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ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Стеценко Ніна Сергіївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук,  старший викладач 

кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Еволюція  земельних 

відносин  та їх правове регулювання у XVIII-  на початку  XX столітті у США». 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Еволюція  земельних 

відносин  та їх правове регулювання у XVIII-  на початку  XX ст. у США.» 2,9 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  Уперше, у науковий простір вводяться, за 

допомогою історичного методу відомості про розвиток земельних відносин та їх державне 

регулювання у США у XVIII – на початку XIX ст. Також, суттєво доповнено відомості про 

функціонування державних органів, щодо врегулювання земельних відносин вказаного 

періоду, про державну допомогу населенню, про розробку та упровадження законодавства 

щодо врегулювання земельних відносин. Обґрунтовано, що земельні відносини у США у XVIII 

– на початку XIX ст. характеризувалися боротьбою корінних жителів та фермерів за свої права, 

у тому числі й за право на володіння землею. 

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 приймала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4.Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Ні. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не приймала. 

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

органів. Не приймала. 

6.3.Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Не приймала. 

           6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

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). 

Круглі столи: 

- Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах ( до 30-

річчя  декларації про державний суверенітет України 1990 року) м. Харків,  3 черв. 2020 р. 

(0,2 д.а.) 
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Всеукраїнські конференції: 

- ХXІІІ Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної юриспруденції. 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків. 2020.– С. 7-9. 

(0,2 д.а.) 

- ХXIV Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної юриспруденції. 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків. 2020.– С. 6-7. 

(0,2 д.а.) 

- XXV  Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної юриспруденції. 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків. 2020.– С. 106-

108. (0,2 д.а.) 

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:  

- Стеценко Н.С. Еволюція  земельних відносин  та їх правове регулювання у XVIII-  на 

початку  XX ст. у США. [Електронний ресурс] / Н. С. Стеценко // Порівняльно-аналітичне 

право : електрон. наук. фах. вид. 2020–. С. 61-68.– Режим доступа: 

http://www.pap.in.ua/4_2017/9.pdf. (1,5 д.а.) 

В) Тези доповідей і наукових повідомлень:  

- Стеценко Н.С. Агрономічна допомога  населенню у Сполучених  Штатах Північної 

Америки у ХІХ - на початку  ХХ ст.ст. / Н. С. Стеценко // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції : матеріали ХXIV Всеукр. наук. конф. – Харків, 2020.– С. 6-7. (0,2 д.а.) 

- Стеценко Н.С. Боротьба американських фермерів ХІХ ст. як наслідок формування  

монополістичного капіталізму. / Н. С. Стеценко // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції : матеріали ХXIV Всеукр. наук. конф. – Харків, 2020.– С. 7-9. (0,2 д.а.) 

- Стеценко Н.С. Законодавче регулювання земельних відносин американської влади і 

корінних мешканців США у ХVІІІ – ХІХ ст ст. / Н. С. Стеценко // Теорія та практика 

сучасної юриспруденції : матеріали ХXІІІ Всеукр. наук. конф. – Харків, 2020.– С. 7-9. (0,2 

д.а.) 

- Стеценко Н.С. Значення Закону про гомстеди для перебігу  подій Громадянської  війни  

1861-1865 рр. у США. / Н. С. Стеценко // Теорія та практика сучасної юриспруденції : 

матеріали XXІІІ Всеукр. наук. конф. – Харків, 2020.– С. 4-5. (0,2 д.а.) 

- Стеценко Н.С. Правові гарантії забезпечення прав національних меншин на початку 

розбудови незалежної України: матеріали «круглого столу», провед. з нагоди 30-ї річниці 

прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 р., м. Харків,  3 черв. 2020 

р. - С. - 170-172.  (0,2 д.а.) 

- Стеценко Н.С. Капіталізація сільського господарства у США у XIX – на початку XX ст. // 

Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали XXV Всеукр. наук. конф. – Харків, 

2020.– С. 106-108. (0,2 д.а.) 

- Стеценко Н.С. Еволюція державної реєстрації земельної нерухомості у США. // Теорія та 

практика сучасної юриспруденції : матеріали XXV Всеукр. наук. конф. – Харків, 2020.– С. 

108-109. (0,2 д.а.) 

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. 

http://www.pap.in.ua/4_2017/9.pdf
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- Стеценко Н.С. Еволюція  земельних відносин  та їх правове регулювання у XVIII-  на 

початку  XX ст. у США. [Електронний ресурс] / Н. С. Стеценко // Порівняльно-

аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2020–. С. 61-68.– Режим доступа: 

http://www.pap.in.ua/4_2017/9.pdf.  Index Copernicus International (1,5 д.а.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні. 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була. 

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

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

була. 

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. Подяка від Харківської обласної 

організації Союзу юристів України, з нагоди святкування  8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

 

Склала 

старший викладач 

кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн       Ніна СТЕЦЕНКО  

 

 

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

Протокол №   від «       »       2020 р.  

 

 

Завідувач кафедри __________________________________ Володимир ГОНЧАРЕНКО 

            (підпис, прізвище) 
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