
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
     

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Казак Ріната Алімівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії 

держави і права України та зарубіжних країн. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Правове регулювання сталого 

розвитку у 20 ст. 1.5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Правове регулювання сталого 

розвитку у 20 ст., 1.6 друк. арк. 
5. 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, 

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

доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Виявлено сутність та закономірності правового 

регулювання сталого розвитку в країнах Європи. Здійснено аналіз нормативно-правових актів та 

актів м’якого права, окреслено особливості 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не приймала. 

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

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

актів. Не має 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не має. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших соціологічних 

досліджень. Не має. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. Не 

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

судів України та їх рецензування. Не має. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

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). 

 

Конференції:  

1. ХII Міжнародна науково-практична конференція “Impact Of Modernity On Science And Practice”, 13-

14 квітня 2020 р., Едмонтон, Канада (онлайн) 

2. XVI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  “Actual 

Problems Of Science And. Practice”.  27-28 квітня 2020 р. Стокгольм, Швеція  

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

2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

 

Стаття Scopus та WoS:   
  1. Kazak R., Hotsuliak S., Features Of Sanitary Legislation In Ukraine In The Mid-20th Century: Historical 

Overview// European Journal of Sustainable Development, vol.9 (N3) . – 2020.- p.257 - 266 

 1 д.а – співавторство - 0.5 д.а. 

Стаття у фаховому виданні: 

1. Казак Р. А., Антоненко М. С. Від авторитаризму до демократії: на прикладі Іспанії 1957-1986 

років // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 

4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5879         (0.8 д.а. – співавторство = 0.4 д.а) 

Тези: 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5879


 

1. Казак Р., Огляд зарубіжних досліджень у сфері визначення проблем юридичної термінології// 

Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XII international scientific and practical 

conference. Edmonton, Canada 2020. pp. 74-77 (0.3 д.а) 

2. Казак Р.А., Соціалізм та екологічна сталість у 20 ст.: кейс Ефіопії // Actual problems of science and 

practice. Abstracts of XIV international scientific and practical conference. Stockholm, Sweden 2020. Pp. 

66-69 

(0.2 д.а.) 

3. Казак Р. Перший етап розвитку “зеленого руху” в СРСР: становлення та досягнення у правовій 

площині //  Наукова-практична конференція “Юридична Осінь” (20 листопада 2020) – c. (0.2 д.а) 

Навчально-методичні посібники: Ні. 

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

Science.  

- Kazak R., Hotsuliak S., Features Of Sanitary Legislation In Ukraine In The Mid-20th Century: Historical 

Overview// European Journal of Sustainable Development, vol.9 (N3) . – 2020.- p.257 (індексується 

Scopus та 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.   

Член редакційної колегії “Теорія та практика сучасної юриспруденції”, м. Харків 

Член редакційної колегії науково-практичного журналу “Світ освіти та науки”, м. Харків,  

Член редакційної колегії наукового фахового видання - збірника наукових праць “Економічна 

теорія та право”, м. Харків 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

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

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

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

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

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

 

Асистентка кафедри історії держави і права 

України та зарубіжних країн         Ріната  Казак  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  

Протокол №____ від «_____» _________________ 2020 р.  

 

 

Зав. кафедри _______________________________________________В.Д. Гончаренко 

            (підпис, прізвище) 
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№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Години 

 

 

3 

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

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

 

50 

5 

 

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 

 

 

120 

 

 

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” 

 

120 

12 

Карпатська Україна як предмет дослідження зарубіжних науковців 

Мат. Круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України). – Х., 2019. - С.  

60 

15 

 

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.  

20 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

Наукова стаття: 

Шустрова Евеліна Олександрівна , "Дослідження українських вчених щодо ролі 

Мазепи: зрадник чи герой " , "Світ науки та освіти" Випуск N 3 2019 р.,с.106-111 

 

Пержул Віталій Олексійович, "Закріплення політики сталінізму в статтях Конституції 

УСРР 1929 р. " , "Світ науки та освіти" Випуск N 3 2019 р.,с.95-106 

 

Коконос Вікторія Андріївна, "Еволюція поглядів Михайла Грушевського на 

Українську державу" , "Світ науки та освіти" Випуск N 3 2019 р.,с.87-94 

 

Мічківський Роман Володимирович , назва: Аналіз освітньої реформи Олександра ІІ 

на прикладі проекту статуту "про нижчі і середні училища" і університетського 

статуту 1863 р., Журнал "Світ науки та освіти" 

 

Пержул Віталій Олексійович, "Особливості контрреформ Олександра III: на прикладі 

судової контрреформи",  журнал "Світ науки та освіти " 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

Тези: 

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

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

Ципищук Катерина: "Акт злуки як важливий елемент українського державотворення, 

його значення", ст. 139-141 
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http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/227163/


 

 

 

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

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

Черний Володимир,  

20 

 

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

аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого), 24.09.2019. 

Потапова Лоліта, «Створення самостійної системи прокуратури. Реформування 

органів прокуратури в УРСР за Конституцією 1937 року». - ст.118-119 

 

20 

 

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

аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого), 24.09.2019. 

Коновалов Олексій, конференція-«державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах:історичний аспект», назва тез: «Народження європейської демократії. Шлях 

боротьби із церквою».ст.159-160 
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Conference “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, April 6, 2019 

Mozorov Ya. Pylyp Orlyk’s Constitution 1710: adoption and historic meaning for Ukraine, p.143-145 
20 
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