язаних із застосуванням кримінального та кримінально-

процесуального законодавства, дотримання прав громадян України. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1 Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 
 

Кандидатські дисертації:  

1. Казак Р.А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі 

у другій половині ХХ ст.: історико-правове дослідження; 

2. Гоцуляк С. Л. Санітарно-епідеміологічне законодавство в Україні у ХХ ст.;  
3. Булгаков А.О. Правове регулювання раціонального використання та охорони земель в 

Україні в ХХ ст. 

5.2 Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів: ас. Харасик Н.О. 
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5.3 Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій окремо на 

кандидатські та докторські дисертації): 

Докторські дисертації: 2 

Кандидатські дисертації: 0 

 

5.4 Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо кількісні 

показники): 

Докторські дисертації: 1 

Кандидатські дисертації: 3 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

В силу специфіки кафедра до юридичного всеобучу та правової пропаганди не 

залучалася. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1.  Кількість гуртків, працюючих при кафедрі:  

1.  

Кількість студентів, які беруть участь у науковому гуртку:  
15.  

Керівник наукового гуртка:  

К.ю.н., доц. Шигаль Д.А. 

 

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно:  

16/2,9 друк.арк. 

 

7.3.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами: 
  

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ І 

ЗБІРНИКІВ 

8.1 Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій  

Гончаренко В.Д. - член редакційної колегії республіканського міжвідомчого збірника 

«Проблеми законності» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;  

«Вісник Національної академії правових наук України» (члени редакційної колегії: 

Гончаренко В.Д., Рум’янцев В.О.);  

Юридичний журнал «Право України» (члени редакційної колегії Гончаренко  В.Д., 

Єрмолаєв В.М) 

Казак Р.А. – член редакційної колегії XIII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Теорія та практика сучасної юриспруденції”; 

Булгаков А.О. – відповідальний секретар Вісника Асоціації випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член редколегії збірника наукових праць 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», член редколегії Юридичного наукового 

електронного журналу «De Lege Ferend », член редколегії Журналу «Світ Науки і Освіти». 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ 

Проф. Гончаренко В.Д. – Почесна грамота Верховної Ради України (25 червня 

2017  р.);  
Проф. Єрмолаєв В.М. – нагороджений орденом Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (вересень 2017 р.) та заохочувальною відзнакою голови 

Харківської обласної ради (листопад 2017 р.).; 

Доц. Власенко С.І. - Почесна грамота Харківського обласного комітету всеукраїнського 

союзу ветеранів війни 22 вересня 2017 р.; 
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Доц. Лісогорова К.М. - Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, листопад 2017 року; 

Ас. Казак Р.А. - Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за плідну наукову діяльність, компетентність, ініціативність і наполегливість у роботі 

та з нагоди Дня науки, 19 травня 2017 р.; 

Ас. Булгаков А.О. - Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України від 

25.05 2017 року. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА НА 

ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ – Немає  

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою        проф. Гончаренко В.Д. 


