
 1 

З В І Т 

про науково-дослідницьку роботу 

кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн  

за 2020 рік 

 
1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

У даному розділі мають бути вказані:  

1.1 Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

За звітний період викладачі і аспірант кафедри здійснювали дослідження в межах 

комплексно-цільової програми “Актуальні питання державотворення в Україні та 

зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970” (наукові керівник – проф. 

Гончаренко В.Д.), спрямовані на виявлення закономірностей становлення, розвитку та 

функціонування української держави і права України на різних етапах її багатовікової 

історії. Ці дослідження забезпечують плідний пошук найбільш ефективних підходів до 

державного і правового будівництва в Україні в сучасних умовах з використанням досвіду 

деяких зарубіжних країн. 

1.2.Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну та неповну ставку на кафедрі 

виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий ступінь, посада, тема та обсяг запланованої 

НДР, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача.  

 

1.Гончаренко Володимир Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

держави і права України та зарубіжних країн. 

Актуальні питання українського державотворення у XX ст.  

Опубліковано: (2,7 друк. арк.) 

Наукові статті:  

1. Гончаренко Володимир. Повноваження найвищих органів державної влади та управління 

України в галузі законодавства у період перебудови (1985-1991 років) // Право України. – 2020. - 

№1. – С.242-260.- (1,0 друк. арк.) 

2. Гончаренко В.Д. Творчий внесок академіка В.Я. Тація в становлення та розвиток законодавства 

незалежної України // Проблеми законності. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. –

Харків, 2020. – С.37-51 (у співавторстві) (1,0 друк. арк.) 

Тези доповідей:  

1. Гончаренко Володимир. Від Декларації про державний суверенітет України до її незалежності// 

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

Декларації про державний суверенітет України 1990 року). – м. Харків, 03 червня 2020 р. – 

Харків: ФОП Бровін О.В., 2020.- С. 2-4. (0,3 д.а.) 

Рецензія на підручник: 

1. Гончаренко В. Конституційне право України: новий підручник для майбутніх правників 

(рецензія на підручник за загальною редакцією Тетяни Слінько «Конституційне право України») // 

Право України.- 2020.-№ 5. – С. 289-291 (у співавторстві) (0,4 д.а.) 
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2. Єрмолаєв Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави і 

права України та зарубіжних країн, академік НАПрН України, директор Інституту 

післядипломної освіти.  

  Становлення та розвиток права Київської Русі  – 2,0 д.а. 

Опубліковано: 11,5 (друк. арк.) 

  а) Статті: 

1.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.); 

2.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: 

1.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: 
1.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.). 

 

3.Рум’янцев В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор. 

Витоки, природа влади та форма української держави Гетьмана П. Скоропадського 2,0 

друк.арк.) 

Опубліковано: 1,0 (друк. арк.) 

Статті: 

1.«Витоки, природа влади та правові засади української держави гетьманської  держави Павла 

Скоропадського». Право України, 2020, № 1 (1,0 д.а.) 

 

 

4.Васильєв Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

Правове регулювання цивільних правовідносин в УСРР в період НЕПу – 1,5 д.а. 

Опубліковано: 1,5 (друк. арк.) 

Статті: 

1.Васильєв Є.О. Правове регулювання зобов’язальних відносин в цивільному законодавстві УСРР 

періоду НЕП // Порівняльно-аналітичне право. – 2020. – №5. Режим доступу: http:// http://pap-

journal.in.ua/ – 0,8 д.а. 

2.Vasyliev I.O. Objects of civil legal relations in the UkrSSR in the period of the New economic policy // Zbiór 

artykułów naukowych rezenzowanych. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej 

NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych 

«SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.State and Law». Vol.35. (27.11.2020 – 30.11.2020) - Białystok, 

2020. – 0.7 д.а. 

 

5.Власенко Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн. 

Державотворчі процеси в Англії в XX - XXI ст.» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,5 (друк. арк.) 

Тези: 

- Декларація про державний суверенітет, це крок до процвітання, чи...? / За матеріалами круглого 

столу. Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах (до 30-річчя прийняття Декларації 
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про державний суверенітет України 1990 року),  3 червня 2020 р., м. Харків., с. 26-27. (0,3 друк. 

арк.) 

- Вікова боротьба українців. / За матеріалами XXV Всеукраїнської Науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» 20 листопада 2020 р., м. Харків., с.  22-24 . (0,3 друк. 

арк.) 

- Пролітарізація та комунізація міліції України в часи НЕП і їх наслідки (за матеріалами 1921-1925 

років) / За матеріалами XXV Всеукраїнської Науково-практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» 20 листопада 2020 р., м. Харків., с. 24-26 . (0,3 друк. арк.) 

- «Другорядність» українців і більшовизм / За матеріалами XXV Всеукраїнської Науково-

практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 20 листопада 2020 р., м. 

Харків., с.     . (0,3 друк. арк.) 

- Корні «українського більшовизму»  / За матеріалами XXVI Всеукраїнської Науково-практичної 

конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» 20 листопада 2020 р., м. Харків., с.  26-

29 . (0,3 друк. арк.) 

 

6. Лизогуб Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

Становлення системи організації суспільства в давньому Китаї (1,5 д.а.) 

Опубліковано: 1,7 (д.а.) 

Статті:  

1.Лизогуб В.А. Доктрина Конфуція як провідний феномен китайської цивілізації. // Теорія та 

практика правознавства. Електронне наукове фахове видання. Вип. 2 (18) / 2020 – Х.: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. - Режим доступу: http:// 

tlaw.nlu.edu.ua (0,59 д.а.) (Idex Copernscus Jornals Master List; Academic Search Complete) 

2.Лизогуб В.А. Основні етапи становлення інститутів державної влади і права Давнього Китаю. // 

Теорія та практика правознавства. Електронне наукове фахове видання. Вип. 2 (18) / 2020 – Х.: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. (0,81 д.а.) (Idex Copernscus 

Jornals Master List; Academic Search Complete) (знаходиться в редакції) 

Тези: 

1.Лизогуб В. А. Конфуціанство як основа оновлення сучасного Китаю.  Матеріали ХХІV науково-

практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня. 2020 

р. Харків, 2020 (0,26 д.а.) 

 

7. Лісогорова Катерина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент. 

Кримінальне та кримінально-процесуальне  законодавство в Україні у 60-80-х роках ХХ 

століття. (1,5 д. а.) 

Опубліковано: 1,5 (д.а.) 

Наукові статті:  

1. Катерина Лісогорова, Діана Свистун. Віл Ліги Націй до ООН: історія становлення 

універсальних міжнародних організацій колективної безпеки// «Актуальні проблеми 

правознавства» – 2020. – № 3 . – С.12–18, журнал «Актуальні проблеми правознавства»внесений 

до  наукометричної бази Index Copernicus International   та індексується в Google Scholar (0,6 д.а). 

 Тези:  
1.Лісогорова К.М. Особливості законодавчого регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні 

у 1960-1980-х роках. Матеріли XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції», 30 квітня 2020 року, м. Харків. Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. 

С.2-4. (0,2 д.а.) 

2.Лісогорова К.М. Розвиток адміністративного законодавства в Україні у 1960-1980-х роках. 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 року), 30 
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травня 2020 року, м. Харків. Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019.С. 111-113. (0,25 д.а.).  

3.Lisohorova Katerina,  Svystun Diana. The United Nations as a successor to the League of Nations. 

International Scientific Conference - Сurrent trends in scientific research in the countries of Сentral and 

Eastern Europe, November 20, 2020, Riga, Latvia: Baltiya Publishing. p. 169-172 (0,2 д. а). 

4.Лісогорова К.М. Кримінальне законодавство в Українській РСР у 1960-1980-ті роки. Матеріали  

міжнародної науково-практичної конференції  «Сучасні погляди на актуальні питання правових 

наук»,  27-28 листопада 2020 року , м. Запоріжжя. С. 16-19 (0,25 д.а.). 

 

8. Матвєєва Тетяна Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн. 

Зміст кримінального Європейського права XIX – XX ст. (кримінальний та кримінально-

процесуальний кодекси Франції першої половини  XX ст.) ( 1, 5 д.а.) 

Опубліковано: ( 1, 5 д.а.) 

Стаття: 

1.Матвєєва Т.О. «Административная и судебная власть Запорожского войска» опубліковано у № 3 

журналу «Юридичний науковий електронний журнал у 2020 році, м. Запоріжжя, електронна 

адреса http://www.lsej.org.ua/ , ст. 41-45, (1,0 д.а.) 

2.Матвєєва Т.О. «Деякі аспекти розбудови української державності у 1917–1920 рр.» 

опубліковано у № 6  «Юридичний науковий електронний журнал» у 2020 році, м. Запоріжжя, 

електронна адреса http://www.lsej.org.ua/ , ст. 21-25,  (0,3 д.а.) 

Тези: 

1.«Запорізька Січ – зародок української державності» за матеріалами круглого столу  

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: ( до 30-річчя прийняття Декларації про 

державний суверенітет України 1990 року) на базі кафедри історії держави і права України і 

зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 3 

червня 2020 року. –Х.: ФОП Бровін О.В., ст.117-119 ( 0,2 д.а.) 

 

9.Походзіло Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

«Бюджетно-правова реформа на українських землях в складі Російської імперії 1862 – 1868 рр.» (1,5 д.а.) 

Опубліковано: (1,2 д.а.) 

Наукові статті: 

1.Походзіло Ю.М., Розвиток бюджетного права  під час проведення бюджетно-правової реформи в 

Російській імперії у 1860-1890-х роках.  Право та інноваційне суспільство: електрон. Наук. Вид. 2020. 

№2. (15) URL: http://apir.org.ua/wp-conect/upoads/2020/12/Pokhodzilo15.pdf (0,6 д.а.) 

2. Zanfirova T., Aidynian  A., Pokhodzilo Y., Kravchuk I., Rybalko H. Current State and Perspectives of 

Criminalization of Violations of Labor Rights in the New Criminal Code of Ukraine. Systematic Reviews in 

Pharmacy, 2020, 11(11), P. 529-532. doi:10.31838/srp.2020.11.76 (публікація проіндексована у листопаді 

2020 р. в міжнародній наукометричній базі Scopus), (0.4 д. а.). 

Тези доповідей і наукових повідомлень: 

2.Походзіло Ю.М. Відповідальність за недотримання формальних та істотних умов укладання шлюбу 

відповідно до Кодексу про особистий статус Тунісу 1957 року. // Проблеми вдосконалення 

приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та 

сімейних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяч. пам’яті проф. Чингізхана 

Нуфатовича Азімова та 20-річчю з дня створення каф. цив. права №2, м. Харків, 29 листоп. 2019 р. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ правознавства, Каф. цивіл. права. - Харків : Право, 2019. - С. 174-

177. (0,2 д.а.)  

 

http://www.lsej.org.ua/
http://www.lsej.org.ua/6_2020/5.pdf
http://www.lsej.org.ua/
http://apir.org.ua/wp-conect/upoads/2020/12/Pokhodzilo15.pdf
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10. Скуратович Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн. 

Правовий статус населення кінець ХІХ- поч. ХХ ст. (1,5 д.а.) 

Опубліковано: 1,0 (д.а.) 

Статті: 

1.До питання причин утворення Австро-Угорщини у ХІХ ст. і включення до неї українських 

земель//Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Угорщина-

Україна-Європейський союз :наукова взаємодія сучасних правових думок» 13-16 березня 2020 р., 

м. Будапешт. С.36-42. (0,6 д.а.) 

2.The evolution of legislation withion cross-border cooperation in Europe and Ukraine. International 

Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020.Vol 24, iss.8. P.7476-7481 – (0,4 д.а.) 

 

11. Тихоненков Дмитро Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави 

і права України та зарубіжних країн. 

Прокурорський нагляд в Україні за судовою реформою 1864 р. та сучасна практика діяльності 

прокурорів під час досудового розслідування і в суді. (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано:  0,7  друк. арк. 

Статті: 

1.Rossikhin Vasyl V, Holovko Oleksandr M, Tihonenkov Dmytro A., Klyuyeva Yevgeniya M., 

Dobkina Kateryna R. and Ponomarenko Yuriy A. Sexual Taboos as A System of Norms and The 

Problem of Exogamy, International Journalof Management, 11(5), 2020, pp.144-146. ( 1,1 др.арк., 0,5 

др.арк.- частина Тихоненкова Д.А.) 

              http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5 

Тези: 

1.Тихоненков Д.А. Прокурорський нагляд за розслідуванням злочинів за статутом 

кримінального судочинства 1864 р. // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в 

Україні та зарубіжних країнах: ( до 30- річчя прийняття Декларації про державний суверенітет 

України 1990 року ), м. Харків, 03 червня 2020 року. Харків:, 2020– с. 177-178. (0,1 д.а.) 

2.Тихоненков Д.А. Із архівних джерел. До історії формування органів прокурорського нагляду 

України в 1922- поч. 1923 рр. // Матеріали XХIV Всеукраїнської наукової конференції «Теорія 

та практика сучасної юриспруденції». м. Харків, 30 травня. 2020 р. –Харків:, 2020– с.13-14 ( 0,1 

д.а.) 

12. Шевердін Максим Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. (0,5 ставки) 

Розвиток правового регулювання податкового законодавства в Україні у ХІХ – ХХ ст.ст. (1,5 

друк. арк.) 

 

13. Шигаль Денис Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

Методика і техніка порівняльного історико-правового дослідження. 1,5 (друк. арк.) 

Опубліковано: (1,9 д.а.) 

Наукові статті: 

1.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.); 

2.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.); 

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

Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 151. (0,63 д. а.). 
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14.Стеценко Ніна Сергіївна,  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

«Еволюція  земельних відносин  та їх правове регулювання у XVIII-  на початку  XX ст. у 

США.» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: (2,9 д.а.) 

Наукові статті:  
1.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.) 

Тези доповідей і наукових повідомлень:  

1.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.) 

2.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.) 

3.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.) 

4.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.) 

5.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.) 

6.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.) 

7.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.) 

 

15. Булгаков Артур Олександрович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн. 

Міжнародно-правове регулювання раціонального використання та охорони земель в другій 

половині ХХ ст. (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано: 1,2 друк. арк. 

Тези: 

1.Булгаков А.О. Екологічні проблеми УРСР періоду перебудови. «Державотворчі процеси в 

Україні та зарубіжних країнах»(до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет 

України 1990 року): мат. «круглого столу» / НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2020. С. 17–19, (0,4 

д.а.); 
2.Булгаков А.О. Деякі питання міжнародного регулювання основ раціонального використання та 

охорони земель УРСР в другій половині ХХ століття» / А. О. Булгаков // Матеріали ХХV 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції»: 

Тези доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (20.11.2020 року). - ХХV.: 

Всеукраїнська Асоціація випускників Національного юридичного  університету імені Ярослава 

Мудрого - Харків: «Стиль-іздат», 2020. -  С. 18-20. ( 0,3 д.а.); 

http://www.pap.in.ua/4_2017/9.pdf
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3.Булгаков А.О. Щодо питання міжнародних основ землекористування в другій половині ХХ 

століття» / А. О. Булгаков // Матеріали ХХVІ всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції»: Тези доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-

практ. конф. (20.12.2020 року). - ХХVІ.: Всеукраїнська Асоціація випускників Національного 

юридичного  університету імені Ярослава Мудрого - Харків: « Стиль-іздат», 2020. -  С. 15-19. ( 

0,5 д.а.) 

 

16. Григоренко Дмитро Артурович, кандидат юридичних наук., асистент кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн. 

Адміністративні заходи регулювання торгівлі в Україні, (1,5 д.а.) 

Опубліковано: 0,7 друк. арк. 

Стаття: 

1.Григоренко Д.А. «Ліквідація приватної торгівлі при згортанні НЕП в Україні» // Форум права. – 2020. - 

№ 5. – С. 63-70. – (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1.Григоренко Д.А. Реформи оподаткування приватної торгівлі в Україні в перші роки нової 

економічної політики. Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних 

країнах» (до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 року), м. 

Харків, 03 червня 2020 р. Харків, 2020, С. 46-48; (0,2 друк. арк.) 

 

17. Гоцуляк Світлана Леонідівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн. 

Санітарне законодавство зарубіжних країн у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано:  2,5 друк. арк. 

Статті:  

1.Kazak R., Hotsuliak S. Features Of Sanitary Legislation In Ukraine In The Mid-

20th Century: Historical Overview «European Journal of Sustainable Development», 2020. Vol. 9 (3). 

P. 257 – 266. (у співавторстві), (0,5 друк. арк.) 

2.Древаль Ю., Гоцуляк С., Лінецький Л. Демократична нарада та «Українське питання» у вересні 

1917 року «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». 2020. № 1 (41). С. 10-14. (у співавторстві), 

(0,5 друк. арк.) 
3.Гоцуляк С. Л. Правове регулювання санітарної справи на теренах Європи у ХІХ ст. «Право та 

інновації». 2020. Вип. 1 (29). С. 65-70, (0,7 друк. арк.) 

4.Hotsuliak S. L. Shakh M. Historical-law research of racial discrimination in the U.S. territories in the 

middle of the 19th century «Norwegian Journal of development of the International Science», 2020. № 

42. Vol. 3. Р. 54-60, (у співавторстві), (0,3 друк. арк.) 

Тези: 

1.Гоцуляк С. Л. Становлення та розвиток санітарного законодавства на теринах Великобританії. 

«The 12 th International scientific and practical conference «Impact of modernity on science and 

practice», 2020. С. 302–303. (0,3 друк. арк.) 

2. Древаль Ю., Гоцуляк С. Деякі підходи до вирішення «українського питання» на 

Демократичній нараді (вересень 1917 р.). «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах»(до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 року): мат. 

«круглого столу» / НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2020. С. 44–46, (0,2 друк. арк.) 

 

 

18. Казак Ріната Алімівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн. 

Правове регулювання сталого розвитку у 20 ст. (1,5 друк. арк) 

Опубліковано: 1.6 друк. арк. 
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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: 

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.) 

 

19. Омарова Айсел Азад кизи, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн. 

Законодавство про права та свободи дитини в Україні у ХХ ст., (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано: (1,6 д.а.) 

Статті: 

1.Omarova A.A. Formation and development of juvenile law in Europe and Ukraine in the first thord 

of the twentieth century// A.A. Omarova// Problems of legality – Kharkiv : Yaroslav Mudryi National 

Law University, 2020. – Issue 150. – p.53-66 (1,1 д.а.) 

Тези: 

1.Омарова А.А. Класифікація дітей за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 

1811 р. / А. А. Омарова // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні і 

зарубіжних країнах» (до 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України 

1990 року) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2020 – 136 (0,2 д.а.) 

2.Омарова А.А. Права дітей за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 р. / 

А. А. Омарова // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Львів, 19–20 червня 2020 р. – Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2020. – c. 17-20 (0,2 д.а.) 

 

20. Харасик Наталія Олегівна, асистент кафедри історії держави і права України і зарубіжних 

країн. 

Трудове законодавство УРСР у перше повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.)  (1,0 д.а.) 

Опубліковано: (1,0 д.а.) 

Стаття: 

1.Трудове законодавство УРСР у перше повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.) // Електронне 

наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 4. 2020. – С. – (0,5 д.а.) 

Тези наукових доповідей: 

1.Організація громадських робіт в УСРР під час нової економічної політики (1921-1929 рр.) //  

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у 

ХХ1 столітті», м. Дніпро, ГО «Правовий світ», 2020.- С. – (0,2 д.а.) 

2.Правове регулювання організації та діяльності колективів безробітних в УСРР в період нової 

економічної політики (1921-1929 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Юридична наука, законодавство і правозастосовча практика: закономірності та тенденції 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5879
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розвитку», м. Люблін, Республіка Польща: Центр українсько-європейського наукового 

співробітництва, 2020. – С. – (0,15 д.а.) 

3.Основні риси трудового законодавства УСРР в період непу (1921-1929 рр.) // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція юридичної науки і практики як основа 

сталого розвитку вітчизняного законодавства», м. Дніпро: Юридичний факультет Дніпровського 

гуманітарного університету, 2020. – С.  – (0,15 д.а.) 

1.1. Вказати викладачів, які не виконали НДР. –––. 

1.2. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору. Немає. 

1.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. Актуальність 

робіт, які виконані, обумовлена можливістю використання результатів досліджень для 

подальшого вивчення актуальних питань історії держави і права України та зарубіжних країн, а 

також для формування у студентів сучасного світогляду на проблеми розбудови української 

держави і права. 

1.4. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на видачу охоронних 

документів, отримано охоронних документів). Немає. 

1.5.  Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова  новизна отриманих  викладачами кафедри досліджень обумовлюється    

конкретною тематикою цих досліджень: 

1.д.ю.н., проф. Гончаренко В.Д. – Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

досліджені автором в наукових публікаціях питання дозволили обґрунтувати уперше сформульовані 

в історико-правовій науці України положення, які стосуються актуальних проблем українського 

державотворення у кінці XX ст. 

2. д.ю.н, проф. Єрмолаєв В.М. – Наукова новизна отриманих результатів: здійснено дослідження 

основних стадій становлення права Київської Русі.  

3. д.ю.н., проф. Рум’янцев В. О. – Доповнено та розвинено науковий погляд на історію українського 

державотворення, зокрема історію організації Української Центральної Ради. 

4. к.ю.н., доц. Васильєв Є.В.  – Здійснено комплексний історико-правовий аналіз цивільного 

законодавств періоду нової економічної політики в УСРР, визначено особливості регулювання 

зобов’язальних правовідносин у цивільному законодавстві УСРР періоду НЕП.  

5. к.ю.н., доц. Власенко С.І.  – Відбулося з’ясування впливу зовнішніх чинників на державотворчі 

процеси, що відбувалися протягом XX століття в провідних Європейських країнах і Україні.  

6. к.ю.н., доц. Лизогуб В.А. – Вперше на рівні наукової статті проведено ґрунтовне, комплексне  

дослідження доктрини конфуціанства. Окреслюється постать Конфуція, аналізуються історичні 

передумови початкового етапу становлення конфуціанства та місце цього періоду в історії Китаю, 

основні складові конфуціанського канону, принципи і категорії, внутрішня логіка доктрини, значення 

учення для формування, цілісної системи світоглядів китайців, моральних,  етичних та політичних 

суджень, настанов і норм. На тлі дослідження значної монографічної літератури зроблено висновки 

про характер и особливості ціннісного ядра, принципи національної ідентичності Китаю.  

7. к.ю.н., доц. Лісогорова К.М. – У роботі розглянуті найбільш  значні та важливі зміни, які  були 

внесені до українського радянського законодавства в галузі кримінального  права в період 

уповільнення темпів суспільного розвитку і застою ( середина 1960-х – середина   1980-х років). 

Акцентовано увагу на те , що  кримінальне законодавство Української РСР розвивалося під 

безпосереднім впливом загальносоюзних нормативно-правових актів.    

8. к.ю.н., доц. Матвєєва Т.О. – Наукова новизна складається з  наукового дослідження кримінального 

та процесуального права за кодексами Франції – вивчення видів злочинів і покарань за них, у Франції 

у 19-20 ст. ст. В ході дослідження виявлено, що Кримінальний кодекс Франції мав своє продовження 

у 20 столітті з приводу видів покарання і злочинів. 

9. к.ю.н., доц. Походзіло Ю.М. – Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 

історико-правовому аналізі усієї сукупності джерел та виявленні загальних, характерних рис та специфічних 

особливостей щодо правового регулювання та трансформації фіскальної політики, яку впроваджують 
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відповідні державні установи на українських землях в складі Російської імперії 1862 – 1868 рр. під час 

проведення бюджетно-правової реформи. 

10. к.ю.н., доц. Скуратович І.М. – В науковій статті визначено, як зміни на українських землях у ХІХ 

ст. пов’язані з подіями на території Європи у ХІХ ст.   

11. к.ю.н., доц. Тихоненков Д.А. – Вперше в науковий обсяг вводиться за допомогою метода 

компаративістики порівняльний аналіз сучасної практики  діяльності прокуратури через призму ідей, 

смислів судової реформою 1864 р.  

12. к.ю.н., доц. Шевердін М.М. –. 

13. к.ю.н., доц. Шигаль Д.А.  – 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.    

14. к.ю.н., ст. викладач Стеценко Н.С. – 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.  

15. к.ю.н., ас. Булгаков А.О. – Висвітлення основ Міжнародно-правового регулювання раціонального 

використання та охорони земель зарубіжних країн у другій половині ХХ ст., виявлення схожих та 

відмінних рис правового регулювання охорони земель і в Україні.   

16. к.ю.н., ас. Гоцуляк С.Л. – Висвітлення основ санітарного законодавства зарубіжних країн у кінці 

ХІХ ст., виявлення схожих та відмінних рис правовогорегулювання санітарної справи в зарубіжних 

країн протягом ХІХ – на початку ХХ ст.   

17. к.ю.н., ас. Григоренко Д.А. – Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що НДР є 

першим в Україні на сучасному етапі комплексним науковим дослідженням процесу застосування 

адміністративних заходів в регулюванні торгівлі в Україні, в якому з’ясовано сутність та особливості 

здійснення торгівлі, розглянуто основні чинники, що визначали напрям державної політики щодо 

торгівлі. 

18. к.ю.н., ас. Казак Р.А. – Виявлено сутність та закономірності правового регулювання сталого 

розвитку в країнах Європи. Здійснено аналіз нормативно-правових актів та актів м’якого права, 

окреслено особливості. 

19. к.ю.н., ас. Омарова А. А. – Нині в Україні, як і у всіх цивілізованих країнах світу, права дітей не 

лише закріплені на законодавчому рівні, а й визнаються і активно захищаються. Щоправда, так було 

не завжди. Процес становлення такого інституту, як права дитини, був тривалим. Однак Україна, як і 

інші держави, за ці часи набула важливого та безцінного досвіду, а його аналіз є необхідним задля 

підвищення ефективності і дієвості механізму захисту прав дітей.  

20.  ас. Харасик Н.О.  – Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному та 

всебічному аналізі нормативно-правових актів у сфері регулювання трудових відносин у перше 

повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.). 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У цьому розділі перелічуються та аналізуються: 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з наданням зауважень та 

пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів (повинні бути 

вказані нормативні акти, в розробці котрих брала участь кафедра, орган, якому було направлено 
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підготовлений проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). Немає. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих судових органів (навести 

перелік). Немає. 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп та ін. Немає. 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду (з наданням короткого змісту найважливіших) 

та викладачів, які їх готували. Немає. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням короткого змісту 

найважливіших) та викладачів, які їх готували. Немає. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових конференцій (перелік).  

1.«Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах (До 30 - річчя прийняття Декларації про 

державний суверенітет України 1990 року), м. Харків., 3 червня 2020 року на платформі Zoom.  

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та викладачів, які взяли 

участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, 

місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1. 1.ІХ Харківський міжнародний юридичний 

форум. 

Булгаков А.О. 

2.Міжнародна наукова конференція 

«Юридична осінь 2020», м. Харків., 23 

листопада 2020 р. 

Григоренко Д.А. 

3.The 12 th International scientific and practical 

conference «Impact of modernity on science and 

practice», 12-13 April, 2020, Edmonton, 

Canada. 

Гоцуляк С.Л. 

4.ХII Міжнародна науково-практична 

конференція “Impact Of Modernity On Science 

And Practice”, 13-14 квітня 2020 р., Едмонтон, 

Канада (онлайн) 

5.XVI Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція  “Actual 

Problems Of Science And. Practice”.  27-28 

квітня 2020 р. Стокгольм, Швеція.  

Казак Р.А. 

 

 

 

 

6.Міжнародної науково-практичної 

конференції «Угорщина-Україна-

Європейський союз :наукова взаємодія 

сучасних правових думок» 13-16 березня 

2020 р., м. Будапешт. 

Скуратович І.М. 

7. Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридична наука, 

законодавство і правозастосовча практика: 

закономірності та тенденції розвитку», м. 

Люблін, Республіка Польща 30-31 жовтня 

Харасик Н.О. 
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2020 р. (Участь заочна) 

8. Міжнародна науково-практична 

конференція «Чинники розвитку юридичних 

наук у ХХ1 столітті», м. Дніпро 6-7 

листопада 2020 р. (Участь заочна) 

9. Міжнародна науково-практична 

конференція «Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку 

вітчизняного законодавства», м. Дніпро 13-14 

листопада 2020 р. (Участь заочна). 

 

 

 

10.Науково-практична конференція, присвячена 

пам’яті професора Чингізхана Нуфатовича 

Азімова та 20-річчю з дня створення кафедри 

цивільного права №2: «Проблеми 

вдосконалення приватноправових механізмів 

набуття, передачі, здійснення та захисту 

суб’єктивних цивільних та сімейних прав» (м. 

Харків, 29 листопада 2019 року). 

Походзіло Ю.М. 

11. Webinar on “New challenges and 

opportunities for innovative youth services. The 

role of the European Youth Card in promoting 

the rights of young people in post-COVID era”, 

Athens, 5-6 November 2020. 

Омарова А.А. кизи 

12. VIII Міжнародний судово-правовий 

форум, 5.08.2020 р. 

13. ІІ Міжнародний кримінально-правовий 

форум, 29.07.2020 р. 

14. V Міжнародний форум із захисту бізнесу, 

09.09.2020 р. 

Шевердін М.М. 

 

 

15.International scientific and practical 

conference SCIENCE, RESEARCH, 

DEVELOPMENT #35, Białystok 27.11.2020-

30.11.2020 

Васильєв Є.О. 

Всеукраїнські 

 16.XXV Всеукраїнська наукова конференція 

// Теорія та практика сучасної юриспруденції. 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, Харків. 25 

листопада, 2020.  

17.XXVI Всеукраїнська наукова конференція 

// Теорія та практика сучасної юриспруденції. 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 20 

грудня, 2020.  

Власенко С.І., 

Стеценко Н.С.,  

Булгаков А.О. 

 

 

 

Власенко С.І.,  

Булгаков А.О. 

18.ХXІІІ Всеукраїнська наукова конференція 

// Теорія та практика сучасної юриспруденції. 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, Харків. 2020.  

 

19.XXII Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», 30 квітня 2020 року, м. 

Лісогорова К.М. 
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Харків. 

20.XХIV Всеукраїнська наукова конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». м. Харків, 30 травня. 2020 р. 

– Харків. 

Тихоненков Д.А.,  

Власенко С.І. 

Усього 20 18 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь).-. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, обсяг в друк.арк) – вказати 

ті, що рекомендовані вченою радою університету (номер протоколу, дата). Надати копію титульної 

сторінки, змісту та вихідних даних. 

Вказати монографії опубліковані за кордоном. -. 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, обсяг в друк.арк.): 0,4 

друк.арк. 

Рецензія на підручник: 

1.Гончаренко В. Конституційне право України: новий підручник для майбутніх правників 

(рецензія на підручник за загальною редакцією Тетяни Слінько «Конституційне право України») // 

Право України.- 2020.-№ 5. – С. 289-291 (у співавторстві) (0,4 д.а.) 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (автор, назва, обсяг в 

друк.арк.). 2/24,4 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1.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.). 

 2.Тихоненков Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн. Відповіді на екзаменаційні питання: 

навч. Посіб./ Д.А. Тихоненков.- Харків: Право, 2020- 248 с. ( 14,4 др.арк.) 

3.4. Кількість опублікованих статей (27/16,96) з них: 

3.4.1. за кордоном, (7 /3,37 друк.арк.) навести перелік: 

1) Vasyliev I.O. Objects of civil legal relations in the UkrSSR in the period of the New economic policy 

// Zbiór artykułów naukowych rezenzowanych. Zbiór artykułów naukowych Konferencji 

Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, 

jednostek naukowo-badawczych «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.State and Law». 

Vol.35. (27.11.2020 – 30.11.2020) - Białystok, 2020. – (0.7 д.а.) 

2) Lisohorova Katerina,  Svystun Diana. The United Nations as a successor to the League of Nations. 

International Scientific Conference - Сurrent trends in scientific research in the countries of Сentral 

and Eastern Europe, November 20, 2020, Riga, Latvia: Baltiya Publishing. p. 169-172 (0,2 д.а). 

Index Copernicus International. 
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3) The evolution of legislation withion cross-border cooperation in Europe and Ukraine. International 

Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020.Vol 24, iss.8. P.7476-7481 – (0,4 д.а. ) 

4) 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.). 

5) 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.). 

6) Древаль Ю., Гоцуляк С., Лінецький Л. Демократична нарада та «Українське питання» у 

вересні 1917 року «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». 2020. № 1 (41). С. 10-14. (у 

співавторстві), (0,5 друк. арк.) 

7) Hotsuliak S. L. Shakh M. Historical-law research of racial discrimination in the U.S. territories in the 

middle of the 19th century «Norwegian Journal of development of the International Science», 2020. 

№ 42. Vol. 3. Р. 54-60, (у співавторстві), (0,3 друк. арк.) 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (одиниць/друк.арк.) та 

навести перелік. 

Scopus: 3/1,4 друк.арк. 

1) Zanfirova T., Aidynian  A., Pokhodzilo Y., Kravchuk I., Rybalko H. Current State and Perspectives of 

Criminalization of Violations of Labor Rights in the New Criminal Code of Ukraine. Systematic Reviews in 

Pharmacy, 2020, 11(11), P. 529-532. doi:10.31838/srp.2020.11.76 (публікація проіндексована у листопаді 

2020 р. в міжнародній наукометричній базі Scopus), (0.4 д. а.). 

 2) Rossikhin Vasyl V, Holovko Oleksandr M, Tihonenkov Dmytro A., Klyuyeva Yevgeniya M., 

Dobkina Kateryna R. and Ponomarenko Yuriy A. Sexual Taboos as A System of Norms and The 

Problem of Exogamy, International Journalof Management, 11(5), 2020, pp.144-146. 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5 ( 1,1 др. арк., 0,5 др. арк.- 

частина Тихоненкова Д.А.) 

3) Kazak R., Hotsuliak S. Features Of Sanitary Legislation In Ukraine In The Mid-

20th Century: Historical Overview «European Journal of Sustainable Development», 2020. Vol. 9 (3). 

P. 257 – 266. (у співавторстві), 0,5 друк. арк. 

Web of Science: - 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science) 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік. 

Index Copernicus: 13/8, 96 друк. арк. 

1.Гончаренко Володимир. Повноваження найвищих органів державної влади та 

управління України в галузі законодавства у період перебудови (1985-1991 років) // Право 

України. – 2020. - №1. – С.242-260.- (1,0 друк. арк.) 
2.Гончаренко В.Д. Творчий внесок академіка В.Я. Тація в становлення та розвиток законодавства 

незалежної України // Проблеми законності. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. –

Харків, 2020. – С.37-51 (у співавторстві) (1,0 друк. арк.) 

 3.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.); 

4.«Витоки, природа влади та правові засади української держави гетьманської  держави Павла 

Скоропадського». Право України, 2020, № 1 (1,0 д.а.) 

5.Лизогуб В.А. Доктрина Конфуція як провідний феномен китайської цивілізації. // Теорія та 

практика правознавства. Електронне наукове фахове видання. Вип. 2 (18) / 2020 – Х.: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. - Режим доступу: http:// 

tlaw.nlu.edu.ua (0,59 д.а.) . (Idex Copernscus Jornals Master List; Academic Search Complete). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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6.Lisohorova Katerina,  Svystun Diana . The United Nations as a successor to the League of Nations. 

International Scientific Conference - Сurrent trends in scientific research in the countries of Сentral and 

Eastern Europe, November 20, 2020, Riga, Latvia: Baltiya Publishing. p. 169-172 (0,2 д.а). Index 

Copernicus International. 

7.Походзіло Ю.М., Розвиток бюджетного права  під час проведення бюджетно-правової реформи в 

Російській імперії у 1860-1890-х роках.  Право та інноваційне суспільство: електрон. Наук. Вид. 2020. 

№2. (15) URL: http://apir.org.ua/wp-conect/upoads/2020/12/Pokhodzilo15.pdf - Academic Research Index – 

ResearchBib (Японія), Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща), Information Matrix for the Analysis of 

Journals – MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS) (США), Index Copernicus (IC), Польща. (0,6 

д.а) 
8.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). 

9.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). 

10.Древаль Ю., Гоцуляк С., Лінецький Л. Демократична нарада та «Українське питання» у вересні 

1917 року «Jurnalul juridic national: teorie şi practică». 2020. № 1 (41). С. 10-14. (у співавторстві), 

0,5 друк. арк. - збірник індексується у міжнародній наукометрічній базі Index Copernicus 

International (Республіка Польща).  

11.Hotsuliak S. L. Shakh M. Historical-law research of racial discrimination in the U.S. territories in the 

middle of the 19th century «Norwegian Journal of development of the International Science», 2020. № 

42. Vol. 3. Р. 54-60, (у співавторстві), 0,3 друк. арк. - збірник індексується у міжнародних 

наукометрічних базах - Index Copernicus International (Республіка Польша), Global Impact Factor, 

International Scientific Indexing.  

12.Харасик Н.О./Трудове законодавство УРСР у перше повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.) // 

Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 4. 2020. – С. - 0,5 д.а. 

Index Copernicus International (2015 – ICV 2018: 55.01) Индекс международного центра 

периодических изданий ISSN: 2524-0390. 

13.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.) 

 

Google Scholar 3/2,53 друк. арк. 

1.Гончаренко В.Д. Творчий внесок академіка В.Я. Тація в становлення та розвиток 

законодавства незалежної України // Проблеми законності. Збірник наукових праць. 

Спеціальний випуск. –Харків, 2020. – С.37-51 (у співавторстві) (1,0 друк. арк.) 
 2.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.). 

3.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 

http://www.pap.in.ua/4_2017/9.pdf
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Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської Міжвузівської Електронної 

Бібліотеки (Казахстан) та ін. 

 

Інше: 1/0,7 друк. арк. 

1.Гоцуляк С. Л. Правове регулювання санітарної справи на теренах Європи у ХІХ ст. «Право та 

інновації». 2020. Вип. 1 (29). С. 65-70, 0,7 друк. арк. - журнал внесено до міжнародних бібліотек 

та баз даних: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH 

PLUS, Норвегія, Matrix for the Analysis of Journals – MIAR, Polish Scholarly Bibliography 

(PBN), Academic Research Index – ResearchBib, Index Copernicus (IC), Польща, Scientific 

Indexing Services (SIS), США.   
 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та Web of 

Science) -. 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році 

у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: Ні. 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1. Vasyliev I.O. Objects of civil legal relations in the 

UkrSSR in the period of the New 

economic policy // Zbiór artykułów 

naukowych rezenzowanych. Zbiór 

artykułów naukowych Konferencji 

Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej 

organizowanej dla pracowników 

naukowych uczelni, jednostek 

naukowo-badawczych 

«SCIENCE, 

RESEARCH, 

DEVELOPMENT.St

ate and Law». 

Vol.35 

(27.11.2020 – 

30.11.2020) - 

Białystok, 2020. 

– (0.7 д.а.) 

2. Lisohorova 

Katerina,  

Svystun 

Diana 

The United Nations as a successor to 

the League of Nations. 

International 

Scientific 

Conference - Сurrent 

trends in scientific 

research in the 

countries of Сentral 

and Eastern Europe, 

November 20, 2020, 

Riga, Latvia: Baltiya 

Publishing. p. 

169-172 (0,2 д.а). 

Index Copernicus 

International. 

3. 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.). 

 

4. 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.). 

 

5. Древаль Ю., 

Гоцуляк С., 

Демократична нарада та «Українське 

питання» у вересні 1917 року 

«Jurnalul juridic 

national: teorie şi 

С. 10-14. (у 

співавторстві), 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Лінецький 

Л. 

practică». 2020. № 1 

(41). 
(0,5 друк. арк.) 

6. Hotsuliak S. 

L. Shakh M. 

Historical-law research of racial 

discrimination in the U.S. territories in 

the middle of the 19th century 

Norwegian Journal 

of development of 

the International 

Science», 2020. № 

42. Vol. 3. 

«Р. 54-60, (у 

співавторстві), 

(0,3 друк. арк.) 

7. Zanfirova T., 

Aidynian  A., 

Pokhodzilo 

Y., Kravchuk 

I., Rybalko H. 

Current State and Perspectives of 

Criminalization of Violations of Labor 

Rights in the New Criminal Code of 

Ukraine. 

Systematic Reviews in 

Pharmacy, 

2020, 11(11), P. 529-

532. 

doi:10.31838/srp.20

20.11.76 (публікація 

проіндексована у 

листопаді 2020 р. в 

міжнародній 

наукометричній 

базі Scopus), (0.4 д. 

а.). 

8. Rossikhin 

Vasyl V, 

Holovko 

Oleksandr M, 

Tihonenkov 

Dmytro A., 

Klyuyeva 

Yevgeniya 

M., Dobkina 

Kateryna R. 

and 

Ponomarenko 

Yuriy A. 

Sexual Taboos as A System of Norms 

and The Problem of Exogamy, 

International 

Journalof 

Management, 11(5), 

2020, pp.144-146. 

http://www.iaeme.co

m/IJM/issues.asp?JT

ype=IJM&VType=1

1&IType=5 

( 1,1 др. арк., 0,5 

др. арк.- частина 

Тихоненкова 

Д.А.) 

9. Kazak R., 

Hotsuliak S. 

Features Of Sanitary Legislation In 

Ukraine In The Mid-

20th Century: Historical Overview 

«European Journal 

of Sustainable 

Development», 

2020. Vol. 9 

(3). P. 257 – 

266. (у 

співавторст

ві), 0,5 

друк. арк. 

 

10. Походзіло 

Ю.М., 

Розвиток бюджетного права  під час 

проведення бюджетно-правової 

реформи в Російській імперії у 1860-

1890-х роках. 

Право та інноваційне 

суспільство: 

електрон. Наук. Вид. 

2020. №2. (15) URL: 

http://apir.org.ua/wp-

conect/upoads/2020/1

2/Pokhodzilo15.pdf - 

Academic Research 

Index – ResearchBib 

(Японія), Polish 

Scholarly 

Bibliography (PBN) 

(Польща), 

Information Matrix 

for the Analysis of 

Journals – MIAR 

(Іспанія), Scientific 

Indexing Services 

(SIS) (США), Index 

Copernicus (IC), 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5
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Польща. (0,6 д.а) 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1. Skuratovych 

I., 

Chernadchuk 

T., Snigerov 

O., Masaryk 

D., Vivian A. 

 Economic security 

of international 

companies. Journal 

of Security and 

Sustainability Issues 

10(5)  

в редакції, вийде у 

грудні 2020 р. 

0,5 д.а. 

2020. 

2. Hryhorenko 

Dm., 

Drobotya Y., 

Zhukovska 

A., Zheluk 

T., Zoski Ya. 

 International Journal 

of Business. 

Overcoming poverty 

and social inequality 

in third world 

countries (Latin 

America, Africa) 

 в редакції, вийде 

у грудні 2020 р. 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомлен

ь на 

конференці

ях 

Підручни

ки та 

навчальн

і 

посібник

и з 

грифом 

МОН  

Підручни

ки, 

навчальн

і 

посібник

и без 

грифу 

МОН 

Збірник

и 

нормат

ивної 

літерату

ри 

Кодекс

и, 

комен

тарі 

зразок 

56/47,76 0/0 27/16,96 29/6,26 0/0 2/24,4 0/0 0/0 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи, викласти 

причини відсутності публікацій. –––. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У цьому розділі необхідно дати перелік і аналіз різних форм зв’язків кафедри з практичними 

органами.  

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та кількість проведених 

занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення кваліфікації). 

д.ю.н., професор Єрмолаєв В.М. прочитав 2 лекції у «Школі професійної майстерності». 

к.ю.н., доцент Шевердін М.М. прочитав наступні лекції практичним працівникам: 

1) Договір із надання правової допомоги у кримінальному провадженні: істотні умови та 

особливості. – Legal High School, 22.09.2020. 
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2) Договір з надання правової допомоги: особливості та дисциплінарні аспекти. -  Семінар 

КДКА Харківської області, 11.11.2020.  

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено відповідні подання 

(вказати назву організації, де проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, 

необхідно перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, вказати на їх 

практичне значення, коротко). 

к.ю.н., доцент Походзіло Ю.М. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: 

— За зверненням народного депутата України Буймістер Л. А. від 31.07.2020 р. Вх. № 121-01-1138 

виконано науково-дослідну розробку за темою «Конституційні засади законодавчого регулювання 

«зеленого» тарифу в контексті принципу поділу влади» (№ державної реєстрації 0120U103596)  

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін. -. 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати всі види 

консультацій наданих викладачами). 

к.ю.н., доцент Походзіло Ю.М. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 

— Участь у розробці проекту закону «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328 від 05.11.2020 

р. URL:  https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353. 

к.ю.н., доцент Походзіло Ю.М. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: 

— Надано відповідь за зверненням судді КСУ Касмініна О. В. від 25.09.2020 р. Вх. № 125-01-1508 щодо 

відповідності Конституції України окремих положень Законів України «Про альтернативні джерела 

енергії» та «Про ринок електричної енергії». 

к.ю.н., доцент Тихоненков Д.А. - співробітництво з місіями ООН та ОБСЄ. Щотижневі 

консультації з питань, пов’язаних із застосуванням кримінального та кримінально - 

процесуального законодавства, дотримання прав громадян України. 

к.ю.н., доцент Шевердін М.М. Співробітництво з закордонними організаціями: Проект 

Європейського союзу «Право-Justice» (експерт); проект USAID «Нове правосуддя». 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. Надати перелік 

захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. Здобувачка Чепкаленко Д.О. захистила 

дисертацію під керівництвом М.М. Шевердіна. 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. Харасик Н.О. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій окремо на кандидатські 

та докторські дисертації). 

Докторські дисертації: - 

Кандидатські дисертації: - 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо кількісні показники). 

Докторські дисертації: - 3. 

д.ю.н., професор, завідувач кафедри Гончаренко В.Д. Надав відгуки на автореферати наступних 

дисертаційних досліджень: 

   1) Відгук на автореферат дисертації Опольської Наталії  

     Михайлівни на тему « Право на свободу творчості: теоретично- 

    правові засади. – Харків, 2020», поданої на здобуття наукового  

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353
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     ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. –  

     теорія та історія держави і права; історія політичних і правових  

              учень. 

                               2) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

     доктора юридичних наук Осауленка Андрія Олександровича 

     «Законодавчі основи становлення та розвитку кримінально-  

              виконавчої системи України (1990-2005 рр.). – Київ, 2020)» за  

    спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія 

              політичних і правових учень. 

             3)Відгук на автореферат дисертації Кудіна Сергія Володимировича  

              на тему «порівняльна історія права: вітчизняна традиція  

     концептуалізації: - Харків, 2020», поданої на здобуття наукового  

     ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 –  

     теорія та історія держави і права; історія політичних і правових  

        учень. 

Кандидатські дисертації: -. 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного законодавства та практики його 

застосування по телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, кількість студентів, 

які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Кількість гуртків, працюючих при кафедрі:1. 

Кількість студентів, які беруть участь у науковому гуртку: 25-30 чоловік 

Керівник наукового гуртка: к.ю.н., доц. Шигаль Д.А. 

Старостою наукового гуртка є студент 13 групи 2 курсу Інституту підготовки кадрів для 

органів прокуратури і кримінальної юстиції Є. Д. Юр’єв. 

У 2019-2020 н. р. було проведено 6 засідань наукового гуртка, на яких розглянуто найактуальніші 

питання історії держави і права України та зарубіжних країн. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 59/8 д. а. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих у співавторстві з викладачами: 1. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій. 

Гончаренко В.Д. - член редакційної колегії республіканського міжвідомчого збірника «Проблеми 

законності» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

«Вісник Національної академії правових наук України»; 

«Право України».  

Єрмолаєв В.М. – член редакційної колегії журналу «Право України». 

Рум’янцев В.О. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Національної Академії 

правових наук України». 

Булгаков А.О. – член редколегії збірника наукових праць «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 

Вісника Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

Науково-практичного Журналу « Світ Науки і Освіти». 
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Казак Р.А. – член редакційної колегії «Теорія та практика сучасної юриспруденції»,  «Світ освіти та 

науки», м. Харків. 

Омарова А.А. – член редакційної колегії «Проблеми законності». 

 
9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ 

КАФЕДРИ. 

1.Булгаков А.О. Подяка Харківської обласної організації  Союзу юристів України (8 жовтня 2020 

р.). 

2.Гоцуляк С.Л. Подяка Харківської обласної організації  Союзу юристів України (8 жовтня 2020 

р.). 

3. Лісогорова К.М. Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за сумлінне 

виконання своїх службових обов’язків та  з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня; 

Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за активну роботу в Союзі 

юристів та за сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу та 

наполегливість в роботі з нагоди святкування  Дня юриста 8 жовтня 2020 року. 

4.Омарова А.А. кизи. Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за 

сумлінне виконання  своїх службових обов’язків та з нагоди святкування Міжнародного жіночого 

дня. 

- Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України за активну роботу в Союзі 

юристів України та за сумлінне виконання своїх службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу 

та наполегливість в роботі та з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

- Certificate of participant of “Webinar on “New challenges and opportunities for innovative youth 

services. The role of the European Youth Card in promoting the rights of young people in post-COVID 

era”. 

5.Стеценко Н.С. Подяка від Харківської обласної організації Союзу юристів України, з нагоди 

святкування  8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ 

ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ -. 

 

07.12.2020 р.  

Завідувач кафедри ________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
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