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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шигаль Денис Анатолійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн. 

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Розробка стадій порівняльного 

аналізу історико-правових об’єктів і оцінки результатів компаративного дослідження з 

історико-правової тематики». Обсяг: 1,5 д.а. 

4. Тема фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи: «Розробка стадій 

порівняльного аналізу історико-правових об’єктів і оцінки результатів компаративного 

дослідження з історико-правової тематики». Обсяг: 2,09 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: тези наукових доповідей і повідомлень, 

наукові статті, розділ дисертації. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовано специфіку роботи з 

джерелами порівняльного історико-правового дослідження. Розглянуто зовнішню 

та внутрішню критику історичних пам’ятників, процедуру перевірки джерел на 

фальсифікацію, умови залучення до компаративного аналізу перекладних текстів. 

З’ясовано специфіку герменевтичної інтерпретації джерел порівняльного історико-

правового дослідження. Наведено найважливіші методи і принципи тлумачення 

історичних пам’ятників.    

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: 

А) конференціях: 

Міжнародних: --//--. 

Всеукраїнських: 

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

юриспруденції» (м. Харків, 30 жовтня 2018 року). 

Б) --//--. 

В) круглих столах: 
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- Круглий стіл «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 

Конституції УНР 1918 р.)» (м. Харків, 26 квітня 2018 року); 

- Г) --//--. 

9. Видавнича діяльність: 

А) Монографії: --//--. 

Б) Наукові статті: 

- Шигаль Д. А. Дослідження джерельної бази порівняльного історико-правового аналізу: 

питання методики. Проблеми законності. Харків. 2018. Вип. 142. С. 8-21 (0,86 д. а.); 

- Шигаль Д. А. Герменевтичний аналіз джерел порівняльного історико-правового 

дослідження. Вісник Національної академії правових наук України. Харків. 2018. № 4. 

(0,69 д. а.). 

- Шигаль Д. А., Капліна В. А. Перший Курултай кримськотатарського народу 1917 року: 

історико-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Ужгород. 2018. Серія «Право». Вип. 52. Т. 1. С. 60-64 (0,09 д. а.). 

В) Навчальні посібники: --//--. 

Г) Тези доповідей і наукових повідомлень: 

- Шигаль Д. А. Джерела порівняльного історико-правового аналізу: осмислення й 

систематизація. 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. Т.1. С. 168-169 

(0,18 д. а.); 

- Шигаль Д. А. Основи методики перевірки джерел порівняльного історико-правового 

аналізу на фальсифікацію. Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали XVII 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 30 жовт. 2018 р.). Харків: Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2018 (0,27 д. а.). 

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

Scopus, Web of Science. Не має. 
9.2. Публікації у інших наукометричних базах: 

- Шигаль Д. А. Дослідження джерельної бази порівняльного історико-правового аналізу: 

питання методики. Проблеми законності. Харків. 2018. Вип. 142. С. 8-21 (0,86 д. а.) - Збірник 

наукових праць індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних 

«EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory 

of Open Access Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of Journals» 

(Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), 

«Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research Journals Indexing» 

(Індія), «International Innovative Journal Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» 

(РФ), «РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide Scientifical and 

Educational Library» (США), Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.; 

- Шигаль Д. А. Герменевтичний аналіз джерел порівняльного історико-правового 

дослідження. Вісник Національної академії правових наук України. Харків. 2018. № 4. (0,69 д. а.) 

– збірник внесений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща). 

- Шигаль Д. А., Капліна В. А. Перший Курултай кримськотатарського народу 1917 року: 

історико-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Ужгород. 2018. Серія «Право». Вип. 52. Т. 1. С. 60-64 (0,09 д. а.) – збірник внесений до 

наукометричної бази Index Copernicus International (Польща). 

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

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

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 3 

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  

доцент кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн        Д.А. Шигаль 

 

 

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 
            (підпис, прізвище) 
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