
 1 

 З В І Т 

про науково-дослідницьку роботу 

кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн  

за 2019 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

У даному розділі мають бути вказані:  

1.1 Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

За звітний період викладачі і аспірант 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.Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну та неповну ставку 

на кафедрі виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий ступінь, посада, тема 

та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, 

тези) кожного викладача.  

 

1.Гончаренко Володимир Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн. 

«Конституційне законодавство країн Східної Європи у першій половині ХХ ст.».  

Опубліковано 3,33 д.а., 1732 год. 

Наукова стаття: 

1. Honcharenko V/ The UPR Constitution of 1918-the pinnacle of legislative activities of 

the Ukrainian Central Rada // VEARBOOK OF UKRAINIAN LAW №11/2019. -  

p.23-34. ( 0,7 д.а.) 

Розділи підручника: 

1. Гончаренко В.Д. Розділ 1. Становлення і розвиток держави і права Київської 

Русі (VI- початок XII ст.) // Історія держави і права України : підручник / В.Д. 

Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – 

Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.6-27. 1,37 д.а. 

2.  Гончаренко В.Д. Розділ 2. Держава і права в період феодальної роздробленості 

(30-ті рр. XII-XIV ст.) // Історія держави і права України : підручник / В.Д. 
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Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 

2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.28-47 1,37 д.а. 

3. Гончаренко В.Д. Розділ 6. §1 Суспільно-політичний лад і право на українських 

землях у складі Російської імперії // Історія держави і права України : підручник / 

В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – 

Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.181-244 4 д.а. 

4. Гончаренко В.Д. Розділ 6. §2(2.1) Суспільно-політичний лад і право на 

західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії // Історія держави і права 

України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за 

ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.244-

252 0,5 д.а. 

5. Гончаренко В.Д. Розділ 9. Утворення Української Радянської Республіки. 

Державно-правове будівництво в УСРР у 1919-1920 рр.// Історія держави і права 

України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за 

ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.333-

347 0,9 д.а. 

6. Гончаренко В.Д. Розділ 10. Держава і право України в умовах нової економічної 

політики (1921-1929 рр.) // Історія держави і права України : підручник / В.Д. 

Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 

2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.348-385 2,4 д.а. 

7. Гончаренко В.Д. Розділ 14. Держава і право в Україні в період десталінізації 

(друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.) // Історія держави і права 

України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за 

ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.472-

481 0,68 д.а. 

8.Гончаренко В.Д. Розділ 15. Держава і право України в період уповільнення темпів 

суспільного розвитку і застою (середина 1960-х-середина 1980-х рр.) // Історія 

держави і права України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. 

Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : 

Право, 2019. – С.483-508 1,6 д.а. 

9. Гончаренко В.Д. Розділ 16. Держава і право України в період перебудови (1985-

1991 р.) // Історія держави і права України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. 

Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і 

допов. – Харків : Право, 2019. – С.509-524 1,0 д.а. 

10. Гончаренко В.Д. Висновки. // Історія держави і права України : підручник / В.Д. 

Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Румянцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 

2-ге, перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – С.540-545 0,3 д.а. 
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Тези доповідей: 

1. Гончаренко В.Д. Конституція Австрії 1920 року. // Проблемы правового 

регулирования общественных отношений : теория, законодательство, практика : 

сб. материалов Межд. Науч.-практ. Конф. Брест, 23-24 ноябр. 2018 г. / Бр ГУ 

имени А. С. Пушкина; Кафедра теории и истории государства и права; редкол. : 

О.В. Чмыга (отв. ред.) [и др.]. – Брест : Изд-во Бр ГУ имени А. С. Пушкина, 2019. 

– с. 92-96. 0,4 д.а. 

2. Гончаренко В. Д, Конституційне будівництво в Польщі (1918-1939 рр.) // 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процесі в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект (До 80-річчя незалежності Карпатської України). 

Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 17-20. 0,3 д.а. 

3. Гончаренко В.Д. 1939 рік в історії українського державотворення. // Сучасна 

юридична наука: проблеми доктринальної комунікації: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 19 квітня 2019 р., м. Харків : ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2019. – С. 13-16. 0,3 д.а. 

4. Гончаренко В.Д. Державний лад Київської Русі за часів Ярослава Мудрого. 

//Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

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

Мудрого). – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 4-6 0,3 д.а. 

5. Гончаренко В.Д. Система центральних органів влади за Конституцією УСРР 1929 

р. Парадигми конституційного права : історія і сучасність. XII Тодиківські 

читання. Збірник тез  наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової 

Конференції ( 1-2 листопада 2019 року). За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. – 

Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2019. С. 41-42 0,3 д.а. 

6. Гончаренко В. Д. Проблемні питання періодизації багатовікові історії української 

державності // Правничо-політологічні та історичні студії проблем Українського 

державотворення / ред. ком. : В. П, Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, О.О. 

Рафальський та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 71-75.  

0,33 д.а. 

7. Гончаренко В.Д. Впровадження поділу території України на області. // Правова 

наука і державотворення в України в контексті правової інтеграції: Матеріали XII 

Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2019 р., м. Суми) / 

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – 

Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. – С. 7-10 0.3 д.а. 

8. Гончаренко В. Д. Конституційне будівництво в Україні у XX столітті // 

Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира 

Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження / Редколегія:І. 
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Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. 

Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, 

професора І. Й. Бойка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.347-355 0,4 

д.а. 

 

2. Єрмолаєв Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн, академік НАПрН України, 

директор Інституту післядипломної освіти.  

«Історико-правовий аналіз акту злуки УНР і ЗУНР (до 100-річчя прийняття )  2,0 д.а. 

Опубліковано: 2,0 д.а., 380 год. 

Підручник: 

   - Єрмолаєв В.М. Історія держави і права України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. 

  Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев та ін.; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге переробл. і    

  допов.  Р. 4; 5 (§ 3); 13 – Х : Право, 2019. – 552 с. 0,5 д.а. 

Статті: 

– Єрмолаєв В. М. On the Constitutional Process in the Ukrainian Peples Repablic 1917-

1918  // Щорічник українського права. – 2019. – №1. – С. 30-48 0,5 д.а.;  

– Єрмолаєв В. М., Батлер В. На шляху до соборності України (до 100-річчя Акта 

злуки УНР із ЗУНР) // Вісник Національної академії правових наук України. – 2019. 

– №1 – С. 166-174. 0,5 д.а. 

 

3.Рум’янцев В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, декан 

факультету правосуддя. 

«Організація влади в Українській державі гетьмана П. Скоропадського» 2,0 д.а. 

Опубліковано: 8,3 д.а., 540 год. 

3. Статті: 

- Issues of power organization under the draft Constitution by Otto Eihelman // Yearbook 

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

Kh. : Law, 2019.- № 11 – C. 81-90 0,5 д.а.; 

- Питання  договірних відносин у статуті Володимира Мономаха // «Державотворчі 

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

початку правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  – Х. : ФОП Бровін О.В., 2019– 

С. 14-17 0,1 д. а. 

- Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець ХІV-перша половина ХVІІ 

ст.) // Історія держави і права України: підручник / За ред. проф. В.Д. Гончаренка – 

Х.: Право, 2019 – С. 48-77 2,5 д.а; 
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- Українська національна державність (листопад 1917 р. – 1921 р.)  // Історія 

держави і права України: підручник / За ред. проф. В.Д. Гончаренка – Х.: Право, 

2019 – С. 279-332 3,1 д.а; 

- Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму (1929-1941 

рр.) // Історія держави і права України: підручник / За ред. проф. В.Д. Гончаренка – 

Х.: Право, 2019 – С. 452-470 2,1 д.а. 

 

4.Васильєв Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн. 

«Об’єкти цивільних правовідносин в УСРР в період НЕПу» 1,5 д.а. 

Опубліковано: 2,5 д.а., 1050 год. 

Статті: 

-    Васильєв Є.О. Об’єкти цивільних правовідносин за законодавством УСРР  

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

науковий журнал. – 2019. – №6. Режим доступу: http://lsej.org.ua – 0,75 д.а. 

-    Vasyliev I.O. Restoration of joint-stock enterprise in UkrSSR  during the new economic 

policy // Zbiór artykułów naukowych rezenzowanych. Zbiór artykułów naukowych 

Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników 

naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «SCIENCE, RESEARCH, 

DEVELOPMENT.State and Law». Vol.23. (29.11.2019 – 30.11.2019) - Rotterdam, 

2019. – 0.75 д.а. 

Підручник: 

-    Історія держави і права України : підручник / В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, 

В.О. Рум’янцев та ін. ; за ред. В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – 

Харків : Право, 2019. – 552 с. ( с. 266-278;)  1 д.а. 

 

5.Власенко Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн. 

«Політика загального добробуту європейських країн та США (аналіз законодавчої 

бази)»1,5 д.а. 

Опубліковано: 2,3 д.а.,  435 год. 

Підручник:  

- Історія держави і права України. Підручник. Розділ 12. Держава і право України в 

роки війни Німеччини з Радянським Союзом (1941-1945) Харків "Право" 2019.  

С.428-451. 1.5 д.а. 

Тези доповідей: 

- Міжнародні гарантії розбудови державності Карпатської України. Матеріали 

круглого столу  "Державотворчі процеси  в Україні та зарубіжних країнах". 
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Історичний аспект (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 27 березня 

2019 р. Харків. с. 29-31 0,2 д.а.        

- Общественный контроль за английскими публичными корпорациями. ХХ 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія та практика сучасної 

юриспруденції" Том 1. Харків, 30 травня 2019 р. с. 149-150. 0.15 д.а. 

- Зовнішні чинники державотворення у європейских країнах часів раннього 

середньовіччя. Матеріали круглого столу, "Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах". Історичний аспект. (до 1000-річчя з початку правління 

Ярослава Мудрого)., Харків,2019 р. с. 69-70. 0,15 д.а.                

- Теорія без практики - освіта на вітер. Тези доповідей та повідомлень ХІІІ 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого "Вища юридична освіта в контексті сучасних 

тенденцій розвитку". Інститут післядипломної освіти. Харків. 2019 р. с. ХХ-ХХ. 

0,15 д.а. 

-  Біль про права 1789 р. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія 

та практика сучасної юриспруденції". м. Харків, 1 листопада 2019 р. с. 64-66.  0,15 

д.а.   

 

6. Лизогуб Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. 

«Законодавче регулювання курсу реформ у КНР в 80-90-х роках ХХ ст.»  1,5 д.а. 

Опубілковано: 24,75 д.а., 1265 год. 

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. 

 

7. Лісогорова Катерина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент. 

«Адміністративне, житлове, сімейне законодавство в Україні у 60-80-х роках ХХ 

століття.» 1,5 д.а.   

Опубліковано: 1,7 д.а., 610 год. 

Наукові статті:  

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

Порівняльно-аналітичне право» – 2019. – № 2. – С.22–25 [Електронний ресурс], 
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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 2019рік. С.100-102 0,15 д.а. 

 

8. Матвєєва Тетяна Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії 

держави і права України та зарубіжних країн. 

«Зміст цивільного Європейського континентального права XIX-XX ст. (Цивільний кодекс 

Франції -1804 року)» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 2,6 д.а., 445 год. 

Стаття:  

- « Становлення континентальної системи Європейського права» опубліковано у №5  

журналу, 30 вересня 2019 року у «Юридичному науковому електронному журналі» 

м. Запоріжжя, електронна адреса www.lsej.org.ua. (ст. 30-34), 0,8 д.а. 

- «Законодавство Гетьманщини у 18 ст.» опубліковано у випуску № 3 2019 року, у 

науково-практичному журналі «Світ науки і освіти», м. Харків, ( ст. 65-77), 0,8 д.а. 
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- «Історія держави і права Французської революції 1789 -1794 років» опублікована у 

№1 за 2019 рік,  « Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського Національного 

університету на офіційному сайті видання – www/pap/in/ua/., (ст. 42-45), 0,8 д.а. 

Тези доповідей: 

- Матеріали круглого столу « Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: Історичний аспект». (до 80-річчя незалежності Карпатської України) 

кафедра історії держави і прав України та зарубіжних країн Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 27 березня 2019 

року., Асоціація випускників Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. –Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. « Державотворчі процеси в Україні 

та зарубіжних країнах: Історичний аспект». (до 80-річчя незалежності Карпатської 

України)., (ст.37-38) 0,1 д.а. 

- Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: Історичний аспект».» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого) кафедра історії держави і прав України та зарубіжних країн 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 24 

вересня 2019 року, Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. «Конституція СРСР 1936 та 

Конституція УРСР 1937 років в Україні» ( ст. 78-80) 0,1 д.а. 

 

9.Походзіло Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн. 

«Правове регулювання державного фінансового контролю в Російській імперії друга 

половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.» 1,5 д.а. 

Опубліковано: 2,1 д.а., 432 год. 

Наукові статті: 

-Походзіло Ю.М., Маленко В.В. Джерела права центральної частини Іспанії, що 

регулюють суспільні відносини в межах територіальної громади в ХІ - першій 

половині ХIV ст. Право та інноваційне суспільство:електрон. Наук. 

Вид.2019.№1(12).URLhttp://apir.org.ua/wpconect/upoads/2019/06/Pokhodzilo_Malenko

12.pdf 0,5 д.а. 

-Походзіло Ю.М. Правове регулювання державного фінансового контролю в 

Російській імперії друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. Право та інноваційне 

суспільство:електрон.Наук.Вид.2019.№2(13).URL:http://apir.org.ua/wpconect/upoads/

2019/12/Pokhodzilo13.pdf  0,6 д.а. 

Scopus наукова стаття:  

-Yakoviyk I. V., Baranov P. P., Shestopal S. S., Pokhodzilo Y. N. The legal-theoretical 

issues of the state sovereignty in the globalization. Opcion. 2018. Vol. 34 Issue: 87-2. P. 
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369-375. (публікація  проіндексована у січні 2019 р. в міжнародній  наукометричній 

базі Scopus), 0.3 д.а. 

Тези доповідей і наукових повідомлень: 

-Походзіло Ю.М. Розвиток інституту землеволодіння та землекористування на 

території Британії у VІІ – першій половині ІХ ст. // Проблеми вдосконалення 

приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних 

цивільних та сімейних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяч. 

пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, м. Харків, 19 груд. 2018 р. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ правознавства, Каф. цивіл. права. - Харків : 

Б. в., 2018. - С. 182-186. 0,3 д.а. 

-Походзіло Ю.М. Світові податкові реформи 1970-1990 років. // Державотворчі 

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

незалежності Карпатської України). Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 

154 с., С. 38-41. 0.2 д.а. 

-Походзіло Ю.М. Система оподаткування часів Київської Русі. // Державотворчі 

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

початку правління Ярослава Мудрого)» (м. Харків, 24 вересня 2019 року). Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 

Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 172 с., С. 81-84. 0.2 д.а. 

 

10. Скуратович Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

«Правовий статус населення кінець XIX – початок XX ст.» (1,5 д.а.) 

Опубліковано: 2, 6 д.а., 235 год. 

Розділи підручника: 

-Історія держави і права України : підручник /В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. 

Рум’янцев та ін; за ред. В.Д. Гончаренка.- Вид. 2-ге, перероб. і допов. Харків: 

Право, 2019. – 552 с. Розділ 6 “Суспільно-політичний лад і право України у ХVIII  

ст.“ (параграф 1-2, параграф 4) – 1,5 д.а. 

Статті:  

 - Скуратович І.М., Алексанян К.А. Державний лад та право Української народної 

республіки періоду Центральної Ради. //Міжнародний науковий журнал 

“Інтернаука”./відп. За вип. Коваленко Д.І.  – К.- 2019. -№ 7(69), 2 т. - С. 7-11 –0,8 д.а. 

Тези: 

-  До питання законотворчої та організаційної діяльності ЗУНР. Матеріали 

Круглого столу “Державотворчі процеси  в Україні та зарубіжних країнах (до 80-

річчя Незалежності Карпатської України)”, Асоціація випускників Національного 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 

С. 41-43 — 0,1 д.а. 

- До питанння адміністративного устрою українських земель Київської Русі. 

Матеріали круглого столу “Державотворчі процеси  в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект (до 1000-річчя с початку правління Ярослава Мудрого)”, 

Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого.  – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 84-87 — 0,2 друк. арк. 

 

11. Тихоненков Дмитро Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн. 

«Порівняльна характеристика прокурорського нагляду в Україні за судовою реформою 

1864 р. з законодавством про прокурорський нагляд в Європейських країнах в 60-х рр. 

XIX ст.» 1, 5 д. а. 

Опубліковано: 1,8 д.а., 934 год. 

Статті: 

- Тихоненков Д.А. Надзвичайні комісії і контроль більшовиків за їх діяльністю на 

Україні в період громадянської війни (1918-1920 рр.)// Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції №4/2019 —Дніпро,2019.- с.26-32, 0,8 др.арк.   

- Dmitriy Tikhonenkov. Bolshevist doctrine and terror/ Extraorsinary commissions in the 

Ukrainian SSR in 1918-1920//«Legea și viața» №10–Молдова,2019. –с.49-53 0,5 

др.арк.  

Тези: 

- Тихоненков Д.А. Контроль органів юстиції за провадженням розслідувань в Україні 

1919-1921 рр.// Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект.( До  80-річчя незалежності Карпатської 

України. Асоціація випускників Національного  юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. — Х.:,ФОП Бровін О.В., 2019- с.43-44 0,1 др.арк. 

- Тихоненков Д.А. Прокурорський нагляд за законністю тримання під вартою у 1922-

1925 рр.// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

«Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові 

проблеми»( м.Харків, 17 травня 2019) / МВС України, Харків. Нац.ун-т внутр. 

справ; Консультат. Місія Європейського Союзу. — Харків: ХНУВС, 2019—с.218-

219 0,1 др.арк. 

- Тихоненков Д.А. Робітничо-селянські інспекції УСРР і надзвичайна комісія у 1920-

1921 рр.: із архівів України // Матеріали XIХ Всеукраїнської наукової конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції». Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого–Х.: ФОП Бровін 

О.В.,2019– с.98-99 0,1 др.арк. 
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- Тихоненков Д.А. Революційні трибунали та надзвичайні комісії на Україні в 1918-

1921 рр. // Матеріали XХ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції». ТОМ №1- Х.: Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого–Харків:, 2019– с.113-115 0,1 

др.арк.  

- Тихоненков Д.А. Слідство за судовою реформою 1864 р. // Матеріали круглого 

столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект.» ( до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)- Х.: Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого–

Харків:, 2019– с. 0,1 др.арк. 

 

12. Шевердін Максим Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн. (0,5 ставки) 

«Нормативно-правове регулювання прямих податків в Україні в перші роки її 

незалежності» 0,75 д.а. 

Опубліковано: 0,5 д.а., 25 год. 

Підручник: 

- Історія держави і права України:/В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев  та 

ін.; за ред. В.Д. Гончаренка.- Вид. 2-ге,перероб. і доп.– Харків: Право, 2019. – 552 с. 0,5 

д.а. 

 

13. Шигаль Денис Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн. 

«Методика порівняльного аналізу і оцінки його результатів». Обсяг: 1,5 д.а. 

Опубліковано:  2,02 д.а.,1140 год. 

Наукові статті: 

- Шигаль Д. А. Синхронне та діахронне порівняння як форми компаративного 

історико-правового аналізу. Проблеми законності. Харків. 2019. Вип. 146. С. 8-17 

(0,54 д. а.); 

- Шигаль Д.А. Різнорівневі порівняння в компаративному історико-правовому 

дослідженні. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 5 (39). С. 35-38 0,54 

д. а.; 

- Шигаль Д. А. Факультативні форми порівняльного історико-правового аналізу. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 6 (40) 0,59 д. а.; 

Навчальні посібники:  

- Шигаль Д. А. Історія держави і права України: курс лекцій / Д. А. Шигаль. – 2-е 

вид., переробл. та доповн. Харків: Вид-во «НТМТ», 2019. 356 с. 20,7 д.а. 

Тези доповідей і наукових повідомлень: 
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- Шигаль Д. А. Специфіка герменевтичної інтерпретації джерел порівняльного 

історико-правового дослідження. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект. До 80-річчя незалежності Карпатської України: 

матеріали Круглого столу (Харків, 27 березня 2019 р.). Харків: Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

2019. С. 47-50 0,22 д.а.; 

- Шигаль Д. А. Діахронний підхід у порівняльному дослідженні історико-правових 

явищ. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого): матеріали Круглого 

столу (Харків, 24 вересня 2019 р.). Харків: Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 89-91 0,13 д.а. 

 

14. Булгаков Артур Олександрович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн. 

« Радіаційна безпека та охорона земель в Україні ( історико-правовий аналіз)» 1,5 д.а. 

Опубліковано: 1,5 д.а.,1480 год. 

Scopus стаття: 

- Булгаков А.А. «К вопросу о теории принятия решений в ядерной энергетике»/           

А.О. Булгаков // Науково-технічний журнал Ядерна та радіаційна безпека. -

4(80).2018. с. 58-65. 1,0 д.а. 

Наукова стаття: 

- Булгаков А.О. «Земельно- правові відносини за часів правління Ярослава Мудрого» 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

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

Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 0,5 д.а. 

 

15. Григоренко Дмитро Артурович, кандидат юридичних наук., асистент кафедри 

історії держави і права України і зарубіжних країн. 

 «Правове положення торгівлі в Україні в період 1932-1941 рр.»  1,5 д.а. 

Опубліковано: 1,75 д.а., 740 год. 

Тези доповідей: 

- Григоренко Д.А. Харківська допоміжна каса взаємодопомоги присяжних повірених 

та їх помічників (1864-1917 рр.). Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси 

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

правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С.97-98; - 0,15 

д.а. 
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Статті: 

- Григоренко Д.А. «Правове регулювання витіснення приватної торгівлі в Україні на 

завершальному етапі НЕП» // Південноукраїнський правовий часопис. – 2019. - № 3. 

– С. 16-21. – 0,8 д.а. 

- Григоренко Д.А. «Ліквідація приватної торгівлі при згортанні НЕП в Україні» // 

Юридичний бюлетень. – 2019. - № 10. – С. 8-15. – 0,8 д.а. 

 

16. Гоцуляк Світлана Леонідівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн. 

«Правове регулювання санітарної справи в Східній та Центральній Європі у ХІХ ст., 1,5 

д. а. 

Опубліковано: 2.4 д.а., 520 год. 

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 
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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. 

 

17. Казак Ріната Алімівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії 

держави і права України та зарубіжних країн. 

«Правове регулювання сталого розвитку в країнах східної Європи.» 1.5 д.а. 

Опубліковано: 2,7 д.а., 620 год. 

Розділи монографії: 

- Казак Р. А. Генеза і сутність понять «сталий розвиток» та «екологічна сталість». 

Різноманітність підходів до їх визначення в дослідженнях українських та зарубiжних 

науковців // Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and 

EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija 

Publishing” т.1 c. 2019 - 103-118  pp, 1 др.арк. 

-  Kazak R. Cultural Heritage Policy (1917-1922): Legislation on Protection of Artworks and 

Antiquities from Russian Empire’s collapse to USSR Нові етапи розвитку сучасної науки 

в Україні та країнах ЄС, Collective monograph, Publishing House “Baltija Publishing” 

2019- 1 др.арк. 

Стаття Scopus:  

- Казак Р. А., Галайдик А. Р. Законодавче регулювання приватного підприємства в 

Україні в роки НЕПу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7., 

електронне видання - (у співавторстві) 0,5 друк. арк. 

Тези: 

- Казак Р. Terms «environmental sustainability» and «sustainable development» in 

ukrainian policy and legal science 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. 0.2 друк.арк. 

 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
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18. Омарова Айсел Азад кизи, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

«Зміна міжнародно-правового статусу УРСР у 40-і роки ХХ ст.» 1,5 д.а. 

Опубліковано: 1,8 д.а., 580 год. 

Статті: 

- Омарова А.А. Охорона здоров’я дітей в Україні у 1919 – 1991 рр./ А.А. Омарова// 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică (г. Кишинев, Респ. Молдова). – 2019. – Ianuarie. 

– Вип. № 5. – С. 21-25. – 0,7 д.а. 

Тези: 

- Омарова А.А. Захист прав дітей у Конституціях європейських країн першої чверті 

ХХ ст./А.А.Омарова// Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України) / Нац. 

юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : ФОП Бровін О. В., 27 березня 2019. – с. 54-56, 

м. Харків.– 0,3 д.а. 

- Омарова А.А. Права спадкоємців у Київській Русі/ А.А. Омарова// Круглий стіл 

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

100-річчя з початку правління Ярослава Мудрого) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : ФОП Бровін О. В., 24 вересня 2019. – с. 101-103, м. Харків.– 0,2 д.а. 

- Омарова А.А. Розвиток медичних прав дітей в Україні у 1970 – 1991 рр./ 

А.А.Омарова// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування» , м. Запоріжжя 25-26 жовтня 

2019 р. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. – с. 

10-13 – 0,3 д.а.  

- Omarova A.A. The process of the adoption of the Convention on the Rights of the Child// 

A.A. Omarova // Всеукраїнський круглий стіл «Права людини: здобутки, проблеми та 

переспективи», м. Київ 5 грудня 2019 р. (у редакції) – 0,3д.а. 

 

19.Стеценко Ніна Сергіївна,  кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії 

держави і права України та зарубіжних країн. 

«Земельне законодавство періоду Англійської буржуазної революції XVII ст.» 1.5 д.а. 

Опубліковано: 2,6 д.а., 760 год. 

Б) Наукові статті:  

-Стеценко Н.С. «Кримінальна відповідальність судових приставів за 

законодавством другої половини XIX століття в Україні». Електронне наукове 

фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 2, 2019 р., ст.33-36; 0,5 д.а.  

-Стеценко Н.С. «Земельне законодавство періоду Англійської буржуазної революції 

XVII ст.» Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» №4, 

2019 р., ст. 54-59 1 д.а. 
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В) Тези доповідей і наукових повідомлень: 

-Стеценко Н.С. « Організація та проведення виборів до Сойму Карпатської України 

12 лютого 1939 року», Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та 

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

України», 27 березня 2019 року. 2с., ст. 56-58., 0,15 д.а. 

- Стеценко Н.С. « Законодавство Англійської буржуазної революції XVII ст. щодо 

конфіскації та продажу церковних земель», Всеукраїнська науково-практична 

конференція. «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 30 березня 2019 року. 

1с., ст.93-94.,  0,15 д.а. 

-  Стеценко Н.С. « Деякі законодавчі акти Англійської буржуазної революції XVII 

ст. стосовно переходу королівської земельної власності до держави», Всеукраїнська 

науково-практична конференція. «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 30 

березня 2019 року. 1с., ст.94-95.  0,15 д.а. 

-  Стеценко Н.С. «Передумови та наслідки прийняття Ордонансу про скасування 

палати феодальних опікувань 1646 р.», Всеукраїнська науково-практична 

конференція. «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 30 травня 2019 року 

(том №1).,» 2с., ст. 142-144.,  0,15 д.а. 

-  Стеценко Н.С. «Правове регулювання конфіскації та продажу нерухомого майна 

деліквентів під час Англійської буржуазної революції», Всеукраїнська науково-

практична конференція. «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 30 травня 

2019 року (том №1).,» 2с., ст. 144-146., 0,15 д.а. 

-  Стеценко Н.С. «Інститут розлучення за Статутом Ярослава Мудрого про церковні 

суди», Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

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

вересня 2019 року. 3с., ст. 103-106., 0,15 д.а. 

- Стеценко Н.С. «Сутність і застосування компетентністного підходу у сфері вищої 

юридичної освіти» XIII Конференція учасників Школи педагогічної майстерності 

«Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку» Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків. 2019; ст. 133-138 0,2 д.а. 

 

20. Харасик Наталія Олегівна, Асистент кафедри історії держави і права України і 

зарубіжних країн. 

«Трудове законодавство УРСР у 1960-х – 1980-х рр.» 1,0  д.а. 

Опубліковано: 1,4 д.а., 404 год. 

Стаття: 

-«Трудовое законодательство УССР в период десталинизации (середина 1950-х – 

середина 1960- гг.)» // Legea si viata octombrie 2019 (Республіка Молдова). – с. 155-158.- 

0,6 д.а. 
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Тези:  

-«Розбудова Української Держави за часів Гетьманату (1918 р.) //  Матеріали 

Круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект (до 80-річчя незалежності Карпатської України)».- с.57-59.- 0,15 

д.а. 

- «Трудові відносини за часів Київської Русі» // Матеріали Круглого столу 

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

1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)», с. 106-107.- 0,1 д.а. 

- «Стандарти вищої юридичної освіти» // Тези доповідей та повідомлень учасників 

ХШ конференції школи професійної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в контексті сучасних 

тенденцій розвитку».- с.74-77.- 0,15 д.а. 

- « Зміни у трудовому законодавстві України в період десталінізації (середина 50-х - 

середина 60-х рр.. ХХ ст.)» // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Право як ефективний суспільний регулятор». – с. 14-17.- 0,2 д.а. 

- «Правове регулювання створення та діяльності бірж праці під час непу (1921-1929 

рр.)» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення».- с. 14-

17.- 0,2 д.а. 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. –– 

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. (Подано заявок на видачу 

охоронних документів, отримано охоронних документів).Немає. 

     1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Наукова  новизна отриманих  викладачами кафедри досліджень обумовлюється    

конкретною тематикою цих досліджень: 

1.д.ю.н.,проф. Гончаренко В.Д. – Наукова новизна отриманих результатів полягає  у 

з’ясуванні закономірностей конституційного будівництва в Польщі (1918-1939 рр.), 

особливостей Конституції Австрії 1920 року та їх впливу на статус західноукраїнських 

земель у зазначений період. 
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2. д.ю.н.,проф. Єрмолаєв В.М. – Наукова новизна отриманих результатів: здійснено 

історико-правовий аналіз державотворчих процесів на шляху до об’єднання українського 

народу та його земель з початком Української революції.  

3. д.ю.н., проф. Рум’янцев В. О. – Досліджено науковий доробок професора Отто 

Ейхельмана в розвиток конституційного законодавства України на початку XX ст. 

4. к.ю.н., доц. Васильєв Є.В.  – Здійснено комплексний історико-правовий аналіз 

цивільного законодавств періоду нової економічної політики в УСРР, визначено коло 

об’єктів цивільних правовідносин та їх особливості. 

5. к.ю.н., доц. Власенко С.І.  – Наукова новизна полягає у тому, що Європейські країни 

та США є взірцем для переймання пострадянськими країнами їх досвіду законодавчої 

діяльності в цій галузі. 

6. к.ю.н., доц. Лизогуб В.А. – 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. 

7. к.ю.н., доц. Лісогорова К.М. – 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. 

8. к.ю.н., 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. к.ю.н., доц. Походзіло Ю.М. – Наукова новизна отриманих результатів полягає у 

комплексному історико-правовому аналізі усієї сукупності джерел та виявленні 

загальних, характерних рис та специфічних особливостей щодо правового регулювання 

державного фінансового контролю в Російській імперії другої половини ХІХ ст. – початку 

ХХ ст. 

10. к.ю.н., доц. Скуратович І.М. – Наукова новизна отриманих результатів полягає у 

систематизації наукових досліджень і історіографічних джерел у сфері державного ладу 

та права періоду Української Центральної Ради, яка дає змогу глибоко аналізувати і 

враховувати як позитивний досвід, так і допущені помилки, уникати їх у розбудові 
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сучасної України.  

11. к.ю.н., доц. Тихоненков Д.А – Вперше в науковий обсяг вводиться за допомогою 

метода компаративістики порівняльний аналіз законодавства про прокурорський нагляд в 

Україні за судовою реформою 1864 р. та законодавства про прокурорський нагляд в  

Європейських країнах в 60-х рр. ХІХ ст. 

12. к.ю.н., доц. Шевердін М.М – Проаналізований процес становлення та еволюції 

податків на українських землях у ХІХ ст. – ХХ ст. та інші питання державотворення в 

Україні. 

13. к.ю.н., доц. Шигаль Д.А.  – Наукова новизна отриманих результатів: досліджено 

основні та факультативні форми порівняльного історико-правового аналізу. Розглянуто 

специфіку застосування під час компаративної роботи синхронного, діахронного, макро-, 

мезо-, мікро-, зовнішнього, внутрішнього, а також нормативного і функціонального 

порівняння. З’ясована можливість використання таких додаткових форм порівняльних 

процедур, як описове, прикладне, контрастивне, монорелятивне, полірелятивне, 

позитивне та негативне співставлення тощо. Наведено основні методичні рекомендації по 

застосуванню вказаних видів порівняння.    

14. к.ю.н., ас. Булгаков А.А – Наукова новизна отриманих результатів. Виявленні 

основні теорії застосування у прийнятті законних рішень під час здійснення аналізу 

безпеки та прогнозуванні можливих екстремальних ситуацій на об’єктах ядерної 

енергетики та необхідності постійного вдосконалення управлінських структур та їх 

правової регламентації.  

15. к.ю.н., ас. Гоцуляк С.Л. – 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.   

16. к.ю.н., 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 торгівлі в Україні в довоєнні часи (1932-1941 рр.), у 

якому з’ясовано сутність та особливості здійснення торгівлі, розглянуто основні чинники, 

що визначали напрям державної політики щодо торгівлі в цей період. 

17. к.ю.н., ас. Казак  Р.А. – Виявлено сутність та закономірності правового 

регулювання сталого розвитку в країнах східної Європи Здійснено аналіз нормативно-

правових актів та актів м’якого права, окреслено особливості. 

18. к.ю.н., ас. Омарова А. А. – Дитина була остаточно визнана суб’єктом правовідносин 

саме у ХХ ст. Це зумовило здійснення реформ на території українських земель та власне 

України у всіх правовідносинах, однією стороною з яких є дитина, або ж якщо вона не є 

суб’єктом конкретних правовідносин, але зачіпаються її інтереси. На сьогодні 

здійснюється активна реформа освіти, медицини, кримінального законодавства тощо і 

левова доля цих реформ стосується саме дитини у цих сферах. Проте, на нашу думку, 
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якісне реформування будь-якої сфери потребує вивчення вітчизняної історичної 

спадщини, врахування його переваг та недоліків. 

19. к.ю.н., ас. Стеценко Н.С. – Наукова новизна отриманих результатів полягає у 

виявленні особливостей розробки, видання та запровадження законодавчих актів 

Англійської буржуазної революції XVII ст. щодо регулювання земельних відносин. У 

ході аналізу вказаних актів досліджено зміни у сфері регулювання земельних відносин. 

20.  ас. Харасик Н.О.  – Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 

аналізі законодавчих актів у сфері регулювання трудових відносин у 60-х – 80-х рр. ХХ 

ст. З’ясовано основні зміни у регулюванні трудових відносин у зазначений період. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У цьому розділі перелічуються та аналізуються: 

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 (навести перелік). 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, Вищих спеціалізованих 

Судів 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). 

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

історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 27 березня 

2019 р., м. Харків. 

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

історичний аспект» (до 100-річчя з початку правління Ярослава Мудрого), 24 

вересня 2019 р., м. Харків.  
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2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1. Міжнародна науково-практична 

конференція. Сучасна юридична наука: 

проблеми доктринальної комунікації. 

м. Харків 19 квітня 2019 р. 

Гончаренко В.Д. 

Міжнародна наукова конференція 

Парадигми конституційного права : 

історія і сучасність. XII Тодиківські 

читання. Харків, 1-2 листопада 2019 р. 

Гончаренко В.Д. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Правова наука і 

державотворення в Україні в контексті 

правової інтеграції. Суми, 24-25 травня 

2019 р. 

Гончаренко В.Д. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасна юридична 

наука: проблеми доктринальної 

комунікації», Харків, 19 квітня 2019 р. 

Єрмолаєв В.М. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Правоохоронна функція 

держави: теоретико-методологічні та 

історико-правові проблеми»,  м. 

Харків, 17 травня 2019. 

Тихоненков Д.А. 

Міжнародна наукова конференція. 

Чотирнадцяті юридичні читання 

«Проблеми імплементації 

національного законодавства до Угоди 

про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом», 17 – 18 квітня 

Гоцуляк С.Л. 
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2019 р., м. Київ. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та 

правозастосування», 25-26 жовтня 

2019 р., м. Запоріжжя 

Омарова А.А. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Право як ефективний 

суспільний регулятор», 15-16 лютого 

2019 р., м. Львів 

Харасик Н.О. 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні 

напрями його вдосконалення», 11-12 

жовтня 2019 р., м. Одеса 

Харасик Н.О. 

Всеукраїнські 

1 Всеукраїнська наукова конференція 

«Актуальні проблеми історії держави і 

права України та наукова спадщина 

професора Володимира Кульчицького  

( до 100-річчя з дня народження). – 

Львів, 15 листопада 2019 рік. 

Гончаренко В.Д  

Гоцуляк С.Л.. 

XIX Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» 30.03.2019р. 

Булгаков А.О. 

 Стеценко Н.С. 

Тихоненков Д.А. 

XХ Всеукраїнська науково-практична 

конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» 30.05.2019 р. 

Булгаков А.О.  

Тихоненков Д.А.  

Стеценко Н.С. 

XIII Конференція учасників Школи 

педагогічної майстерності «Вища 

юридична освіта в контексті сучасних 

тенденцій розвитку» Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 2019 р. 

Стеценко Н.С. 

Харасик Н.О. 

Усього 13 19 

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

конференції та викладачів, які взяли участь). - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

3.1. Розділи монографії за кордоном 2/2 друк.арк. : 

1. Казак Р. А. Генеза і сутність понять «сталий розвиток» та «екологічна сталість». 

Різноманітність підходів до їх визначення в дослідженнях українських та 

зарубiжних науковців // Challenges and prospects for the development of legal systems 

in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : 

Izdevniecība “Baltija Publishing” т.1 c. 2019 - 103-118  pp, 1 др.арк 

2. Kazak R. Cultural Heritage Policy (1917-1922): Legislation on Protection of Artworks 

and Antiquities from Russian Empire’s collapse to USSR Нові етапи розвитку сучасної 

науки в Україні та країнах ЄС, Collective monograph, Publishing House “Baltija 

Publishing” 2019- (1 др.арк) 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: 2/59 д.а.: 

1. Історія держави і права України : підручник /В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, 

В.О. Рум’янцев та ін; за ред. В.Д. Гончаренка.- Вид. 2-ге, перероб. і допов. Харків: 

Право, 2019. – 552 с.  34,5  д.а. 

Автори: В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев, Є.О. Васильєв Є.О., С.І. 

Власенко, І.М. Скуратович, М.М Шевердін, Д.А. Шигаль. 

3. Лизогуб В.А. Країнознавство : підручник / Лизогуб В.А. – Харків : Право, 2019. – 

384 с. 24,5 д.а.  

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: – 1/20,7 д.а. 

1. Шигаль Д. А. Історія держави і права України: курс лекцій / Д. А. Шигаль. – 2-е 

вид., переробл. та доповн. Харків: Вид-во «НТМТ», 2019. 356 с. 20,7 д. а. 

3.4. Кількість опублікованих статей: 31/25.47 д.а. 

з них: 

3.4.1. Статті за кордоном 7/3,69 д.а. 

1.Vasyliev I.O. Restoration of joint-stock enterprise in UkrSSR  during the new economic 

policy // Zbiór artykułów naukowych rezenzowanych. Zbiór artykułów naukowych 

Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników 

naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «SCIENCE, RESEARCH, 

DEVELOPMENT.State and Law». Vol.23. (29.11.2019 – 30.11.2019) - Rotterdam, 2019. 

– 0.75 д.а. 

2. Dmitriy Tikhonenkov. Bolshevist doctrine and terror/ Extraorsinary commissions in the 

Ukrainian SSR in 1918-1920// «Legea și viața» №10–Молдова, 2019. –с.49-53 0,5 

др.арк.  

3.Шигаль Д.А. Різнорівневі порівняння в компаративному історико-правовому 

дослідженні. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 5 (39). С. 35-38 0,54 

д. а.; 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
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4.Шигаль Д. А. Факультативні форми порівняльного історико-правового аналізу. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 6 (40) 0,59 д. а.; 

5.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. 

6.Омарова А.А. Охорона здоров’я дітей в Україні у 1919 – 1991 рр./ А.А. Омарова// 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică (г. Кишинев, Респ. Молдова). – 2019. – 

Ianuarie. – Вип. № 5. – С. 21-25. – 0,7 д.а. 

7.«Трудовое законодательство УССР в период десталинизации (середина 1950-х – 

середина 1960- гг.)» // Legea si viata octombrie 2019 (Республіка Молдова). – с. 155-

158.- 0,6 д.а. 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах  

Scopus : 3/1,8 д.а. 

1.Булгаков А.А. «К вопросу о теории принятия решений в ядерной энергетике»/           

А.О. Булгаков // Науково-технічний журнал Ядерна та радіаційна безпека. -

4(80).2018. с. 58-65. 1,0 д.а. 

2.Казак Р. А., Галайдик А. Р. Законодавче регулювання приватного підприємства в 

Україні в роки НЕПу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — 

№7., електронне видання - (у співавторстві) 0,5 друк. арк. 

3.Yakoviyk I. V., Baranov P. P., Shestopal S. S., Pokhodzilo Y. N. The legal-theoretical 

issues of the state sovereignty in the globalization. Opcion. 2018. Vol. 34 Issue: 87-2. P. 

369-375. (публікація  проіндексована у січні 2019 р. в міжнародній  наукометричній 

базі Scopus), 0.3 д.а. 

Web of Science : 1/0,5 д.а. 

1. 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. 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science) 

Index Copernicus: 7/ 6,88 

1. Єрмолаєв В. М., Батлер В. На шляху до соборності України (до 100-річчя Акта 

злуки УНР із ЗУНР) // Вісник Національної академії правових наук України. – 

2019. – №1 – С. 166-174. 0,5 д.а. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2. Васильєв Є.О. Об’єкти цивільних правовідносин за законодавством УСРР  

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

науковий журнал. – 2019. – №6. Режим доступу: http://lsej.org.ua – 0,75 д.а.  

3.Походзіло Ю.М., Маленко В.В. Джерела права центральної частини Іспанії, що 

регулюють суспільні відносини в межах територіальної громади в ХІ - першій 

половині ХIV ст. Право та інноваційне суспільство: електрон. Наук. 

Вид.2019.№1(12).URL:http://apir.org.ua/wpconect/upoads/2019/06/Pokhodzilo_Malenko1

2.pdf - Academic Research Index – ResearchBib (Японія), Polish Scholarly Bibliography 

(PBN) (Польща), Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), 

Scientific Indexing Services (SIS) (США), Index Copernicus (IC), Польща. 0,5 д.а.           

4.Походзіло Ю.М. Правове регулювання державного фінансового контролю в 

Російській імперії друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. Право та інноваційне 

суспільство: електрон. наук. вид. 2019. №2 (13). URL: http://apir/org.ua/wp-

conect/upoads/2019/12/Pokhodzilo13/pdf- Academic Research Index – ResearchBib 

(Японія), Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща), Information Matrix for the 

Analysis of Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) (США), Index 

Copernicus (IC), Польща. 0,6 д.а. 

5.Dmitriy Tikhonenkov. Bolshevist doctrine and terror/ Extraorsinary commissions in the 

Ukrainian SSR in 1918-1920// «Legea și viața» №10–Молдова, 2019. –с.49-53 0,5 

др.арк.  

6.Тихоненков Д.А. Надзвичайні комісії і контроль більшовиків за їх діяльністю на 

Україні в період громадянської війни (1918-1920 рр.)// Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції №4/2019 — Дніпро, 2019.- с.26-32, 0,8 др.арк. 

7.Шигаль Д. А. Різнорівневі порівняння в компаративному історико-правовому 

дослідженні. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 5 (39). С. 35-38 0,54 д. 

а.– збірник внесений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща). 

8.Шигаль Д. А. Факультативні форми порівняльного історико-правового аналізу. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2019. № 6 (40) 0,59 д. а.– збірник внесений 

до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща). 

9.Стеценко Н.С. «Кримінальна відповідальність судових приставів за 

законодавством другої половини XIX століття в Україні». Електронне наукове 

фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 2, 2019 р., Index Copernicus 

International ст.33-36; 0,5 д.а.  

10.Стеценко Н.С. «Земельне законодавство періоду Англійської буржуазної 

революції XVII ст.» Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 

право» №4, 2019 р., ст. 54-59 1 д.а. включено до міжнародної наукометричної бази 

«Scientific Indexing Services» (SIS), індексується з 2014 року. Електронне наукове 

фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» юридичного факультету ДВНЗ 



 26 

«Ужгородський національний університет». Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

11.Харасик Н.О.«Трудовое законодательство УССР в период десталинизации 

(середина 1950-х – середина 1960- гг.)» // Legea si viata octombrie 2019 (Республіка 

Молдова). – с. 155-158.- 0,6 д.а. 

 

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

та Web of Science) - 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2019 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 Yakoviyk I. V., 

Baranov P. P., 

Shestopal S. S., 

Pokhodzilo Y. N. 

(у співавторстві) 

 

The legal-

theoretical issues 

of the state 

sovereignty in 

the globalization. 

(0.3 д.а.) 

«Opcion» N. 2018. Vol. 34 

Issue: 87-2. P. 369-

375.  

імпакт-фактор: 0,19 

Scopus 

2 Lyubashits, V. Y., 

Razuvaev, N. V., 

Mamychev, A. Y., 

Duravkin, P. M., 

Hotsuliak, S. L. 

(у співавторстві) 

 

«A Traditional 

State: Principles 

of the 

Organization of 

Power and 

Managerial 

Practice in the 

States of the 

Ancient World 

and the Middle 

Ages». 

(0,5 д.а.) 

«Journal of 

History Culture 

and Art 

Research» 

2019. Vol. 8. № 3 P. 

397-409 

Web of Science 

імпакт-фактор: 0,28 

 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкова

ної 

продук

ції 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнал

ах та 

наук. 

збірник

ах 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конфере

нціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

норма

тивної 

літера

тури 

Кодек

си, 

коме

нтарі 

 

34/74,75 2/2 16/26.47 15/11.78 0 1/34,5 - - 

 

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

роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У цьому розділі необхідно дати перелік і аналіз різних форм зв’язків кафедри з 

практичними органами.  

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).  

Професор 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).  

Не було. 

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

та ін. Не було. 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати 

всі види консультацій наданих викладачами). 

Доцент 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. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
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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 наукового ступеня. Харасик Н.О. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (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: - 

Кандидатські дисертації: 1 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного законодавства та 

практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах 

масової інформації. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кількість гуртків, працюючих при кафедрі:1. 

Кількість студентів, які беруть участь у науковому гуртку: 25-30 чоловік 

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

У 2018-2019 н. р. було проведено 6 засідань наукового гуртка, на яких розглянуто 

найактуальніші питання історії держави і права України та зарубіжних країн. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 67/9 д. а 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих у співавторстві з викладачами: - 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

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». 
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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. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Власенко С.І. - Подяка Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України, 

2019 р. 

Гоцуляк С.Л. - Подяка науковому керівнику призера Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт (12 квітня 2019 р.) 

Омарова А.А. – Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice / Certificate of 

successful completion a course of study offered by Harvard X, an on-line learning initiative of 

Harvard University, 16 August 2019, Valid Certificate ID 

484460f7ab9249958ab162d6994406aa.  

Омарова А.А. – Подяка  Регіонального дебатного турніру «Роль історичної правди в 

політичному дискусі» м. Харків, 2019 р. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА НА 

ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ  –– 

 

10.12.2019 р.  

Завідувач кафедри _______________________________________ В.Д. Гончаренко 


	З В І Т
	про науково-дослідницьку роботу

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

