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

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

і практичне значення проблеми правових актів», 1.5 друк. арк. 

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

«Теоретичне і практичне значення проблеми правових актів», 5 друк. арк. 

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

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше здійснено системне дослідження різноманітних підходів до 

визначення поняття «правового акта», зокрема, пізнання природи і сутності 

правових актів має ґрунтуватися на домінантних поглядах та парадигмах, що 

сформувалися та стали визначальними методологічними підходами сучасного 

правознавства. Особливу увагу звернено на обґрунтування висновку, що 

терміни «правовий акт» та «нормативно-правовий акт» не є тотожними. 

Поняття «правовий акт» є ширшим за поняття «нормативно-правовий акт», 

оскільки включає в себе останній. Особливістю правових актів є те, що вони 

приймаються у процесі правотворчості органів державної влади.  

5.  – 7. - 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний 

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

9. Видавнича діяльність:  

Статті: 

1) Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and challenges (у 

співавт.) // Georgian medical news. - 2020. - Vol. 1 (298). - P.175-180. (особистий 

внесок – 0,3 друк. арк.). 

2) Boundaries of constitutional and legal regulation of economic relations (у 

співавт.) // Baltic journal of economic studies. - 2020. - Vol. 6 Issue: 1. - P.9-17. 

(особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

3) Separate legal and medico-social aspects of the realization of the right to life and 

euthanasia in Ukraine (у співавт.) // Georgian medical news. – 2020. - No. 3 

(300). - P.134-139. (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

4) State information security as a challenge of information and computer 

technology development (у співавт.) // Journal of Security and Sustainability Issues. 

- 2020. - Vol. 9 Iss. 3.- Р.819-828. (особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

5) Theoretical and legal and economic characteristics of novellization of taxation in 

Ukraine (у співавт.) // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. 

Vol. 10, Iss. 7. P.2091-2096 (особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

6) Методологічні підходи до визначення етимології правового акту // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. - № 8. (1 друк. арк.). 
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7) Нормативно-правовий акт як вид правового акту (у співавт.) // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», серія «Юридичні науки». – 2020. 

- № 11(33). (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). 

Тези: 

1) Значення і місце правових актів у правовій системі // Право як ефективний 

суспільний регулятор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 14-15 

лютого 2020 р. –  С. 7-11 (0,4 друк. арк.). 

Навчально-методичні видання: 

1) Тематика курсових робіт з теорії права (галузь знань 0304 «Право», 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 

«Правознавство») для студентів 1 курсу на 2019-2020 р.р. (у співавт.) // Харків: 

Нац. юрид. універ. ім. Я. Мудрого, 2019. –  76 с. (особистий внесок – 0,5 друк. 

арк.). 

2) Програма навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів 1 

курсу (2019-2020 н.р.) (у співавт.) // Харків: Право, 2019. –  10 с. (особистий 

внесок – 0,3 друк. арк.). 

3) Основи тестових завдань для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни 

«Теорія права» для студентів 1 курсу (2019-2020 н.р.) (у співавт.) // Харків: Нац. 

юрид. універ. ім. Я. Мудрого, 2020. –  22 с. (особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

4) Основи тестових завдань для підготовки до заліку з навчальної дисципліни 

«Юридична деонтологія» у 2020 р. (у співавт.) // Харків: Нац. юрид. універ. ім. 

Я. Мудрого, 2020. – 13 с. (особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

5) Основы тестовых заданий для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Теория права» для студентов 1 курса (2019 – 2020 учебный год) (у співавт.) // 

Харків: Нац. юрид. універ. ім. Я. Мудрого, 2020. – 14 с.  (особистий внесок – 0,2 

друк. арк.). 

6) Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» 

(у співавт.) // Суми : Сумський державний університет, 2020. – 76 с. (особистий 

внесок – 3 друк. арк.).  

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science: 

Scopus:  

1) Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and challenges (у 

співавт. з Razmetaeva Y.) // Georgian medical news. - 2020. - Vol. 1 (298). - P.175-

180. 

2) Separate legal and medico-social aspects of the realization of the right to life 

and euthanasia in Ukraine (у співавт. з Kraіnуk H., Semenikhin I.) // Georgian 

medical news. – 2020. - No. 3 (300). - P.134-139. 

3) State information security as a challenge of information and computer 

technology development (у співавт. з Chyzhmar K, Dniprov O., Korotiuk O., 

Shapoval R.) // Journal of Security and Sustainability Issues. - 2020. - Vol. 9 Iss. 3.- 

Р.819-828. 

4) Theoretical and legal and economic characteristics of novellization of taxation 

in Ukraine (у співавт. з Rossikhina H. V., Rossikhin V. V., Barabash T. O., Shcherba 

V. M.) // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, Iss. 7. 

P.2091-2096. 

Web of Science: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1) Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and challenges (у 

співавт. з Razmetaeva Y.) // Georgian medical news. - 2020. - Vol. 1 (298). - P.175-

180. 

2) Boundaries of constitutional and legal regulation of economic relations (у 

співавт. з Bielov D.) // Baltic journal of economic studies. - 2020. - Vol. 6 Issue: 1. - 

P.9-17. 

3) Separate legal and medico-social aspects of the realization of the right to life 

and euthanasia in Ukraine (у співавт. з Kraіnуk H., Semenikhin I.) // Georgian 

medical news. – 2020. - No. 3 (300). - P.134-139. 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

1) Методологічні підходи до визначення етимології правового акту // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. - № 8(Index Copernicus 

International(Республіка Польща)); 

2) Нормативно-правовий акт як вид правового акту (у співавт.) // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», серія «Юридичні науки». – 2020. 

- № 11(33) (Index Copernicus International (ICI), Bielefeld Academic Search Engine 

(BASE), Ulrichsweb Global Serials Directory). 

10. – 18. –  
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