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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Шигаль Денис Анатолійович. 

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

історії держави і права України та зарубіжних країн. 

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

порівняльного історико-правового дослідження. Обсяг: 1,5 д.а. 

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

порівняльного історико-правового дослідження. Обсяг: 1,9 д.а. 

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

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

розділ дисертації. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено якісне та кількісне порівняння як 

форми компаративного історико-правового аналізу. Розглянуто основні методичні вимоги і 

рекомендації, що є актуальними на стадії зіставлення історико-правових об’єктів. Наведено 

перелік основних висновків, що можуть бути отримані істориком-компаративістом за 

результатами порівняльного дослідження. Виокремлено та охарактеризовано основні форми 

і види систематизації результатів порівняльного історико-правового аналізу, включаючи 

типологізацію і класифікацію.    

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

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

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 у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. 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). Не є. 

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

Не приймав. 

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

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

А) Монографії: --//--. 

Б) Наукові статті: 

- Шигаль Д. А. Якісне та кількісне порівняння у компаративному історико-правовому 

дослідженні. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2020. № 4 (44). С. 42-46 (0,5 д. а.); 

- Шигаль Д. А. Зіставлення історико-правових об’єктів: методичні вимоги і рекомендації. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2020. № 5 (45). С. 36-42 (0,77 д. а.); 

- Шигаль Д. А. Систематизація результатів порівняльного історико-правового дослідження. 

Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 151. (0,63 д. а.). 

В) Навчальні посібники: --//--. 

Г) Тези доповідей і наукових повідомлень: --//--. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. Не має. 

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

- Шигаль Д. А. Якісне та кількісне порівняння у компаративному історико-правовому 

дослідженні. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2020. № 4 (44). С. 42-46 (0,5 д. а.) – 

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

- Шигаль Д. А. Зіставлення історико-правових об’єктів: методичні вимоги і рекомендації. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2020. № 5 (45). С. 36-42 (0,77 д. а.) – збірник 

внесений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща). 

- Шигаль Д. А. Систематизація результатів порівняльного історико-правового дослідження. 

Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 151. (0,63 д. а.) – збірник наукових праць 

індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» 

(США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory of Open Access 

Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), 

«Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research Journals Indexing» (Індія), 

«International Innovative Journal Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», «Central and 

Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide Scientifical and Educational 

Library» (США), Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не є. 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Не має. 

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

був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не має. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не приймав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не має. 

 

Склав                                                                                          

доцент кафедри  історії держави і права  

України і зарубіжних країн                                                                                   Денис ШИГАЛЬ 
 

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

країн Протокол №___ від «____» _____________ 2020 р. 

 

 

Зав.кафедри_______________________________________________________В.Д. Гончаренко  
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