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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гоцуляк Світлана Леонідівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Правове регулювання 

санітарної справи в Східній та Центральній Європі у ХІХ ст., 1,5 друк. арк. 

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

санітарної справи в Східній та Центральній Європі у ХІХ ст., 2,4 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Наукові статті та 

тези наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Виявлено сутність, особливості та шляхи 

реформування санітарного законодавства на теренах Європи. Здійснено аналіз 

нормативно-правових актів та виокремлено компетенцію санітарних органів у ХІХ ст. на 

території Європи.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймала. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не приймала. 

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). 

Міжнародній науковій конференції: 

Чотирнадцяті юридичні читання «Проблеми імплементації національного законодавства до 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», 17 – 18 квітня 2019 р., м. Київ. 

Всеукраїнській науковій конференції: 

«Актуальні проблеми історії держави і права України та наукова спадщина професора 

Володимира Кульчицького (до 100-річчя з Дня народження)», 15 листопада 2019 р., м. Львів. 

Круглих столах:  

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 80-річчя 

незалежності Карпатської України), 27 березня 2019 р., м. Харків.  

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з 

початку правління Ярослава Мудрого), 24 вересня 2019 р., м. Харків. 

 

 

 



 

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

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

Статті:  

Lyubashits, V. Y., Razuvaev, N. V., Mamychev, A. Y., Duravkin, P. M., Hotsuliak, S. L. «A 

Traditional State: Principles of the Organization of Power and Managerial Practice in the States of the 

Ancient World and the Middle Ages». «Journal of History Culture and Art Research». 2019. Vol. 8. № 3 

P. 397-409. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 

Гоцуляк С. Л., Рижкова Ю. А. «Історико-правове дослідження дипломатичних відносин між 

Україною та зарубіжними країнами кінця ХХ – початку ХХІ століття». «Міжнародний науковий 

журнал «Науковий огляд». Том 4. № 57. С. 86-100. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 

Тези: 

Гоцуляк С. Л. «Реформування санітарного законодавства України згідно з Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом». Чотирнадцяті юридичні читання. «Проблеми 

імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. До 185-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова; До 70-річчя Інституту держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України»: мат. міжнар. наукової конференції, 17-18 квітня 2019 

р., м. Київ. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - С. 82-85, 0,3 друк. арк. 

Гоцуляк С. Л. «Нормативно-правове регулювання санітарної справи за часів Австро-

Угорщини». «Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича 

Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження» / редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. 

Тищик, М. М. Кобилецький, та ін.; за ред. доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів 

: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. - С. 248-254, 0,5 друк. арк. 

Гоцуляк С. Л. «Санітарно-протиепідемічне просвітництво на теренах Карпатської України 

(1938–1939 рр.)». мат. круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України)». – Х.: ФОП Бровін О. В., 

2019. С. 50-52, 0,2 друк. арк.  

Гоцуляк С. Л. «Становлення та розвиток охорони здоров’я у Київській Русі». мат. круглого 

столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-

річчя з початку правління Ярослава Мудрого)». – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. С. 95-97, 0,2 друк. 

арк. 

Гоцуляк С. Л. «Підвищення якості освіти як фактор формування нової академічної культури». 

«Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку»: тези доповідей та 

повідомлень учасників ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В. В. Комарова. – Х. : Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. - C. 21-25, 0,2 друк. арк. 

Навчально-методичні посібники: 

1.Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з 

навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для студентів І курсу заочного 

факультету першого (бакалаврського) освітнього рів- ня галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад.: В. Д. Гончаренко, А. О. Булгаков, С. Л. Гоцуляк та ін. 

Xарків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019, (у співавторстві - 0,1 д.а.).  
 2.Тематика курсових робіт з історії держави і права України для студентів І курсу денної 

форми навчання першого (бака- лаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад.: В.Д. Гончаренко, В.А. Лизогуб, Ю.М. Походзіло та ін. 

Харків: Нац. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019, (у співавторстві - 0,1 д.а.).  
3.Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн» для студентів І курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього 

рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / ук- лад.: В.Д. Гончаренко, Є.О. 

Васильєв, С.І. Власенко та ін. Хар- ків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019, (у 

співавторстві - 0,1 д.а.).  
 



 

4.Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн для студентів І курсу 

денної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад.: В.Д. Гончаренко, Є.О. Васильєв, С.І. Власенко та ін. 

Харків: Нац. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019, (у співавторстві - 0,1 д.а.).  
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science.  
Web of Science. - Lyubashits, V. Y., Razuvaev, N. V., Mamychev, A. Y., Duravkin, P. M., Hotsuliak, 

S. L. «A Traditional State: Principles of the Organization of Power and Managerial Practice in the 

States of the Ancient World and the Middle Ages». Journal of History Culture and Art Research. 

2019. Vol. 8. № 3 P. 397-409. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.  

Гоцуляк С. Л., Рижкова Ю. А. Історико-правове дослідження дипломатичних відносин між 

Україною та зарубіжними країнами кінця ХХ – початку ХХІ століття. Міжнародний науковий 

журнал «Науковий огляд». Том 4. № 57. С. 86-100. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. - Збірник 

індексується в  CORE - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових статей (Велика 

Британія), Google Scholar, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography, Scientific Indexing 

Services; спеціалізована інформаційна системи Російського індексу наукового цитування 

«РІНЦ» та ін. 

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. 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. Подяка науковому керівнику призера 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (12 квітня 2019 р.). 

 

 

Склав  

асистент кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн         С. Л. Гоцуляк 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн  

Протокол № 3  від «   27   » листопада 2019 р.  

 

 

Завідувач кафедри ______________________________________________ В.Д. Гончаренко 
            (підпис, прізвище) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Web of Science. 
1. Що таке традиційна держава? Принципи організації влади та управлінської  

практики у державах Стародавнього світу та Средніх віків 

Журнал «історії  культури та мистецтв дослідження». - 2019. – Том: 8, № 3. - С. 397-

409 (співавтори Любашіц В.Я., Разуваєв М.В., Мамучев О.Ю., Дуравкін П. М.) 

50 

3 

1. Історико-правове дослідження дипломатичних відносин між Україною та 

зарубіжними країнами кінця ХХ – початку ХХІ століття  

Науковий огляд. – 2019. - Том: 4, № 57. - С. 86-100.  

100 

14 

1. Реформування санітарного законодавства України згідно з Угодою про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом» 

«Чотирнадцяті юридичні читання. «Проблеми імплементації національного 

законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. До 

185-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова; До 70-річчя Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України»: мат. міжнар. наукової конференції, 17-18 квітня 2019 р., 

м. Київ. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - С. 82 -85.  

40 

 

2. Нормативно-правове регулювання санітарної справи за часів Австро-Угорщини» 

«Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича 

Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження» / редколегія: І. Й. Бойко 

(голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецькии,̆ та ін.; за редакцією доктора юридичних 

наук, професора І. Й. Бойка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. - С. 248-254. 

40 

 

3. Становлення та розвиток охорони здоров’я у Київській Русі.  

мат. круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). – Х., 2019. 

- С. 95-97. 

40 

15 

1. Санітарно-протиепідемічне просвітництво на теренах Карпатської України (1938–

1939 рр.).  

мат. круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України). – Х., 2019. - С. 

50-52.  

20 

 

2. Підвищення якості освіти як фактор формування нової академічної культури.  

Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: тези доповідей та 

повідомлень учасників ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності 

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

Комарова. – Х. : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. - C. 21-25.  

20 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 

Шах М. Л., студентка 1 курсу Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України 

«Ку-клукс-клан – автентичний чинник впливу білого руху на історію Сполучених 

Штатів Америки» 

40 

 

2. Наукова стаття: 

Шах М. Л., студентка 2 курсу Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України 

«Ку-клукс-клан – «білий» терор ХХІ століття» 

Право та інновації. – 2019. - №4 (28). – С. 150-162.  

30 

 

3. Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 27.03.2019. 

1. Більченко А. Г. студентка 1 курсу 4 групи, міжнародно-правового факультету, 

«Створення Карпатської України та подальший розкол організації українських 

націоналістів» 

20 

 

3. Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 27.03.2019. 
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