
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 
 
1. Процюк Ігор Валерійович. 
2. Доктор юридичних наук, професор кафедри теорії і філософії права. 
3. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне 
законодавство: способи удосконалення», м. Дніпро, 30-31 березня 2018р. 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1) Процюк І.В. Поділ державної влади як критерій класифікації форм державного 
правління [Текст] / І. В. Процюк // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія ПРАВО. − Ужгород, 2018. − Випуск 51. − Том 1 − С.36-40. (0,5 
д.а.). 

2) Процюк І.В. Сучасні монархії: зміст і сутність [Текст] / І. В. Процюк // Науково-
виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Право. − Запоріжжя, 2018. − № 3. − 
С.33-38. (0,5 д.а.). 

Тези: 
1) Процюк І.В. Поділ державної влади і механізм стримувань і противаг: 

співвідношення понять [Текст] / І. В. Процюк // Міжнародне та національне 
законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Дніпро, 30-31 березня 2018р. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний 
університет, 2018. – С.19-22. (0,25 д.а.). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання –ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради: 

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 
Офіційний опонент по дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук Форостянко Дмитра Валерійовича 30 листопада 2018 р., захищеної  
на засіданні Спеціалізованій вченій раді К 64.051.31Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. 

12.1. Підготовка відгуків на дисертації. – не готував. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – не отримував. 
19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 

держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації – ні. 

20. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 



викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 
22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – відсутній. 
 

___________ д.ю.н., проф. І.В. Процюк  
 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 

 
 


