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З В І Т 

про науково-дослідницьку роботу 

кафедри історії держави і 

права України та зарубіжних 

країн за 2018 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ 

1.1 Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження 

За звітний період викладачі і аспіранти кафедри здійснювали дослідження в 

межах комплексно-цільової програми “Актуальні питання державотворення в 

Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970” (наукові 

керівник – проф. Гончаренко В.Д.), спрямовані на виявлення закономірностей 

становлення, розвитку та функціонування української держави і права України на 

різних етапах її багатовікової історії. Ці дослідження забезпечують плідний пошук 

найбільш ефективних підходів до державного і правового будівництва в Україні в 

сучасних умовах з використанням досвіду деяких зарубіжних країн. 

 

1.2 Склад кафедри (науковий ступінь, посада) із зазначенням теми та 

обсягом запланованої роботи, обов’язково вказати публікації 

(монографії, статті, тези) кожного викладача. 

 

1. Гончаренко В. Д., д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

    «Конституція Австрії 1867 р. і Конституція Чехословаччини 1920 р.» 2 друк. арк. 

Опубліковано: 2,75 друк. арк. 

 Наукові статті: 

1. 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. 

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

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

4.- с. 11-24. 0,7 друк. арк. 

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

2018.-№ 4-с.139-146. 0,5 друк. арк. 

     Тези наукових доповідей: 

1.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. 

2.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. 

3.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. 
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4.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. 

2. Єрмолаєв В. М., д.ю.н., професор, професор кафедри на 0,5 ставки 

«Концепція державотворчої доби національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.)» 1.0 д.а. 

Опубліковано: 1,4  друк. арк. 

Наукові статті: 

 1.Єрмолаєв В. М. About Organization and Rules of Procedure of Ukrainian Central 

Rada // Щорічник українського права  : зб. наук. пр. / відп. за вип. О.В. Петришин. 

– Х. : Право, 2018. – №10. – С. 30-45 (0,7 д.а.); 

2.Єрмолаєв В. М. Про конституційний процес в Українській Народній Республіці 

1917- 1918 рр. // Право України. – 2018. – №4. – С. 25-38 (0.7 д.а.); 

 

3.Рум’янцев В. О., д.ю.н., професор, професор кафедри на 0,25 ставки 

«Історія конституційного будівництва в Україні» 0,5 д.а. 

Опубліковано: 0,9 друк.арк. 

Наукові статті: 

1.«Formation of Ukrainian National Republic (100 Years of Third Universal)» - 

Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V. 

Petryshyn. – Kh. : Law, 2018.- № 10 – C. 61-68 (0,4 д.а.); 

2.Румянцев В.О. Проблеми організації влади за проектом Конституції Отто 

Ейхельмана // Право України: юридичний журнал / редкол.: О.Д. Святоцький та 

ін..  – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2018, № 4 – С. 39-50 (0,5 д. а.). 

 

4. Васильєв Є. О., к.ю.н., доцент 

«Правовий статус суб’єктів господарювання в УСРР в період НЕПу» – 1,5 д.а. 

Опубліковано:  1,65 друк. арк. 

Наукові статті: 

1.  Васильєв Є.О. Правовий статус кооперативів за законодавством УСРР  

періоду нової економічної політики / Є.О. Васильєв // Юридичний електронний 

науковий журнал. – 2018. – №6. Режим доступу: http://lsej.org.ua – 0,75 друк. арк. 

2.Васильєв Є.О. Правовий статус трестів та синдикатів за законодавством УСРР  

періоду нової    економічної політики / Є.О. Васильєв // Науковий вісник УжНУ. 

Серія «Право». – 2018. – №51. – Т.2. с.34-38. 0,75 друк. арк. 

Тези наукових доповідей: 

1.Васильєв Є.О. Правовий статус господарських товариств в УСРР в період НЕП / 

Матеріали міжнародної наукової конференції «Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах» (до 100 річчя утворення ЗУНР); В.Д. Гончаренко. – 

2018. 0,15 друк. арк. 

 

5. Власенко С. І., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 1.5 друк .арк. 

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 
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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.)      

 

6. Лизогуб В. А., к.ю.н., доцент 

«Законодавче регулювання курсу реформ у КНР в 80-90-х роках ХХ ст.» 1,5 д.а. 
Опубліковано:  0,39  друк. арк. 

-  Рукопис підручника з дисципліни «Країнознавство». (21,7 д.а.);  

- Рукопис розділів підручника «Історія держави і права зарубіжних країн»: «Давній 

Китай» (1,5 д.а.), «Середньовічний Китай» (1,29 д.а.), «Китай нового і новітнього 

часу» (0,78 д.а.) 

Тези наукових доповідей: 

- «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах: (до 100-ччя 

Конституції УНР 1918 р.)». Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. Харків, 2018 р. Тези: Лизогуб В.А. «Конституція УНР 1918 року». (0,14 д.а.) 

- « Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах» (до 100-річчя 

ЗУНР) 27 листопада 2018 р. Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. м. Харків,  2018 р. Тези : Лизогуб В.А. « Законодавство КНР про вільні 

економічні зони».(0,25 д.а.) 

  

7. Лісогорова К. М., к.ю.н., доцент 

«Правоохоронні органи в Українській РСР у 1960-х – 1980-х роках», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано: 1,55 друк. арк. 

      Наукові статті:  

 1.Лісогорова К. М. Природоресурсне законодавство в Україні у 1960-1980-х роках // 

Порівняльно-аналітичне право» – 2018. – № 3. – С.34–37 [Електронний ресурс], 

журнал «Порівняльно-аналітичне право» внесений до  наукометричної бази Index 

Copernicus International   та індексується в Google Scholar 0,7друк.арк. 

2.Лісогорова К. М. Основні риси системи органів  в галузі охорони  природи в 

Україні у 1960-1980-х роках // Порівняльно-аналітичне право» – 2018. – № 4. – С. ХХ–

ХХ [Електронний ресурс], журнал «Порівняльно-аналітичне право» внесений до 

 наукометричної бази Index Copernicus International   та індексується в Google Scholar 

0,45друк.арк. 

Тези наукових доповідей: 

1.Лісогорова К.М. Судова система в Українській РСР у період уповільнення темпів 

суспільного розвитку та застою («Круглий стіл» : Історія конституціоналізму в 

Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя Конституції УНР 1918р.) 26 квітня 2017р, 

м. Харків 0,15 друк.арк. 

-2.Лісогорова К.М. Правоохоронні органи Української РСР у 1960-х-1980-х рр. Zbiór 

artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) 

zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz 
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badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii 

(29.06.2018). //Economy.Management. State and Law.Państwo i Prawo #6. - Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018 - 76 str. - С.57-61., збірник внесений 

до наукометричної бази РІНЦ 0,25 друк.арк. 

 

8.Матвєєва Т. О., к.ю.н., доцент 

«Становлення європейського континентального права» 1.5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,9 друк. арк. 

Стаття: 

- « Становлення континентальної системи європейського права на прикладі 

Стародавніх Афін і Спарти» опублікована у номері 4 за 2018 рік у електронному 

науковому фаховому виданні « Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського 

Національного університету на офіційному сайті видання – www/pap/in/ua/., ст. 34-43, 

(1,3 д.а.) 

Тези: 

-   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.) 25 травня 2018 р.  

Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого: у 2-х т. Т.1. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018., «Правовий коментар Конституції 

УНР 1918 року» с.162-163 (0.2 д.а.) 

-  Матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». 25 березня 2018 р., Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого:– Х.: ФОП Бровін О.В., 2018., 

«Карательные уголовные кодексы 1791 и 1810 годов», ст. 59-61, (0,2 д.а.) 

-   Матеріали XVII Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого:– Х.: ФОП Бровін О.В., 2018., «Конституція США 1787, 

правовий коментар» - c.81-82 (0,2 д.а.) 

-  «Становлення самостійної державності ЗУНР» - « Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах» (до 100-річчя ЗУНР) – Круглий стіл 27.11. 2018 р. 

 

9. Походзіло Ю. М., к.ю.н., доцент 

«Фінансово-правові ідеї у Російській імперії в ХІХ ст.» 1,5 д.а. 

Опубліковано: 1,6 друк.арк. 

 Наукові статті: 
1.Походзіло Ю.М. Основні етапи розвиту наукових поглядів про фінанси в Російській 

імперії у ХІХ столітті/ / Право та інновації: наук.- практ. журн. – Х.: Право, 2018. – № 4 

(24). С. 62-28. (0,5 д.а.) 

2.Походзіло Ю.М. Внесок міністрів фінансів Російської імперії другої половини XIX 

століття в розвиток  наукових поглядів про фінанси. Право та інноваційне суспільство : 

електрон. наук. вид. – 2018. – № 1 (10). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2018/6/Pohodzilo10.pdf  (0,6 д.а.). 

Тези доповідей і наукових повідомлень: 

1. Походзіло Ю.М. Розвиток торговельного права Німеччини  у ХІХ ст. // Проблеми 

подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та 

захисту суб’єктивних цивільних прав:: матеріали науково-практичної конференції присвяч. 

пам’яті професора Чингізхана Нуфатовича  Азімова  (м. Харків, 21 грудня  2017 р.) Харків, 

2017. – 432 с. (0,3 д.а.) 

2. Походзіло Ю.М. Щодо питання про основні етапи розвиту наукових поглядів про 

фінанси та їх особливості в Російській імперії у ХІХ столітті // Матеріали XVIII 

Всеукраїнської  наукової конференції « Теорія та практика сучасної юриспруденції», 

10 грудня 2018 р. – Асоціація випускників Національного юридичного університету 
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імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018 р. – с.21-23. (0,2 д.а.) 

 

10. Скуратович І. М., к.ю.н., доцент 

 «Запровадження суду присяжних в Україні після судової реформи 1864 року» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,6 друк. арк. 

Наукові статті: 

 1.Скуратович І.М. До питання становлення суду присяжних за судовою реформою 

1864 р. //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2018. 

-№ 25. – С. 48-54 – (0,7 друк. арк.) 

 2.Скуратович І. М. Адміністративно-територіальний поділ і державнеуправління у 

феодально-роздробленій Русі.// Форум права: електрон. наук.фахове вид.- 2018. -№ 2.- 

С. 124–132. URL:- (0,8 друк.арк.)  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_17.pdf, 

DOI:http://doi.org/10.5281/zenodo.1291628 

 Тези наукових доповідей: 

1.До питання про адміністративний поділ і державне управління в УНР періоду 

Центральної Ради. Матеріали ХVI 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. 163-165  (0,1 друк. 

арк.)  

 

11. Тихоненков Д. А., к.ю.н., доцент 

«Прокурорський нагляд в Україні за судовою реформою 1864 р.: законодавство і практика» 

1,5 д. а. 

Опубліковано:  2,6 друк. арк.  

Наукові статті: 

1.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 друк. 

арк.) 

2.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 друк. арк.) (у видавництві) 

3.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 

друк. арк.) (у видавництві) 

Тези: 

1.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 друк. арк.) 

2.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 друк. арк.) 

3.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 

http://doi.org/10.5281/zenodo.1291628
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. –Харків, 2018. – 

с. ( 0,1 друк. арк.) ( у видавництві) 

4.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 друк. арк.)  (у видавництві) 

5.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 досліджень» ( 0,3 друк. арк.) (у видавництві) 

 

12. Шевердін М. М., к.ю.н., доцент (0,5 ставки) 

«Розвиток податкової системи в Україні на різних етапах її розвитку» - 1,5 д.а. 
Опубліковано: –  2,8 друк. арк. 

 Статті:  

1.Шевердін М.М. Історико-правовий аналіз механізму прямого оподаткування у 90-х 

рр. ХХ ст.       в // Вісник Академії правових наук. – 2018. - №2. - С. 13-26. – (0,9 д.а.) 

2.Шевердін М. Спрощене провадження як новела Цивільного процесуального 

кодексу// Судово-юридична газета (26.01.2018р.) //http://sud.ua/ru/news/blog/114146-

sproschene-provadzhennya-yak-novela-tsivilnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayini (0,5 

д.а.) 

3.Шевердін М. Цивільний процесуальний кодекс України: питання до 

обговорення//Судово-юридична газета (21.02.2018р.)//  

https://sud.ua/ru/news/blog/115307-tsivilniy-protsesualniy-kodeks-ukrayini-pitannya-do-

obgovorennya (0,3 д.а.) 

4.Шевердін М. Судові витрати в цивільному та господарському процесі// Юридична 

газета (22.02.2018р.)//http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/sudovi-vitrati-v-

civilnomu-ta-gospodarskomu-procesi.html (0,5 д.а.) 

5.Шевердін М. Зловживання процесуальними правами: як запобігти? // Юридична 

газета. - №17 (619). – 24.04.2018. - http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/zlovzhivannya-procesualnimi-pravami-yak-

zapobigti.html (24.04.2018р.)  (0,6 д.а) 

 

13. Шигаль Д. А., к.ю.н., доцент 

«Розробка стадій порівняльного аналізу історико-правових об’єктів і оцінки результатів 

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

Опубліковано: 2,09 друк.арк. 

          Наукові статті: 

1.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.); 

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

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

(0,69 д. а.). 

3.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.) 

  Тези доповідей і наукових повідомлень: 

4.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. 
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Т.1. С. 168-169 (0,18 д. а.); 

5.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.) 

 

14. Булгаков А.О., к.ю.н., асистент 

«Правове регулювання раціонального використання та охорони земель у промисловості в 

УРСР» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,6 друк .арк. 

    Тези наукових доповідей: 

1.Булгаков, Артур Олександрович. «До питання становлення та розвитку 

землеохоронних норм» / А. О. Булгаков // Матеріали ХV всеукраїнської науково-

практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції»: Тези доп. та 

наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (25.03.2018 року). - ХV.: 

Всеукраїнська Асоціація випускників Національного юридичного  університету імені 

Ярослава Мудрого - Харків: « Стиль-іздат», 2016. -  С. 5-7.  ( 0,3 д.а.) 

2.Булгаков, Артур Олександрович. «Визначення статусу землі в 1917-1920 роки» / А. 

О. Булгаков // Матеріали круглого столу «Історія конституціоналізму в Україні та 

зарубіжних країнах» до 100-річчя Конституції УНР 1918 р. : Тези доп. та наук. 

повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (30.05.2018 року). - Харків: « Стиль-

іздат», 2018. -  С. 170-173. ( 0,3 друк. арк.) 

Наукова стаття: 

1.Булгаков, Артур Олександрович. «Правове регулювання раціонального 

використання та охорони земель у промисловості в УРСР, Науково-практичний 

журнал «Світ освіти і науки» Випуск № 1, ISSN: 2310-6522. – Харків: «Стиль-іздат», 

2018. – С. 2-5 ( 1 друк. арк.)  

 

15. Гоцуляк С.Л., к.ю.н., асистент 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи не планувалася. 

Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Державотворчі процеси в 

УНР та ЗУНР та та їх правове закріплення» 

Опубліковано: 1,4 друк. арк. 

Стаття:  

1.Древаль Ю.Д., Гоцуляк С.Л. «Концептуальні засади розвитку Директорії УНР: 

дискусії щодо парламентської та радянської моделей влади». Проблеми 

законності. 2018. Вип. 140. С. 17–25. (у співавторстві), 1 друк. арк. 

Тези: 

1.Гоцуляк С.Л. «Правове регулювання системи санітарно-епідеміологічних органів 

у Західноукраїнській Народній Республіці». Західно-Українська Народна 

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

проголошення): зб. мат. Всеукраїнської наукової конференції, 1 листопада 2018 р., 

м. Львів. Вип. 2. С. 187 -190, 0,4 друк. арк. 

 

16.Григоренко Д.А., к.ю.н., асистент 

«Правове положення торгівлі в Україні в період 1925-1932 рр.» 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 1,5 друк.арк. 

Стаття: 

1.Григоренко Д.А. Правове регулювання оподаткування торгівлі в Україні в роки 

НЕП // Право і суспільство. – 2018. - № 6. – С. 38-52. – ( 1 друк. арк.) 

Тези: 

1.Григоренко Д.А. Окремі питання правового регулювання торгівлі в Україні в 

роки НЕП. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції 
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«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. 173-174; - 

(0,15 друк. арк.) 

2.Григоренко Д.А. Оподаткування приватної торгівлі в Україні в 1922-1924 рр. 

(особливості правового регулювання). Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених «Юридична осінь» 2018. м. Харків, 14.11.2018 р. –  

ст. 96-97  (0,2 друк.арк.) 

3.Григоренко Д.А. Податки – як засіб тиску на приватну торгівлю в Україні в роки 

Нової Економічної Політики (деякі аспекти правового регулювання). Матеріали 

круглого столу «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країн (до 

100-річчя ЗУНР)». м. Харків, 27.11.2018 р. – 0,15 друк. арк. 

 

17. Казак Р. А. к.ю.н., асист. 

«Розвиток правового забезпечення екологічної сталості в країнах Європи у другій половині 

ХХ ст».  

1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 1,5 друк.арк. 
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 

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 р., ( 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.) 

 

18.Омарова А. А., к.ю.н., асистент 

«Державотворчі процеси в Україні у ХХ ст.» – 1,5 д.а. 

Опубліковано: 2,0 друк.арк. 

 Статті: 

1.Омарова А. А., Штана І. В. Центральна рада та проблема збереження держави під 

час більшовицької агресії / А. А. Омарова, Штана І.В. // Право і суспільство. – 2018. – 

№ 2. Ч. 2– С. 34-39. – 0, 5 д.а. 
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2.Омарова А. А. Включение Украины в число государств-учредителей ООН: 

исторический аспект / А. А. Омарова //  Legea si viata (г. Кишинев, Респ. Молдова). – 

2018. – Ianuarie. – С. 93-98. – 0,67 д.а. 

Тези наукових доповідей: 

1.Омарова А.А. Компетентнісний підхід у ВНЗ: переваги і недоліки / А.А. Омарова // 

Компетентнісний підхід у навчанні і якість вищої юридичної освіти: тези доповідей та 

повідомлень учасників ХІІ конференції школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. 

Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. – с. 39-43. – 0,2 д.а. 

2.Омарова А. А. Конституційні акти Центральної Ради як джерело українського 

конституціоналізму» - круглий стіл «Історія конституціоналізму в Україні та 

зарубіжних країнах / А. А. Омарова // Круглий стіл «Історія конституціоналізму в 

Україні та зарубіжних країнах(до 100-річчя конституції УНР 1918 р.)» / Нац. юрид. ун-

т ім. Я. Мудрого. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. – с. 177-179  – 0,2 д.а. 

3.Омарова А.А. Як Україна стала первісним членом-засновником ООН / А.А. Омарова 

//Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 року. – 

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. – с. 10-13 – 0,23 

д.а.  

4.Омарова А. А. Нариси з історії виходу Української РСР на міжнародну арену / А. А. 

Омарова // Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах» (до 100-річчя ЗУНР) – 0,2 д.а. (в редакції) 

 

19. Середа О. В., к.ю.н., асистент 

«Англосаксонська модель суддівського корпусу: становлення та розвиток (історико-

правове дослідження»  

1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 2,2 друк. арк. 

Міжнародна колективна монографія:  

1.Податки на Русі - київський, ординський, литовський періоди". / О. В. Середа. / Від 

кам'яної доби до сучасності. Історія податків. Нариси за редакцією Н. М. Ковалко та 

В. М. Мельника. - Київ: "Оберіг часу", 2018. (0,8 друк.арк); 

Наукова стаття: 

1.Sereda O. (2018). The emergence and development of taxation in the legal tradition of the 

peoples of Eastern Europe. Baltic Journal of Economic Studies, 2018, Vol. 4, No. 4, (0,7 

друк.арк.) 

Середа О. (2018). Становлення та виникнення оподаткування в правовій традиції 

народів Східної Європи. Балтійський журнал економічних студій, 2018, Вип. 4, № 4, 

(0,7 друк.арк.) 

    Тези: 

1.Середа О.В. Духовний і політичний супровід митрополита Андрея Шептицького 

державотворчих процесів в Східній Галичині першої половини ХХ ст.// Зб. мат. 

Всеукр. наук. конф. «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії 

українського державотворення (до 100-річчя проголошення)» (1 листопада 2018 р., м. 

Львів, Львівський національний університет імені І. Франка). – Л., 2018, Вип. 2., С. 

213-218, 0,3 друк. арк.; 

2.Середа О.В. Християнізація Європи та Київської Русі як чинник цивілізації і 

духовної єдності народів  - у видавництві Національного юридичного Університету 

ім. Я. Мудрого. 

3.Середа О.В. Мовна єдність як умова національної безпеки України//Проблеми 

законності. Вип. № 142, Харків 2018 р. ст. 220-222 

4.Середа О.В. Принцип свободи совісті в умовах глобалізації: правовий та 
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богословський аспекти / Духовна культура України перед викликами часу (до 150-

річчя заснування "Просвіти") тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 23 квітня 2018 р.). – Харків : Право, 2018. – С. 91-93, 0,2 друк. арк. 

5.Середа О.В. Модернізація історії як навчальної дисципліни в поглядах М. 

Грушевського крізь призму подій 1918 року і сучасних освітніх тенденцій // Тенденції 

і перспективи розвитку інститутів права та держави: збірник Матеріалів Міжнародної 

юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 

квітня 2018 р. Матеріали І Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка  С. 

Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 р. Тези наукових доповідей. Київ-

Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018. – С. 275-278, 0, 2 друк. арк. 

 

20. Стеценко Н.С., к.ю.н., асистент 

«Еволюція земельного законодавства під час буржуазної революції у Франції» (1.5 д.а.) 

Опубліковано: 2.0 друк. арк. 

Наукові статті:  

1.Стеценко Н. С. «Еволюція земельного законодавства під час буржуазної революції у 

Франції» (1.0 д.арк.). Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 

право» № 4, 2018 р., ст. 43-49; 

Тези доповідей і наукових повідомлень: 

1.Стеценко Н. С. «Особливості та наслідки прийняття постанови установчих зборів 

про скасування феодальних повинностей (4 серпня 1789 року)» XV Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної юриспруденції» 25 

березня 2018 р. ст. 116-118,  3 с., 0.2 д. а.;  

2.Стеценко Н. С. «Вплив законодавства французької революції на розвиток 

буржуазної земельної власності XVI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теорія і практика сучасної юриспруденції»  25 травня 2018 р., ст. 89-91,  3 с., 0.2 д. а.;   

3.Стеценко Н. С. «Проблема прав людини та громадянина у проекті Основ статуту 

українського товариства «Вільна Спілка» - «Вільний Союз» та у Конституції УНР 

1918 р. Круглий стіл «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах» ( 

до 100-річчя конституції УНР 1918 р) 26 квітня 2018 р., ст.181-182,  3 с., 0.2 д. а.;   

4.Стеценко Н. С. «Законодавче регулювання розподілу общинних земель під час 

Великої французької буржуазної революції 1789 – 1791 рр.» XVII Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної юриспруденції»  30 

жовтня 2018 р., ст.110-113, 0.2 д. а.;  

5.Стеценко Н. С. «Законотворча діяльність Директорії як основа розвитку української 

державності» Круглий стіл « Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах» (до 100-річчя ЗУНР) 27 листопада 2018 р., 0.2 д. а. 

 

21. Харасик Н. О., асистент 

«Трудове законодавство України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)» 1 д.а. 

Опубліковано: 1,0 друк.арк. 

Наукова стаття: 

1.«Трудове законодавство України в період нової економічної політики (1921-1929 

рр.)» // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право».- 2018.- 

№ 4. - 0,6 д.а. 

Тези доповіді: 

1.«Права і свободи громадян за Конституцією УНР 1918 р.» // Матеріали Круглого 

столу «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 

Конституції УНР 1918 р.)», Х.: Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого, Всеукраїнська асоціація випускників Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого. - 2018 - С. 183-185.- 0,2 д.а. 

2.«Основні риси трудового законодавства України в період непу (1921-1929 рр.)» // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в 

юридичній науці України та зарубіжних країн». – Запоріжжя, 2018. – С. 14-17. – 0,2 

д.а. 
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1.3   Вказати викладачів, які не виконали НДР.  Немає. 

 

1.4 Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням 

суми договору. Немає. 

 

1.5 Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми 

Актуальність робіт, які виконані, обумовлена можливістю використання 

результатів досліджень для подальшого вивчення актуальних питань історії 

держави і права України та зарубіжних країн, а також для формування у 

студентів сучасного світогляду на проблеми розбудови української держави і 

права; 

1.6 Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Немає. 

1.7 Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова  новизна отриманих  викладачами кафедри досліджень 

обумовлюється    конкретною тематикою цих досліджень: 

1.проф. Гончаренко В.Д. – 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; 

2.проф. Єрмолаєв В.М. - розглянуті питання організації та регламенту роботи 

Української Центральної Ради. За допомогою аналізу документів і матеріалів 

Української Центральної Ради досліджено механізм реалізації 

парламентських процедур та законотворчий процес;  

3.проф. Рум’янцев В. О. - досліджено науковий доробок професора Отто 

Ейхельмана в  розвиток конституційного законодавства України на початку XX ст; 

4.доц. Васильєв Є.В. – здійснено комплексний історико-правовий аналіз 

законодавства, спрямованого на регулювання правового статусу суб’єктів 

господарювання в період нової економічної політики в УСРР, визначено порядок 

їх заснування та межі їх господарської самостійності; 

4.доц. Власенко С.І. – з'ясовані шляхи залучення народних мас  Англії, Німеччини 

та Франції до вирішення загальнодержавних, регіональних та  проблем місцевого 

рівня; 

6.доц. Лизогуб В.А. – наукова новизна науково-дослідницької роботи: вперше на 

рівні підручника відповідно до навчальної програми Країнознавства розроблено і 

обґрунтовано поділ на теоретичну частину, де розглядаються загальні проблеми 

країнознавства і практичну частину, що містить оновлену характеристику окремих 

країн на сучасному етапі розвитку. Особлива увага приділяється синтезу, 

систематизації та узагальненню різнорідних даних про політичну, економічну, 

соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, 

окремих регіонів, держав і країн; 

7.доц. Лісогорова К.М. – у роботі виявлені характерні риси та  особливості 

правових актів, які регулювали охорону і раціональне використання землі, вод, 

надр та інших об’єктів природи. Акцентовано увагу на особливостях права 

природокористування в Українській РСР у 1960-1980-х роках; 

8.доц. Матвєєва Т.О. – дослідження теми становлення та розвитку європейського 

континентального    права сприяє розвитку сучасного українського  права на шляху 

побудови незалежної Української держави, відображено у конкретних статтях  

цивільного, кримінального та процесуального кодексів  нашої держави, допомагає 

студентам  юридичного університету вивчити свої громадянські права та 

реалізувати їх на практиці; 

9.доц. Походзіло Ю.М. – полягає у комплексному історико-правовому аналізі усієї 
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сукупності джерел та виявленні загальних, характерних рис та специфічних 

особливостей щодо наукових поглядів про фінанси, як комплексного явища у 

зазначений період. Історія фінансово-правових поглядів свідчить про еволюцію 

фінансово-правових інститутів. Дослідження закономірностей становлення 

фінансово-правової науки вказує на те, що її розвиток нерозривно поєднується з 

дослідженнями історії фінансово-правових поглядів. аналіз даних процесів надасть 

конкретний матеріал для розробки нових фінансово-правових механізмів 

необхідних в сучасній фінансовій практиці; 

10.доц. Скуратович І.М. – на основі архівних документів показано процес втілення 

в життя судової реформи 1864 р. в окрузі Харківської судової палати;  

11.доц. Тихоненков Д.А. – вперше в науковий обіг вводяться нові архівні 

данні відносно прокурорського нагляду за діяльністю судових слідчих на 

Україні до судової реформи 1864 року. Аналіз цих джерел дозволяє 

встановити причинно-наслідковий зв’язок між реальною діяльністю 

прокуратури та впровадженою судовою реформою 1864 року; 

12.доц. Шевердін М.М. – проаналізований процес становлення та еволюції 

податків на українських землях у ХХ ст. – ХХ ст.; 

13.доц. Шигаль Д.А. – 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;    

14.ас. Булгаков А.О. – проведений комплексний аналіз нормативно-правових 

актів у сфері  раціонального використання та охорони земель у промисловості 

в УРСР. Визначені основні напрями забезпечення охорони земель у 

промисловості та їх забезпечення; 

15.ас. Гоцуляк С.Л. – досліджено історію відновлення та розвитку української 

державності доби УНР та ЗУНР. Уточнено сутність та особливості розвитку 

політичних і державницьких платформ українства у період Директорії УНР; 

16.ас. Григоренко Д.А. – наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, 

що НДР є першим в Україні на сучасному етапі комплексним науковим 

дослідженням процесу законодавчого регулювання приватної торгівлі в Україні в 

1922-1929 рр., у якому з’ясовано сутність та особливості здійснення приватної 

торгівлі, розглянуто основні чинники, що визначали напрям державної політики 

щодо приватного сектора в торгівлі в цей період; 

17.ас. Казак  Р.А.  – 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; 

18.ас. Омарова А. А. – наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні 

особливостей розбудови держави в Україні у ХХ ст.; 

19.ас. Середа О.В. – розкрито високий ступінь довіри і авторитет суспільства до 

суду, його зв'язок з громадою, який розвивався у площині звичаєвого права на 

засадах виборності суддів  та участі народу у здійсненні правосудді. Доведено, що 

інститут судового прецеденту заснований на звичаєвому праві англосаксонських 

королівств; 

20.ас. Стеценко Н.С. – наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні 

нових відомостей щодо процесу розробки земельного законодавства під час 

французької буржуазної революції 1789-1794 рр., а саме відомостей щодо 

боротьби ідей, з’ясування причин і умов прийняття саме тих чи інших варіантів 

законів тощо;   

21.ас. Харасик Н.О. – проведено комплексний аналіз нормативно-правових актів у 

сфері регулювання трудових відносин в Україні в період нової економічної 
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політики. З’ясовано основні зміни у трудовому законодавстві України, пов’язані із 

відновленням вільного ринку праці. По-новому висвітлені заходи держави щодо 

стимулювання та зацікавленості робітників у результатах своєї праці. 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці

котрих брала участь кафедра, орган, якому було

направлено підготовлений проект або рекомендації, окремо надати 

перелік законів та кодексів) Немає. 

 

2.2 Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів 

вищих судових органів 

Немає. 

 

2.3 Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Немає. 
 

2.4 Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з наданням  

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували 

Немає. 

 

2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували 

Немає. 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6 Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів,  

наукових конференцій (перелік): 

1.«Круглий стіл»: «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних 

країнах (до 100-річчя Конституції УНР 1918 р.)», 26 квітня 2018 року; 

2.Міжкафедральний круглий стіл: «Історія державотворчих процесів в 

Україні та зарубіжних країнах» (до 100-річчя утворення ЗУНР), 27 листопада 

2018 року. 

 

2.7 Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву

конференціїта викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 

міжнародні). 

Таблиця № 1 

 

№ 
з/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Викладачі, які 

взяли 
участь 

Міжнародні 

1. 26 жовтня 2018 р. 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 

1.Гончаренко В.Д. 
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2. 24 ноября 2018 г. Международная научно-практическая конференция. 

Проблемы правового регулирования общественных отношений: 

теория, законодательство, практика. г. Брест, Республика Белорусь. 

1.Гончаренко В.Д. 
2.Тихоненков Д.А. 

3. 29.06.2018- 30.06.2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Наука, дослідження, розвиток. Держава та право № 6. Science, 

research, development. State and Law №6, м. Баку.  

1.Лісогорова К.М. 

4. 18 квітня 2018 р.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективні напрямки наукової думки», м. Тернопіль 

1.Тихоненков Д.А. 

5. 7-8 грудня 2018 р. Міжнародна науково-практична «Теорія і практика 

сучасної юриспруденції», м. Київ  

1.Тихоненков Д.А. 

6. 14 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених «Юридична осінь», м. Харків 

1.Григоренко Д.А. 

7. 23–24 березня 2018 р.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к 

законодательству Европейского Союза» г. Кишинев, Республіка 

Молдова. 

1. Казак Р.А. 

8. 26–27 жовтня 2018 р., Міжнародна науково-практична конференція, м. 

Запоріжжя  

1.Омарова А.А. 

9. 1-3 листопада 2018 р., ХХХІХ Міжнародна історико-правова 

конференція «Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії 

права, держави і юридичної думки», Львівський національний 

університет імені І. Франка, м. Львів 

1.Середа О.В. 

10. 1-3 червня 2018 р., ХХХVІІІ Міжнародна історико-правова 

конференція «Західні і східні традиції та впливи в історії права, 

держави і юридичної думки», юридичний факультет Вінницького 

національного аграрного університету м. Вінниця 

1.Середа О.В. 

11. 21-22 вересня 2018 р., «Сучасні тенденції в юридичній науці України 

та зарубіжних країн», Запорізька міська громадська організація 

«Істина» м. Запоріжжя 

1.Харасик Н.О. 

12. 27 листопада 2018 р. Круглий стіл « Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах» (до 100-річчя ЗУНР) Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

1. Гончаренко В.Д. 
2. Васильєв Є.О. 
3.Власенко С.І. 

4.Григоренко Д.А. 
5.Матвєєва Т.О. 
6.Омарова А.А. 

7.Походзіло Ю.М. 
8. Стеценко Н.С. 

Всеукраїнські 

1. 25 травня 2018 р., ХVI Всеукраїнська наукова конференція «Теорія 
та практика сучасної юриспруденції», круглий стіл  Історія 
конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах» 
 ( до 100-річчя конституції УНР 1918 р.), Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого м. Харків 

1.Стеценко Н.С. 
2.Гончаренко В.Д. 

3.Власенко С.І. 
4.Лизогуб В.А. 

5.Лісогорова К.М. 
6.Матвєєва Т.О. 

7.Тихоненков Д.А. 
8.Шигаль Д.А. 

9.Булгаков А.О. 
10.Григоренко Д.А. 

11.Казак Р.А. 
12.Омарова А.А. 
13.Середа О.В. 

14.Харасик Н.О. 
15.Скуратович І.М. 
16.Єрмолаєв В.М. 

2. 1 листопада 2018 р., Всеукраїнська наукова конференція; м. Львів. 1.Гончаренко В.Д. 
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3. 10 грудня 2018 р., XVIII Всеукраїнська науково-практична 

конференція « Теорія та практика сучасної юриспруденції»; м. Харків 

1.Гончаренко В.Д 
2. Власенко С.І. 

4. 10 листопада  2018 р ., ХVII  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;  

м.Харків 

1.Власенко С.І. 
2.Матвєєва Т.О. 
3.Стеценко Н.С. 

4.Тихоненков Д.А. 
5.Шигаль Д.А. 

5. 25 березня 2018 р., XV Всеукраїнська науково-практична конференція 

« Теорія та практика сучасної юриспруденції» Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; м. Харків  

1.Матвєєва Т.О. 
2. Булгаков А.О. 
3. Стеценко Н.С. 

6. 30 жовтня 2018 року; XVII Всеукраїнська наукова конференція «Теорія 

та практика сучасної юриспруденції», м. Харків 

1.Тихоненков Д.А 
2.Шигаль Д.А. 

3. Стеценко Н.С. 
7. 1 листопада 2018 р., Всеукраїнська наукова конференція «Західно-

Українська Народна Республіка та її місце в історії українського 

державотворення (до 100-річчя проголошення)», м. Львів. 

1.Гоцуляк С.Л. 
2.Казак Р.А. 

3.Середа  О.В. 

8. 23 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя 

заснування "Просвіти")», Національний юридичний університет імені 

Я. Мудрого, м. Харків 

1.Середа О.В. 

 

2.8 Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь) 

 

№ 
з/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Викладачі, які 

взяли 
участь 

1. 23-24 ноября 2018 г., Международная научно-практическая 

конференция. «Проблемы правового регулирования общественных 

отношений: теория, законодательство, практика».– Брест, Республика 

Белорусь.(у видавництві). 

проф. Гончаренко В.Д. 

2. 29.06.2018- 30.06.2018 р., Міжнародна науково-практична 

конференція «Наука, дослідження, розвиток. Держава та право» №6. 

«Science, research, development.State and Law»6, м. Баку.  

доц. Лісогорова К.М. 

3. 29.06.2018 р. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla 

pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz 

badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej 

Jugosławii  //Economy.Management. State and Law.Państwo i Prawo №6. 

- Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 

доц. Лісогорова К.М. 

4. 23-24 ноября 2018 г., Международная научно-практическая 

конференция. «Проблемы правового регулирования общественных 

отношений: теория, законодательство, практика».– Брест, Республика 

Белорусь.(у видавництві) 

 

доц. Тихоненков Д.А. 

5. 23-24 марта 2018 г., Международная научно-практическая 

конференция. «Викладання дисципліни «Історія держави і права» в 

Україні та Бельгії, «Особенности адаптации законодательства 

Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза»: 

[материалы, г. Кишинев, Республика Молдова,] «Particularitățile 

adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii 

Europene», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2018; Chişinău)  

г. Кишинев 

ас. Казак Р. А. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1 Список опублікованих за звітний період  
Розділ колективної монографії: Податки на Русі - київський, ординський, 

литовський періоди". / О. В. Середа. / Від кам'яної доби до сучасності. Історія 

податків. Нариси за редакцією Н. М. Ковалко та В. М. Мельника. - Київ: "Оберіг 

часу", 2018. (0,8 друк. арк); 

 

3.2 Список опублікованих за звітний період  

Підручники: — 

 

3.3 Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: — 

 

3.4 Кількість опублікованих (статей та тез) (одиниць/друк. арк.): 88/ 35,81 з 

них: 

3.4.1 за кордоном (одиниць/друк. арк.): 22/14, 36 друк. арк. 

3.4.2  у міжнародній метричній базі Scopus (одиниць/д. а.) та навести перелік: 

2,/1,55 д.а. 

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 –д.а.) 

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 , (0.85 

–д.а.) 

 

2.Sereda O. (2018). The emergence and development of taxation in the legal 

tradition of the peoples of Eastern Europe. Baltic Journal of Economic Studies, 2018, 

Vol. 4, No. 4. (0,7 д.а.) 

Середа О. (2018). Становлення та виникнення оподаткування в правовій 

традиції народів Східної Європи. Балтійський журнал економічних студій, 

2018, Вип. 4, № 4, (0,7 д.а.) 

 

1.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних  (окрім  Scopus  

(одиниць/друк. арк.): 20/ 12,81 друк. арк. 

 

 3.5 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus, Web of Science) - 4: 

  1. доц. Шигаль Д.А. – 2 

  2. ас. Казак Р.А. – 1 

  3. ас. Гоцуляк С.Л. - 1 

 

Таблиця № 2 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2018 році 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 

№

з/

п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша- 

остання 

сторінки 
роботи 

Статті 

1. Тихоненков Д.А. Органы досудебного расследования в Украине 

на переломе 1920-Х и 1930-Х годов //Молдова,  
2018 р. (0,5 др. арк.) 

«Legea și viața» 

 

с. 182-186 
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2. Казак Р.А. Periodization of Nature Protection in Ukraine in 

the Latter Half of the 20th Century: Legal Aspect 
(0.85 –друк.арк.) 

 

Periodicização da 

Proteção Ambiental na 
Ucrânia na Segunda 

Metade do Século XX: 

Aspecto Jurídico. 
Revista Espacios. Vol 

38, Año 2018, Número 

18. 

Електронне 

видання 

3. Середа О.В. The emergence and development of taxation in the 
legal tradition of the peoples of Eastern Europe. 

(0,7 друк. арк.) 

Baltic Journal of 
Economic Studies, 

2018, Vol. 4, No. 4. 

Електронне 
видання 

4. Омарова А.А. Включение Украины в число государств-
учредителей ООН: исторический аспект //(г. 

Кишинев, Респ. Молдова). 2018 р. (0,67 д.а.) 

«Legea și viața» 
Ianuarie 

 

с. 93-98 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1. Тихоненков Д.А. New Economic Policy and organization of public 

prosecutor’s supervision over investigative bodies 
in Ukraine. //  Молдова, 2018 р. (0,5 др. арк.) 

«Legea și viața» 

 

у видавництві 

 

Таблиця № 3 
Всього 

друкованої 
продукції 

Моногра 
фії 

Наукові 

статті 

в наук. 

журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 

та наук. 

повідомле

нь на 

конференц
іях 

Підручни

ки та 

навчальні 

посібник
и з 

грифом 

МОН 

Підручник

и, 

навчальні 

посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 

норматив

ної 

літератур
и 

Кодекси, 
коментарі 

Кількість 
друк. арк. 

на одного 
викладача 

87/ 35,81 

 

1/0,8 

 

38/24,54 

 

47/10,47 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,7 

 

 

3.6 .     Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. Немає. 

 

4.РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість   проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації) 

Проф. Єрмолаєв В.М. прочитав 2 лекції у «Школі професійної майстерності». 

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих 

рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися 

дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити 

підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, вказати на їх 

практичне значення, коротко). 

Немає. 

4.3.Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої 

влади та ін. 

Немає. 

4.4.Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно 

вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

Доц. Тихоненков Д.А. - співробітництво з місіями ООН та ОБСЄ. Щотижневі 

консультації з питань, пов’язаних із застосуванням кримінального та 

кримінально- процесуального законодавства, дотримання прав громадян 

України. 
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5.НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1.Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських 

дисертацій. - 

 

    5.2.Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів: ас. Харасик Н.О. 

5.3.Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації): 

Докторські дисертації: - 

Кандидатські дисертації: - 

 

5.4.Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо 

кількісні показники): 

Докторські дисертації: 1 
Кандидатські дисертації: 3 

 

6.УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1.В силу специфіки кафедра до юридичного всеобучу та правової пропаганди не 

залучалася. 

 

7.НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. Кількість гуртків, працюючих при кафедрі:1. 

Кількість студентів, які беруть участь у науковому гуртку: 20-25 чоловік 

Керівник наукового гуртка: к.ю.н., доц. Шигаль Д.А. 

 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 34/6 

друк. арк. 

 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з  викладачами: 1/0,68 д.а. 

 

8.СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ І 

ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій 

Гончаренко В.Д. - член редакційної колегії республіканського міжвідомчого 

збірника «Проблеми законності» Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; 
«Вісник Національної академії правових наук України»; 

«Право України».  

Єрмолаєв В.М. – член редакційної колегії журналу «Право України». 

Рум’янцев В.О. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник 

Національної Академії правових наук України». 

Булгаков А.О. – член редколегії збірника наукових праць «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», Вісника Асоціації випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-практичного Журналу 

« Світ Науки і Освіти». 

Казак Р.А. – член редакційної колегії «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції»,  «Світ освіти та науки», м. Харків 

 

 9.НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ 

проф. Гончаренко В.Д. – Нагороджений орденом за заслуги III ступеня. 

проф. Рум’янцев В.О. – Почесна грамота Харківського міського голови. 
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ас. Середа О.В. – Диплом Міністерства освіти і науки України третього ступеня за 

участь в VІІ Всеукраїнському студентському турнірі з історії (6-8 листопада 2018 

р.). 

ас. Омарова А.А. – Подяка ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти 

і науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста,( 8 жовтня 2018 р.). 

 

 10.ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ – Немає. 

 

 

Зав. кафедрою проф.Гончаренко В.Д. 
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