
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Єрмолаєв Віктор Миколайович.  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  Доктор юридичних наук, професор 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, академік 

НАПрН України, директор Інституту післядипломної освіти.  

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

представницькі органи доби Центральної ради. – 2,0 д.а. 

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

представницькі органи доби Центральної ради. – 2,2 д.а. Навчальний 

підручник «Історія держави і права України» -  21 д.а. 

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

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Нове бачення концепції історії 

держави і права України. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: не брав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: не здійснював. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не виконував. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 

виконував. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: не здійснював.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів: не надавалась. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

та їх рецензування: не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: ні. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян: не готував. 

7. Чи ви  є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

Круглих столах: 

– Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 

30-річниці Незалежності України та 25-річчя Конституції України)», 27.05.2021 р. 

9. Видавнича діяльність (а) монографія, б) статті, в) навчальні посібники та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2021 р. робіт по такій схемі:  

Статті: 

– Єрмолаєв В.М. М. Грушевський про установчу владу українського народу // 

Вісник Національної академії правових наук. – № 4. – 2020. – С.16-28. (0,5 д.а.) 



–Yermolaiev V. A Jury trial in Ukraine: historical and legal aspects (to the 150th 

anniversary of judicial reform of 1864). // Yearbook of Ukrainian Law: Co11 of scientific 

papers. - Kharkiv, 2021.-№13. - р. 38-48. ( 1 д.а.) 

– Єрмолаєв В.М. Концепції державотворення доби національно-визвольних змагань 

(1917-1920 роки) // Проблеми законності. – Вип. 154. – 2021. – С. 37-50 (0,6 д.а.). 

Навчальні підручники: 

– Єрмолаєв В.М. Історія держави і права України: підручник / В.М. Єрмолаєв– 

Харків: Право, 2021. – 472 с. (21 д.а.). 

Тези: 
– Єрмолаєв В.М. М.С. Грушевський  про уроки вітчизняного державотворення // 

Державотворчі процеси в Україні і зарубіжних країнах «Історія державотворчих 

процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-річниці Незалежності України та 25-

річчя Конституції України)». Мат. круглого столу. 27 травня 2021 р. – Харків. НЮУ 

імені Ярослава Мудрого, 2021. С. 9-11. (0,1 д.а.). 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші:  

Index Copernicus:  

– Yermolaiev V. A Jury trial in Ukraine: historical and legal aspects (to the 150th 

anniversary of judicial reform of 1864). // Yearbook of Ukrainian Law: Co11 of scientific 

papers. - Kharkiv, 2021.-№13. - р. 38-48. ( 1 д.а.) 

10. Є членом редакційної колегії журналу «Право України»; 

11. Є членом спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02. та Д 64.086.03; 

12. Виступив офіційним опонентом дисертаційних захистів:  

  – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – 0; 

  – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – 0; 

13. Відгуки на автореферат: не було. 

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

стипендії/премії): ні.  

15.  Співробітництво з закордонними організаціями: не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не здійснював. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства та 

Науково-дослідного сектору: не здійснював. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Склав  

професор кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн      Віктор ЄРМОЛАЄВ 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України і 

зарубіжних країн 

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

 

Зав. кафедри ____________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 

           (підпис, прізвище) 
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