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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Лизогуб Віталій Анатолійович. 

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

доцент, доцент кафедри історії держави і права України і зарубіжних 

країн. 

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

Законодавче регулювання курсу реформ у КНР в 80-90-х роках ХХ ст. 

(1,5 д.а.) 

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

Законодавче регулювання курсу реформ у КНР в 80-90-х роках ХХ ст.  

4.1. Лизогуб В.А. Країнознавство: підручник / Лизогуб В.А. – Харків : 

Право, 2019.  (24,5 д.а.) тези доповіді (0,25 д.а.) 

4.2. Наукова новизна науково-дослідницької роботи:  

Вперше на рівні підручника відповідно до навчальної програми з 

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. 

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

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. –– 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. –– 

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

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. –– 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. –– 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. –– 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. –– 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. –– 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). –– 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 



- Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах:  

історичний аспект» (до 1000 – річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого)  

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

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Підручник: 

- Лизогуб В.А. Країнознавство : підручник / Лизогуб В.А. – Харків : Право, 

2019. – 384 с. (24,5 д.а.)  

Тези доповіді:  
- Лизогуб В.А. Вплив конфуціанства на реформи в КНР у кін. 1970-х – 

1990-х рр. / Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні 

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

правління Ярослава Мудрого) (0,25 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. –– 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. –– 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. –– 

13.Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. –– 

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

стипендії/премії). –– 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. –– 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. –– 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –– 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. –– 

 

 Склав  

доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн       В.А. Лизогуб 

 

 

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) 

 

 

 

 

 



Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку 

науково-педагогічними працівниками університету за 2019 р. 

           

 

          ВСЬОГО: 1265 

Назва виду роботи Норми часу 

 7 Опубліковані за звітний період підручники  

- Лизогуб В.А. Країнознавство : підручник / 

Лизогуб В.А. – Харків : Право, 2019. – 384 с. 

(24,5 д.а.) 

 

1225 

14 

Тези доповіді: Лизогуб В.А. Вплив конфуціанства на 

реформи в КНР у кін. 1970-х – 1990-х рр. / Матеріали 

круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000 – 

річчя з початку правління Ярослава Мудрого) (0,25 

д.а.) 
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