
Індивідуальний звіт 

викладача кафедри історії держави і права України 

і зарубіжних країн 

  за 2019 р. 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.   Лісогорова Катерина Миколаївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

житлове, сімейне законодавство в Україні у 60-80-х роках ХХ століття. 1,5 д.а.   

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

житлове, сімейне законодавство в Україні у 60-80-х роках ХХ століття. 1,7 д. а. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.).   

Рукопис наукових  статей, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. У роботі розглянуто питання  

законодавчого  регулювання шлюбно-сімейних відносин в Українській РСР у 

60-80-х роках ХХ століття, характерні ознаки та особливості його застосування, 

також   виявлені характерні риси та  особливості правових актів у галузі 

адміністративного права, які  містили положення щодо окремих сфер 

управлінських відносин. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Ні. 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Ні. 

5.3.Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.   Ні. 

5.4.Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. Ні. 

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів.  Ні. 

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Ні. 

     6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

6.5.Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

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). 
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Круглі столи:  

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

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

- International Scientific Conference -  Scientific Development of New Eastern Europe, April 6 

th. Riga. Latvia 

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

річчя  з початку правління Ярослава Мудрого). 24 вересня 2019 року, м. Харків. 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  

Наукові статті:  

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

Порівняльно-аналітичне право» – 2019. – № 2. – С.22–25 [Електронний ресурс], 

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

Copernicus International   та індексується в Google Scholar (0,55д.а). 

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

Порівняльно-аналітичне право» – 2019. – № 4. – С. 23-26 [Електронний ресурс], 

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

Copernicus International   та індексується в Google Scholar (0,45д.а). 

     Тези:  

 -Лісогорова К.М. Державні органи в галузі охорони природи в Українській РСР у 

1960-1980-х роках. Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської 

України). 27 березня 2019 року, м. Харків. c. 33-35 (0,15д.а.) 

   -Lisohorova Katerina. Environmental protection regulatory matter in Ukraine in 1960s-

1980s. p. 170-173. International Scientific Conference -  Scientific Development of New 

Eastern Europe: Conference Proceedings. Part 1, April 6 th. Riga. Latvia: Baltiya 

Publishing. 216 p. p. 170-173 (0,25 д.а). 

-Лісогорова К.М. 1960-1980-ті роки в історії українського державотворення. 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» ( до 1000-річчя  з початку правління Ярослава Мудрого)»   . 24 

вересня 2019 року, м. Харків. c.73-74 (0,15 д.а.). 

-Лісогорова К.М. Важливість компетентнісного підходу для   удосконалення вищої 

освіти. Тези доповідей та повідомлень учасників ХІІІ конференції школи педагогічної 

майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку». Інститут 

післядипломної освіти,  Харків 2019 рік. С.100-102 (0,15 д.а.). 

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. Index Copernicus International. 

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

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

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Не має 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). 

Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не має. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не має. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не має. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не має. 

 

Склав  

доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн       К.М. Лісогорова 

  

 

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) 
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Лісогорова Катерина Миколаївна 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Сімейне законодавство в Україні  у 1960-1980-х роках. Порівняльно-

аналітичне право – 2019. – № 2. – С.34–37 [Електронний ресурс], 

С.22-25. 

Адміністративне законодавство в Україні  у 1960-1980-х роках 

Порівняльно-аналітичне право – 2019. – № 4. – С. ХХ–ХХ 

[Електронний ресурс]. 

110 

 

 

90 

 

 

13 

Environmental protection regulatory matter in Ukraine in 1960s-1980s. p. 

170-173. International Scientific Conference -  Scientific Development of 

New Eastern Europe: Conference Proceedings. Part 1, April 6 th. Riga. 

Latvia: Baltiya Publishing. 216 p. Р. 170-173. 

30 

15 

1. Державні органи в галузі охорони природи в Українській РСР у 

1960-1980-х роках. Матеріали круглого столу «Державотворчі 

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

річчя незалежності Карпатської України). 27 березня 2019 року, м. 

Харків. С.33-35. 

2.1960-1980-ті роки в історії українського державотворення. 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект» ( до 1000-річчя  з початку 

правління Ярослава Мудрого). 24 вересня 2019 року, м. Харків. С.73-

74. 

3.Важливість компетентнісного підходу для удосконалення вищої 

освіти. Тези доповідей та повідомлень учасників ХІІІ конференції 

школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в 

контексті сучасних тенденцій розвитку». Інститут післядипломної 

освіти,  Харків 2019рік. С.ХХ-ХХ. 

40 

 

 

 

40 
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17 

Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект» (до 80-річчя незалежності 

Карпатської України). 27 березня 2019 року, м. Харків. 

1.Брагінець В.П. – студентка 1 курсу 6 групи факультету адвокатури, 

«Церковні статути князів Володимира та Ярослава» с.70-71. 

Дзюба Я.А. – студентка 2 курсу 7 групи факультету адвокатури, « 

Загальні риси правоохоронної і правозахисної політики в УРСР в 

роки «Відлиги» с.83-85. 

2.Лобкова К.В. - студентка 1 курсу 6 групи факультету адвокатури, 

«Період боротьби ОУН-УПА за незалежність і соборність 

Української держави» с.101-102. 

3.Сарана Д.В. - студент 1 курсу 6 групи факультету адвокатури, 

«Дотримання прав людини в УРСР» с. 125-127. 

 4.Сисова А.І. - студентка 1 курсу 6 групи факультету адвокатури, 

«Значення Другого Універсалу Української Центральної Ради в 
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історії державотворчих процесів України. С.130-131. 

ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції»,  30 травня 2019 року, м. Харків. 

5.Васіна Н.В.  - студентка 1 курсу 6 групи факультету адвокатури, 

«Особливості запровадження НЕПу в Україні». С.19-20. 

6.Дзюба Я.А. – студентка  1 курсу 7 групи факультету адвокатури, « 

Реформування системи каральних органів УСРР  у добу нової 

економічної політики». С.40-42. 

7.Пісоцький А.Ф. -студент  1 курсу 5 групи факультету адвокатури, 

«Голодомор в Україні1932-1933 років».С.85-87. 

8.Сарана Д.В. - студент 1 курсу 6 групи факультету адвокатури, « 

Діяльність спецслужб в УРСР».С.98-100. 

9.Славіч Б.В. - студент  1 курсу 5 групи факультету адвокатури,  

«Декабристський рух в Україні». С.104-106. 

10.Чубенко О.О. - студентка  1 курсу 6 групи факультету адвокатури,  

 «Правління гетьмана Української держави Павла Скоропадського. 

С.129-131. 

11.Ярошонок О.О. - студентка  1 курсу 6 групи факультету 

адвокатури,  «Вплив ІV Універсалу (9 січня 1918 року) УЦР на 

розвиток державності України.С.141-142. 

 

Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект» ( до 1000-річчя  з початку правління 

Ярослава Мудрого). 24 вересня 2019 року, м. Харків. 

 

1.Дзюба Я.А. – студентка 2 курсу 7 групи факультету адвокатури, 

«Судочинство Київської Русі       у період правління Ярослава 

Мудрого» С.149-151. ХХІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 1 

листопада 2019 року, м. Харків. 

2.Згоннік О.О. -  студентка 1 курсу 8 групи факультету адвокатури, 

«Сутність сімейного права  за часів Київської Русі». 
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 ВСЬОГО: 610 

 

 

 

 


