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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тихоненков Дмитро Анатолійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. К.ю.н., доцент кафедри історії держави 

та права України та зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Прокурорський нагляд в Україні за судовою реформою 1864 р.: 

законодавство і практика» 1,5 друк. арк. 

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

«Прокурорський нагляд в Україні за судовою реформою 1864 р.: 

законодавство і практика» 2,6 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. Вперше в науковий обсяг 

вводиться системний аналіз документів судової реформи та ідеї, які були 

зафіксовані в них, знайшли відображення в сучасному законодавстві і 

практиці в Україні прокурорського нагляду за органами розслідування. 

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. Всеукраїнські конференції: 

 XVI Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м.Харків, 26 квітня 2018 року; 

 XVII Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м.Харків, 30 жовтня 2018 року; 

Міжнародна конференція:  

 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрямки 
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наукової думки», м.Тернопіль, 18 квітня 2018 року; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы правового 

регулирования общественных отношений: теория законодательство, 

практика», м.Брест, 23 листопада 2018 року; 

 Міжнародна науково-практична «Теорія і практика сучасної юриспруденції», 

м. Київ, 7-8 грудня 2018 року. 

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

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

Статті: 

 Тихоненков Д.А. Органы досудебного расследования в Украине на 

переломе 1920-Х и 1930-Х годов  // «Legea și viața» – Молдова, 2018. –

с.182-186 (0,5 др.арк.) 

 Tikhonenkov D.A. New Economic Policy and organization of public 

prosecutor’s supervision over investigative bodies in Ukraine. // «Legea și 

viața» –Молдова, 2018. – с. (0,5 др.арк.) (у видавництві) 

 Тихоненков Д.А. Судебная реформа 1864 г.  и прокурорский надзор за 

следствием в современной Украине // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університета серія «Юриспруденція» № 35–Одеса, 2018. – 

с. (0,5 др.арк.) (у видавництві) 

Тези: 

 

 Тихоненков Д.А. З Історії органів державної безпеки України. Архівні 

джерела.// Перспективні напрямки наукової думки: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 18 квітня 2018 р. у 

м.Тернополі: зб.наук.праць // ГО « Європейська наукова платформа». – 

Обухів, 2018. –Т.І. – с.65-66 (0,2 др.арк.) 

 Тихоненков Д.А.Таємні циркуляри 1921 р.про притягнення до 

кримінальної відповідальності членів комуністичної партії України //  

Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». Матеріали круглого столу, історія 

конституціоналізму в Україні та зарубіжних країн( до 100-річчя 

Конституції УНР 1918 р.). Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого: у 2-х т.Т.1. – Х.: 

ФОП.Бровін О.В., 2018 – с.167 (0,1 др.арк.) 

 Тихоненков Д.А.Перехід до НЕПу і прокурорський нагляд за органами 

дізнання попереднього слідства.// Матеріали XVII Всеукраїнської 

науковой конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 

Асоціація випускників Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. –Харків, 2018. – с. ( 0,1 др.арк.) ( у видавництві) 

 Тихоненков Д.А. Мера пресечения при подозрении или обвинении по 

статьи 110 УК Украины. // Материалы Международной конференции 

«Проблемы правового регулирования общественных отношений: теория 

законодательство, практика» , - Брест, 2018. – с. (0,4 др.арк.)                                  

(у видавництві) 

 Тихоненков Д.А. Прокурорський нагляд за слідством за Статутом 

кримінального судочинства 1864 р. // Теорія і практика сучасної 

юриспруденції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

7-8 грудня 2018 р. у м. Київ: зб.наук.праць // ГО «Центр наукових 
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досліджень» ( 0,3 др.арк.) (у видавництві) 

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

даних Scopus, Web of Science. Не має. 

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

базах даних. Не має. 

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

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

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.  

- Співробітництво з місіями ООН та ОБСЄ. Щотижневі консультації з 

питань, пов’язаних із застосуванням кримінального та кримінально-

процесуального законодавства, дотримання прав громадян України. 

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. Тихоненков 

 

 

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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