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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Єрмолаєв Віктор Миколайович.  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  Доктор юридичних наук, професор кафедри історії 

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

Інституту післядипломної освіти.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Становлення та розвиток 

права Київської Русі  – 2,0 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Становлення та розвиток 

права Київської Русі  – 11,5 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: здійснено дослідження основних стадій 

становлення права Київської Русі.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: не брав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не брав. 

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

нормативно-правових актів: не здійснював. 

 5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не виконував. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не виконував. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень: не здійснював.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших державних 

органів: не надавалась. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування: не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 2 лекції у «Школі професійної 

майстерності». 

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

самоврядування, організацій та громадян: не готував. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): не входжу. 

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

В) Круглих столах: 

– Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах (до 30-річчя прийняття 

Декларації  про державний суверенітет України 1990 р.)», 03 червня 2020 р. 

9. Видавнича діяльність (а) монографія, б) статті, в) навчальні посібники та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт по такій схемі:  

а) Статті: 

– Єрмолаєв В.М. Становлення українського права та його вплив на державотворчі процеси в 

Київській Русі // Право України. – Вип. 1. – 2020. – С. 85-96 (0,5 д.а.); 

– Єрмолаєв В.М. Принципи «Правди Руської» продовжують жити в сучасній правовій системі 

України // Проблеми законності. – Вип. 150. – 2020. – С. 33-52 (0,9 д.а.). 

б) Навчальні посібники: 
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– Єрмолаєв В.М., Демиденко Г.Г. Київська Русь: пам’ятки права (Х-ХІІІ ст.) : тексти, 

переклади, коментарі: навч. посіб. / уклад. : Г.Г. Демиденко, В.М. Єрмолаєв. – Харків: Право, 

2020. – 224 с. (10 д.а.). 

в) Тези: 

– Єрмолаєв В.М. Про традиції демократичного державотворення в Україні  // Державотворчі 

процеси в Україні і зарубіжних країнах (до 30-річчя прийняття Декларації  про державний 

суверенітет України 1990 р.): Мат. круглого столу  (м. Харків, 03 червня 2020 р.). – Харків : 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 57-60. (0,1 д.а.). 

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

РІНЦ, Index Copernicus та інші:  

Index Copernicus:  

– Єрмолаєв В.М. Становлення українського права та його вплив на державотворчі процеси 

в Київській Русі // Право України. – Вип. 1. – 2020. – С. 85-96 (0,5 д.а.); 

10. Є членом редакційної колегії журналу «Право України»; 

11. Є членом спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02. та Д 64.086.03; 

12. Виступив офіційним опонентом дисертаційних захистів:  

  – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – 0; 

 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – 0; 

13. Відгуки на автореферат: не було. 

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

15.  Співробітництво з закордонними організаціями: не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не здійснював. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та Науково-

дослідного сектору: не здійснював. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Склав  

професор кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн       Віктор ЄРМОЛАЄВ 
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