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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Казак Ріната Алімівна  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і 

права України та зарубіжних країн 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. “Розвиток правового забезпечення 

екологічної сталості в країнах Європи у другій половині ХХ ст». 1.5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. “Розвиток правового забезпечення 

екологічної сталості в країнах Європи у другій половині ХХ ст.» 1.5. друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, 

наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). – наукові статті , тези наукових 

доповідей 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено закономірності та  головні тенденції 

розвитку правових основ у сфері забезпечення екологічної сталості, розглянуто взаємозв’язок 

екологічної сталості та глобалізаційних процесів у історико-правовому дискурсі. 

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

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

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. - 

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). 

  Міжнародні наукові конференції: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Особенности адаптации законодательства Молдовы 

и Украины к законодательству Европейского Союза» г. Кишинев, 23–24 березня 2018 р. Республіка 

Молдова. 

 

  Всеукраїнські наукові конференції: 

1. «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 

100-річчя проголошення)», 1 листопада 2018 р., м. Львів. 

 

Круглі столи: 

1. Круглий стіл “Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 

Конституції УНР 1918 р.), (Харків, 26 квіт. 2018 р.) 

 

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

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

 Стаття: 

1. Kazak Rinata, Periodization of Nature Protection in Ukraine in the Latter Half of the 20th Century: Legal 

Aspect / Periodicização da Proteção Ambiental na Ucrânia na Segunda Metade do Século XX: Aspecto 

Jurídico. Revista Espacios. Vol 38, Año 2018, Número 19, 0.85 – друк.арк. 

Казак Ріната, Періодизація охорони природи в Україні у другій половині 20 ст.: правовий аспект, 

Revista Espacios, 2018, - 38 (№ 19), - 

[Електронний ресурс ], Режим доступу - http://www.revistaespacios.com/a18v39n19/18391928.html 
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Тези:  

1. Казак Р. А. Викладання дисципліни «Історія держави і права» в Україні та Бельгії, Особенности 

адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: 

[материалы Международной научно-практической конференции, г. Кишинев, Республика Молдова, 

23-24 марта 2018 года] «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația 

Uniunii Europene», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2018; Chişinău) – Кишинев, 2018. – С. 

36-38 0.2 друк.арк. 

2. Казак Р.А. Конституційна історія Бразилії з 1824 року. Теорія та практика сучасної юриспруденції: 

матеріали  XVI Всеукраїнської наукової конференції (Харків, 25 трав. 2018 р.). Історія 

конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах: матеріали круглого столу до 100-річчя 

Конституції УНР 1918 р. (Харків, 26 квіт. 2018 р.) Харків:  Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2018 0.25 друк.арк. 

3. Казак Р. А. Дослідження діяльності ЗУНР у роботах зарубіжних науковців, Західно-

Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя 

проголошення): збірник матеріалів всеукраїнської  конференції – Львів – вип.2, - 155-158 С. 0.2 

друк.арк. 

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

Science. 

Scopus:  

Kazak Rinata, Periodization of Nature Protection in Ukraine in the Latter Half of the 20th Century: Legal Aspect / 

Periodicização da Proteção Ambiental na Ucrânia na Segunda Metade do Século XX: Aspecto Jurídico. Revista 

Espacios.  – 2018 – Vol 38, - Número 19 

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

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання –  

- Член редакційної колегії “Теорія та практика сучасної юриспруденції”, м.  Харків 

- Член редакційної колегії науково-практичного журналу “Світ освіти та науки”, м. Харків 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

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

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. Ні. 

 

 

Склав  

асистент кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн         Р.А. Казак 

 

 

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

Протокол № 3 від « 27 » листопад 2018 р.  

 

 

Зав. кафедри _________________________________________________________ В.Д. Гончаренко 

            (підпис, прізвище) 
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