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1. Бойчук Дмитро Сергійович 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри права Європейського Союзу.  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

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

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

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

Науково-дослідницьку роботу впроваджено у формі : 

- підрозділу 4.3. «Європейська рада»  підручнику «Право Європейського союзу: основи 

теорії», с.109-112, 

- статті «On the issue of legal awareness and legal culture as a precondition of the enlarging 

of the current amount of the right to arms in Ukraine» у “Journal of the National Academy 

of Legal Sciences of Ukraine” № 2, 2019, с. 13-21; 

 - тез доповідей «Ймовірні зміни у суб’єктному складі суспільних відносин у пост-

глобальному світі» на Всеукраїнському круглому столі «Право: мінливий концепт у 

мінливому світі», с.10-11 ; 

 - тез доповідей «Міжнародне право: тенденції розвитку в постглобальному світі» на на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та 

практична реалізація в Україні» – с. 89-92; 

 - статті «Англійська для вченого: власний досвід на прикладі іспиту IELTS» у газеті  

«Освіта України» №10, 2019, с.55; 

 - статті «Перевірка на плагіат: власний досвід» у газеті «Освіта України» №25, 2019, 

с.7; 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

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.  

- пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про обіг зброї» №1222 на запит 

від народного депутата України Яцик Ю.Г. ; 
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). 

 - семінар Харківського юридичного товариства «Усе, що ви завжди хотіли знати 

про судову реформу, але боялися запитати», 21 березня 2019 р., м. Харків, Національна 

академія правових наук України; 

  - всеукраїнський круглий стіл «Право: мінливий концепт у мінливому світі». 19-20 

квітня 2019 р., м. Харків, Національна академія правових наук України.  
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- семінар Харківського юридичного товариства «Конституційна модель 

адміністративного розсуду в Україні: дизайн чи спонтанний порядок», 31 жовтня 2019 р., 

м. Харків, Національна академія правових наук України; 

- круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі», 24 червня 2019 р., 

м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

- III All-Ukrainian scientific and practical conference “Ukraine and European Union: path 

to sustainable development”, 15 листопада 2019 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; 

- семінар Харківського юридичного товариства «Відповідальність за вчинення 

міжнародних злочинів, скоєних у період збройного конфлікту на Сході України в 2014-

2019 роках», 38 листопада 2019 р., м. Харків, Національна академія правових наук 

України; 

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

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

- підрозділу 4.3. «Європейська рада»  підручнику «Право Європейського союзу: основи 

теорії», с.109-112, 0,09 авт. арк.,  

- статті «On the issue of legal awareness and legal culture as a precondition of the enlarging 

of the current amount of the right to arms in Ukraine» у “Journal of the National Academy 

of Legal Sciences of Ukraine” № 2, 2019, с. 13-21, 0,43 авт. арк.; 

 - тез доповідей «Ймовірні зміни у суб’єктному складі суспільних відносин у пост-

глобальному світі» на Всеукраїнському круглому столі «Право: мінливий концепт у 

мінливому світі», с.10-11, 0,08 авт. арк.; 

 - тез доповідей «Міжнародне право: тенденції розвитку в постглобальному світі» на на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та 

практична реалізація в Україні» – с. 89-92, 0,25 авт. арк; 

 - статті «Англійська для вченого: власний досвід на прикладі іспиту IELTS» у газеті  

«Освіта України» №10, 2019, с.55, 0,23 авт. арк.; 

 - статті «Перевірка на плагіат: власний досвід» у газеті «Освіта України» №25, 2019, 

с.7, 0,18 авт. арк; 

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. 

 

Асистент кафедри права Європейського Союзу, 

кандидат юридичних наук         Д.С. Бойчук 

  

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри права Європейського Союзу 29.11.2019 протокол №11. 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Додаток № 1 до індивідуального звіту 

Бойчука Дмитра Сергійовича, 

кандидата юридичних наук, асистента кафедри права Європейського Союзу за 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

«On the issue of legal awareness and legal culture as a precondition of the 

enlarging of the current amount of the right to arms in Ukraine» у “Journal 

of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine” № 2, 2019, с. 13-21, 

0.43 д.а. 

120 

4 

1. «Англійська для вченого: власний досвід на прикладі іспиту IELTS» 

у газеті  «Освіта України» №10, 2019, с.55, 0,23 авт. арк.; 

2. «Перевірка на плагіат: власний досвід» у газеті «Освіта України» 

№25, 2019, с.7, 0,18 авт. арк; 

33 

7 
1. Підрозділ 4.3. «Європейська рада»  підручнику «Право 

Європейського союзу: основи теорії», с.109-112, 0,09 авт. арк., 
5  

14 

1 Тез доповідей «Ймовірні зміни у суб’єктному складі суспільних 

відносин у пост-глобальному світі» на Всеукраїнському круглому столі 

«Право: мінливий концепт у мінливому світі», с.10-11, 0,08 авт. арк.; 

2 Тез доповідей «Міжнародне право: тенденції розвитку в 

постглобальному світі» на на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична 

реалізація в Україні» – с. 89-92, 0,25 авт. арк; 

80 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей:  

Горянська  К.В.; Затулій А.О.;Каплуновський І.А.;Михайловський  

О.М.;Шевчук Я.С.;Щербань М.М.;Батицька А.В.;Раєвська В.П.;Солдатенко 

Ю.О.: 

180 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукових 

статей: 

 

Водолаженко Євген Ігорович; Кирсанова Марина Леонідівна; Мацакова 

Ганна Вікторівна; Мельниченко Марія Володимирівна; Мисенко Марина 

Олексіївна; Нагорна Лілія Володимирівна; Романенко Софія Андріївна; 

Русінка Андрій Віталійович; Світличний Олег Сергійович; Степанюк Дар’я 

Русланівна; Стрєбуль Євген Сергійович; Яїцька Дар’я Ігорівна 

330 

20 
Пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про обіг зброї» 

№1222 на запит від народного депутата України Яцик Ю.Г. 
100 

 Всього 848 
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