
 

 

ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

 НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 ЗА 2018 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Власенко Сергій Іванович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доцент, кандидат  юридичних  наук,доцент 

кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Прояви народовладдя в 

європейських країнах  в ХІХ – ХХ» ст. 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Прояви народовладдя в 

європейських країнах в ХIХ - 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.). Тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. З'ясовані шляхи залучення народних мас  

Англії, Німеччини та Франції до вирішення загальнодержавних, регіональних та  

проблем місцевого рівня. 

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). 

Конференції: 

А) Всеукраїнські: 

- Харків. 2018. ХVII  Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. Листопад  2018 р . 

-  Харків.2018. ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. Грудень  2018 р. 

Круглий стіл: 

- «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах» (До 100 річчя Конституції 

УНР 1918 р.) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 25 травня 

2018 р. 

- «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах».( До 100 річчя 

ЗУНР). НЮУ імені Ярослава Мудрого. 27 листопада 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: 

-  “The Constitution of the Ukrainian People’s Republic 1918 – the Basic Law of the European 

Model”  NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE “YEARBOOK OF 

UKRAINIAN LAW” №10/2018 .) (0,6 друк.арк.) 

Тези: 

- «Конституційні зміни Великобританії в ХІХ- початку ХХ ст.» // Матеріали  XVI 

Всеукраїнської  наукової конференції « Теорія та практика сучасної юриспруденції»  

Матеріали круглого столу, Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (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.148-150  

(0,3. друк. арк.) 

-  «Причины и движущие силы государственного переворота в Англии в 1688 г». ( К  330 

годовщине «Славной революции» ) // Матеріали ХVIII  Всеукраїнської науково-практичної 

конференції « Теорія та практика сучасної юриспруденції». Асоціація випускників 

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

2018. – с.21-24 , (0,3 друк. арк.) 

- «Традиционализм Вильгельма Оранского – основа бескровности государственных 

преобразований  в Англии   конца ХVII  в». ( К 330 летию «Славной революции» 1688 г.). 

Матеріали  XVIII Всеукраїнської науково-практичнщї конференції « Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – с.138-140, Круглый стол ( К 100 

летию  ЗУНР). (0,3 друк. арк.)      

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.Ні. 

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

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  

доцент кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн        С.І. Власенко 

 

 

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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