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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Зінченко Олена Володимирівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Актуальні питання розвитку сучасних правових систем» (2,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Актуальні питання розвитку сучасних правових систем» (7,6 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень, статті енциклопедичного словника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 

1) Вперше здійснено порівняльний аналіз двопалатної структури вищих 

законодавчих органів Франції та Польщі, які ще у 1791 р. прийняли перші на 

європейському континенті писані конституції. Встановлено наявні їхнім 

Основним законам 1958 та 1997 рр. схожі та відмінні риси у викладенні 

структури, повноважень та особливостей законодавчої діяльності нижчих та 

верхніх палат парламентів. 

Доведено, що в устрої та повноваженнях парламентів Польщі та Франції 

наявні як загальні особливості, так і істотні відмінності. Відмінності полягають 

у різних назвах верхніх палат органів народного представництва, способах 

їхнього обрання, кількості їх членів. Конституція Франції суттєво обмежує 

повноваження парламенту. Відрізняються і вікові обмеження пасивного права, 

терміни функціонування парламентів, перелік питань, що регулюються 

законом. Французькі парламентарі приймають три види законів – 

конституційні, органічні та звичайні, які, в свою чергу, поділяються на 

програмні, рамкові та фінансові, а у польському парламенті виокремлюються 

лише невідкладні закони. Французькі парламентарі позбавлені права 

інтерпеляції, польські ним користуються. У французькому парламенті кількість 

постійних комісій обмежено, а у польському – ні. До структури польського 

парламенту входять «Народні збори» як окремий орган із власним регламентом, 

чого немає у парламенті Франції. Міжнародні договори Франції ратифікує 

парламент, у Польщі ж – президент. Імунітет польського парламентаря 

відрізнявся його збереженням і після закінчення депутатських повноважень. 

Подібності полягають у тому, що в обох конституціях під поняттям 

парламенту розуміється двопалатний представницький законодавчий орган, 

глава держави якого не є складовою частиною. У парламентарів обох країн 

відсутній імперативний мандат, право їх відкликання і вони користуються 

імунітетом. Обом парламентам, окрім законодавчого повноваження, властиві 
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контрольні, економічні, судові й зовнішньополітичні повноваження, подібні 

процеси підготовки та ухвалення законів. 

 

2) Вперше проведено порівняльний аналіз індійського та бразильського 

федералізму, встановлено властиві федеральному устрою Індії і Бразилії 

загальні ознаки і відмінності, розглянуто форми федералізму, особливості 

статусу суб’єктів федерації, органи їх управління, межі їх повноважень, 

взаємовідносини центру і суб’єктів. Доведено, що федеральному устрою Індії і 

Бразилії властиві загальні особливості і відмінності між ними. До перших 

належить надзвичайна деталізація статусу Союзу і його суб’єктів. Федералізм 

обох країн має центристську, вертикально-кооперативну і асиметричну форму, 

яка базується на одночасному здійсненні всього соціально-економічного і 

політичного життя на основі рішень федеральних органів і соціально-

економічного співробітництва союзного центру з суб’єктами федерації. 

Відмінності полягають в територіальній формі бразильської і лінгвістичної 

формі індійської федерації; в переліку повноважень центру і суб’єктів; в 

наявності і відсутності конституцій у штатів цих країн; в рівному і нерівному 

представництві суб’єктів федерації в верхніх палатах парламентів; в способі 

введення надзвичайного стану; в обранні губернаторів бразильських штатів і 

призначення губернаторів індійських штатів Президентом країни; в різних 

статусах судових органів штатів; в наявності повноважень у органів місцевого 

управління Бразилії і їх відсутності в Індії. 

 

3) Вперше здійснено порівняльний аналіз положень Наказів Таємної Ради 

монарха Великобританії про надання незалежності Замбії, Кенії, Малаві, 

Нігерії, Сьєра-Леоне, Уганди та їх Конституцій про право на соціальне 

забезпечення громадян. Доведено, що Накази про надання незалежності 

переліченим країнам видавались урядом Великої Британії від імені Таємної 

Королівської Ради та фактично були конспектами текстів їхніх конституцій, які 

додавались до Наказів. Накази містили статті, які проголошували закони, що 

зберегли юридичну силу в незалежних державах, які діяли у колоніальний 

період та зберігали колишні адміністративні посади. Конституції містили 

широкий перелік економічних та політичних прав, що надавались їхнім 

громадянам. В той же час ані Накази Ради, ані Конституції не передбачали 

пенсійного забезпечення усього населення країни та обмежувались тільки 

конкретно визначеним колом державних посадових осіб. Вони проголошували 

діючими пенсійні закони колоніального періоду, забезпечували найбільш 

сприятливі умови для отримання пенсій державними посадовими особами, 

попереджували можливість позбавлення посадовців силових структур права на 

пенсію. 

Тексти Наказів про незалежність значених країн та їхніх конституцій 

містили положення, які за своїми формами, змістом, обсягами нагадували 

окремі великі закони про вирішення пенсійного питання. Вони передбачали 

спеціальні органи з розгляду скарг на порушення пенсійних прав відмічених 

осіб аж до втручання у розгляд справ президентів держав, конкретизувались 
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їхні повноваження. Органічний зв’язок змісту Наказів про незалежність із 

змістом їхніх конституцій свідчить про октройований характер останніх та 

визначенні змісту та особливостей пенсійного забезпечення авторами цих 

основоположних актів, тобто урядом Великої Британії, або простіше – 

метрополією. Саме тому і Накази про незалежність проголошували збереження 

адміністративних посад та законів колоніального періоду, в тому числі і 

пенсійних законів, робили наголос на необхідності застосування найбільш 

сприятливих умов отримання державними посадовцями пенсій, попереджували 

можливість позбавлення посадовців силових структур права на отримання 

пенсії за негідну поведінку до отримання країною незалежності.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

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

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

нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів — . 

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

їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

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:  

міжнародні конференції 

 Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний 

суспільний регулятор». Україна, м. Львів, 14-15 лютого 2020 р. Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив».  

 Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку». 

Україна, м. Київ, 9-10 жовтня 2020 р. Міністерство освіти і науки України, 

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Навчально-

науковий гуманітарний інститут. 

 

вітчизняні конференції: 

 Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах (до 

30-річчя прийняття Декларації про Державний суверенітет України 1990 року). 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра історії 

держави і права України та зарубіжних країн. Україна, м. Харків, 3 червня 2020 

р. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

статті всього 3 / 1,9 друк. арк.: 

 Зінченко О.В. Двопалатні парламенти Польщі та Франції: порівняльний 

аналіз // Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове 

фахове видання. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2020. № 

2/2020. С.75-78. (0,7 друк. арк.). 

 Зінченко О.В., Щербина В. Особливості індійського і бразильського 

федералізму: порівняльний аналіз. // Електронне наукове видання 

«Порівняльно-аналітичне право». № 1/2020. Ужгородський національний 

університет. Ужгород, 2020. С. 99-102. (0,7 / 0,5 друк. арк.). 

 Зінченко О.В. Соціальне забезпечення в конституціях африканських 

держав (порівняльний аналіз) // Юридичний науковий електронний журнал. 

Електронне наукове фахове видання. Запорізький національний університет. 

Запоріжжя, 2020. № 6/2020. С. 57-60. (0,7 друк. арк.). 

 

 

статті в енциклопедичному словнику всього 13 / 4,6 друк. арк.: 

 

 Зінченко О.В. Війна громадянська // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 150-154. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Війна партизанська // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 154-157. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Диверсія // Соціологія права: енциклопедичний словник / 

уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. М.П.Требіна. 

– Харків: Право, 2020. С. 284-287. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Дієздатність // Соціологія права: енциклопедичний словник 

/ уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 293-294. (0,1 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Інтервенція // Соціологія права: енциклопедичний словник 

/ уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 407-410. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Націоналізація // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 569-574. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Правовідносини // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 691-693. (0,3 друк. арк.) 
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 Зінченко О.В. Правоздатність // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 694-695. (0,2 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Революція // Соціологія права: енциклопедичний словник / 

уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. М.П.Требіна. 

– Харків: Право, 2020. С. 736-739. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Репресії // Соціологія права: енциклопедичний словник / 

уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. М.П.Требіна. 

– Харків: Право, 2020. С. 746-749. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Самоврядування // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 770-773. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Суспільний договір // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 875-878. (0,4 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Юридична етика // Соціологія права: енциклопедичний 

словник / уклад.: [Л.М.Герасіна, О.Ю.Панфілов, В.Л.Погрібна та ін.]; за ред. 

М.П.Требіна. – Харків: Право, 2020. С. 959-962. (0,4 друк. арк.) 

 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 3 / 1,1 друк. арк.: 

 Зінченко О.В. Конституції Конго про права та свободи громадян 

(порівняльний аналіз) / О.В.Зінченко // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Право як ефективний суспільний регулятор». м. Львів, 

14-15 лютого 2020 р. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». 

Львів, 2020. С. 108-111. (0,4 друк. арк.) 

 2) Зінченко О.В. Причини виникнення суперпрезидентського правління у 

республіках Центральної Азії / О.В.Зінченко // Матеріали круглого столу 

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

Декларації про Державний суверенітет України   1990 року). Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра історії держави і 

права України та зарубіжних країн. М. Харків, 3 червня 2020 р. Харків, 2020.  

С.64-66. (0,3 друк. арк.) 

 Зінченко О.В. Конституції скандинавських держав про свободу совісті. // 

Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до 

сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Київ, 9-10 жовтня 2020 р. Київ:Таврійський національний університет імені 

В.І.Вернадського,  Київ, 2020. С. 18-21. (0,4 друк. арк.) 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of Science — . 

 

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

наукометричних базах даних. 
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 Зінченко О.В. Двопалатні парламенти Польщі та Францїі: порівняльний 

аналіз // Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове 

фахове видання. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2020. № 

2/2020. С.75-78. (0,7 друк. арк.) (Index Copernicus International (Польща); 

 Зінченко О.В., Щербина В. Особливості індійського і бразильського 

федералізму: порівняльний аналіз. // Електронне наукове видання 

«Порівняльно-аналітичне право». № 1/2020. Ужгородський національний 

університет. Ужгород, 2020. С. 99-102. (загальний обсяг – 0,7 друк. арк., 

особистий внесок - 0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Польща); 

 Зінченко О.В. Соціальне забезпечення в конституціях африканських 

держав (порівняльний аналіз) // Юридичний науковий електронний журнал. 

Електронне наукове фахове видання. Запорізький національний університет. 

Запоріжжя, 2020. № 6/2020. С. 57-60. (0,7 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща); 

 

10. Член редакційних колегій – . 

 

11. Член спеціалізованих вчених рад – . 

 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації – . 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – . 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії).––––– 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.––––  

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

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

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