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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

     

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гончаренко Володимир Дмитрович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Конституція Австрії 1867 

р. і Конституція Чехословаччини 1920 р.» 2 друк. арк. 

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

будівництво Чехословаччини, Австрії та України  у 1917-1920 рр.» 2.75  друк. арк. 

4.1.Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2.Наукова новизна отриманих результатів. Новизна полягає у з’ясуванні 

демократичних засад зафіксованих в Конституціях: УНР 1918 року, Конституції 

Чехословаччини 1920 року, Конституції Австрійської Республіки 1920 років, що 

збагачує історико-правову науку новими науковими положеннями в історії 

конституційного будівництва в Україні та в країнах Європи. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не приймав. 

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не має. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не має. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не має. 

 6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. Не має. 

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не має. 

       6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

6.5.Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

7.Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

8.Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

     Міжнародна наукова конференція: 

- Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю зі дня 

народження доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова ( 25.10.1918 -

24.03.1979), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року. 

- Международная научно-практическая конференция. Проблемы правового 

регулирования общественных отношений: теория, законодательство, практика. 23-24 

ноября 2018 г. – Брест, Республика Белорусь. 

      Всеукраїнські наукові конференції: 

- Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» - 

25 травня 2018 року, м. Харків. 

- Всеукраїнська наукова конференція, м. Львів, 1 листопада 2018 року. 



- XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція « Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». 10 грудня 2018 р. м. Харків 

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

надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

- Goncharenko V.D. Establishment of the Ukrainian People’s Republic- a scientifican event 

in the Ukrainian history.//Yearbook of Ukrainian law: Coll.of scientific papers/responsible 

for the issue O.V.Petryshin.- Kh.:Law, 2018. - № 10. - с.61-68. 0,5 друк. арк. 

-  В.Д. Гончаренко. Конституція Української Народної Республіки – вінець 

законодавчої діяльності Української Центральної Ради. Право України. – 2018. - № 

4.- с. 11-24. 0,7 друк. арк. 

-  В.Д. Гончаренко Висновки та рекомендації з актуальної теми. Право України. – 

2018.-№ 4-с.139-146. 0,5 друк. арк. 

Тези наукових доповідей: 

- В.Д. Гончаренко. Питання мови в конституції Чехословацької Республіки 1920 р. 

Матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції».- X.:ФОП Бровін О.В., 2018.- с.3-5. 0,2 друк. арк. 

- В.Д. Гончаренко «Правове становище Закарпаття за Конституцією Чехословаччини 

1920 р.». Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського 

державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської 

наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.) / І.Й. Бойко (голова редколегії), 

А.В. Кольбенко (відп. секр.).- Львів, 2018. – Вип.2. – ст. 103-108. 0,4 друк. арк. 

- В.Д. Гончаренко. Конституція Української Народної Республіки – основний закон 

суверенної держави. Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах 

глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова ( 

25.10.1918 -24.03.1979), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року. Одеса: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. ст.126-130. 0,25 друк. арк. 

- Адміністративно-територіальний устрій України за часів визвольних змагань /( 1917-

1921 рр.) // Матеріали XVIII Всеукраїнської  наукової конференції « Теорія та 

практика сучасної юриспруденції», 10 грудня 2018 р. – Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін 

О.В., 2018 р. – с.10-12. 0,2 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science. Не маю. 

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

- В.Д. Гончаренко. Конституція Української Народної Республіки – вінець 

законодавчої діяльності Української Центральної Ради. Право України. – 2018. - № 

4.- с. 11-24. 0,7 друк. арк. – Індексується в «EBSCO Publisher», «Index  Copernicus 

International», «HeinOnline». 

-  В.Д. Гончаренко Висновки та рекомендації з актуальної теми. Право України. – 

2018.-№ 4-с.139-146. 0,5 друк. арк. – Індексується в «EBSCO Publisher», «Index  

Copernicus International», «HeinOnline». 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. «Вісник національної 

академії правових наук України», «Проблеми законності», «Право України». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Д64.086.02. в Національному            

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html


-  Відгук на автореферат дисертації  Бадахова Юрія Назіровича «Організаційно- правові   

засади діяльності органів державної безпеки УРСР у період Другої світової війни», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.01 – 

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

14.Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Нагороджений орденом за заслуги III 

ступеня. 

 

Склав  

професор кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн       В.Д. Гончаренко 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних 

країн  Протокол № 3 від « 27 » листопада  2018 р.  

 

 

Зав. кафедри _______________________________________________В.Д. Гончаренко 
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