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1. Богачова Людмила Леонідівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Принципи 

нормотворчості», 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Принципи 

нормотворчості», 5,0 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника, 

енциклопедичного словника, наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Проведено порівняльно-правовий аналіз поняття та підходів до класифікації 

принципів права у європейському і національному праві. 

Охарактеризовано зміст принципів підзаконної нормотворчості (принципи 

верховенства права, гуманізму, демократизму, наукової обґрунтованості, 

системності та ієрархічності, прозорості та відкритості, професіоналізму, 

технічної досконалості тощо). Особливу увагу акцентовано на сутності 

принципу правової визначеності. Розкрито поняття законних очікувань як 

елементу принципу правової визначеності (на підставі використання 

європейської правової доктрини і практики Європейського Суду з прав 

людини). 

Розглянуто роль судової практики як джерела права України. 

Прослідковано основні тенденції впливу європейських інтеграційних 

процесів на розвиток романо-германського права. 

Систематизовано техніко-юридичні вимоги до нормативно-правового акту як 

офіційного документу. Підкреслено, що технічна досконалість і юридична 

визначеність нормативно-правового акту є одним з основних принципів 

підзаконної нормотворчості.  

5. –  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Прочитані лекції педагогічному колективу 152 гімназії м. Харкова на тему: 

«Верховенство права», «Система нормативно-правових актів в Україні». 

7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне правотворення: 

питання теорії і практики», м. Дніпро, 5-6 червня 2020 р. 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної науки 

і практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 р. 

3) Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. 

Право і неправо», м. Харків, 18-19 вересня 2020 р. 

4) IV Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 23-26 вересня 

2020 р. 



 

 

5) Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 20-21 

листопада 2020 р. 

6) V Міжнародна науково-практична конференція «Право і суспільство: 

актуальні питання та перспективи розвитку», м. Полтава, 10 грудня 2020 р. 

9. Видавнича діяльність : 

 

Підручники: 

1) Загальна теорія права: підручник./ за ред. О.В. Петришина.- Харків: Право, 

2020 (особистий внесок 1,5 друк.арк.). 

 

Енциклопедії: 

1) Соціологія права: енциклопедичний словник/ за ред. М.П. Требіна - 

Харків: Право, 2020 – 984 с.(особистий внесок 1 друк.арк.) 

 

Статті: 

1. Судова практика як джерело права в Україні (у співавторстві з Іванюк 

О.О.)// Правові новели.- 2020.- №10.- С.9-15 (0,5 друк.арк.) 

2. Законні (правомірні) очікування як елемент принципу правової 

визначеності у європейському і національному праві.// Правомірні очікування: 

зб.ст./ за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020.- С.21-32 (0,6 

друк.арк.) 

 

Тези: 

1. Техніко-юридична досконалість нормативно-правового акту як основна 

вимога підзаконної нормотворчості.// Сучасне правотворення: питання теорії і 

практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 

5-6 червня 2020 р.- Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020.- с. 7-9 (0,3 друк.арк.) 

2. Принципи підзаконної нормотворчості: змістовна характеристика.// 

Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020. 

– с.13-15 (0,3 друк.арк.) 

3. Принципи права: підходи до класифікації у європейському і 

національному праві.// Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 20-21 листопада 2020 р. – с.  (0,3 друк.арк.) 

4. Вплив інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права.// 

Право і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку: Матеріали V 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 10 грудня 2020 р. – с. 

(0,3 друк.арк.) 

 

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

базах даних. 



 

Судова практика як джерело права в Україні (у співавторстві з Іванюк О.О.)// 

Правові новели.- 2020.- №10.- С.9-15, (0,5 друк.арк.), Index Copernicus 

International (Республіка Польща)  

10. – 18. – 
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