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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Гончаренко Володимир Дмитрович. 

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

кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Законодавство про вищу 

освіту в Україні на початку XX ст. 2 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Законодавство про вищу 

освіту в Україні на початку XX ст. В межах теми досліджено законодавче забезпечення 

порядку заміщення посади завідуючого кафедри ЗВО України впродовж XX ст. 

Додатково досліджені інші актуальні питання державотворчих процесів, присвячених, 

зокрема, 30-руччю незалежності України та 25-річчю Конституції України. 2,7 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

Виконані НДР впроваджено у наукових публікаціях, зазначених у п.9 індивідуального 

звіту. 

     4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

            Новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше досліджена  еволюція  

            порядку заміщення посади завідувача кафедри ЗВО, закріпленого у правових актах  

            України. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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

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

правових актів. Не приймав. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не має. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не має. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не має. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

Не має. 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Не має. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не має. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Не має. 

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

(в тому числі робочих та дорадчих). Не має. 

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

Приймав участь у: 

1. Науково-практичній конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 

Харків. 30 квітня 2021 року. 

2. Круглому столі «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах(до 

30-ї річниці незалежності України)».Харків. 27 травня 2021 року. 

3. Науково-практичній конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 

Харків. 30 жовтня 2021 року. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Тези: 

1. Гончаренко В.Д. Законодавче регулювання порядку заміщення посади завідуючого  
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кафедри ЗВО України.// Матеріали XXVII науково-практичної конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції». Харків. 30 квітня 2021 року. Харків. ФОП Бровін О.В. 2021 С. 

3-7. 0.4 д.а. 

2.Гончаренко Володимир Дмитрович. 1991 рік в історії українського державотворення.//Матеріали 

круглого столу «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах(до 30-ї річниці 

незалежності України)».Харків. 27 травня 2021 р. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021-с.3-6. 0.4 д.а. 

Стаття: 

1.V.Honcharenko. AUTHORITIES OF THE HIGHEST BODIES OF GOVERNMENT AND 

GOVERNANCE OF UKRAIN IN LAW MAKING FIELD DURING PERESTROIKA( 1985-

1991).//Yearbook of Ukrainian Law: Co11 of scientific papers.- Kharkiv, 2021.-№13.- р.12-28. 1 д.а. 

2.Гончаренко Володимир. «Рядянський конституціоналізм» і шлях до відродження національної 

конституційнох традиції// Конституційна традиція української державності/ упоряд. М.Трофимук, 

О. Трофимук, Д. Гордієнко, О. Середа; Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені 

Василя Стуса. Київ: Юридичне видавництво «Право України», 2021. – с. 456-469. (0.9 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science (окремо). 

1. Honcharenko V.D., Shygal D.A. Technique of generalization of results of comparative historical and 

legal research. (2021) Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(3), pp.74-84. .- 

(Scopus) 0.7 д.а. 

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

1.Гончаренко В.Д. Соціологія і право: новий крок у розширенні міждисциплінарних 

зав’язків (соціологія права: енциклопедичний словник/ Л.М. Герасина, О.Ю. Панфілов, В.Л. 

Горбіна та ін.; за ред. М.П. Требіна. Харків: Право, 2020.-984с.).Рецензія.//Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, 

філософія права, політологія, соціологія: збірник наукових праць/ ред. колегія: О.Г. 

Данильян(голова) та ін. – Харків: Право, 2021.- № 2 (49).- С. 234-237.- (Index Copernicus) 0.3 

д.а. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Є членом редакційної колегії журналу «Право України». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Був членом спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Був офіційним опонентом докторської дисертації «Дудченко О.С. Конституційно-правові 

засади створення і діяльності органів державної влади та управління радянської України в 

1920-х-1930-х роках. Київ-2021» 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Не має. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Не 

має. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не має. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не має. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не має. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не має. 

Володимир ГОНЧАРЕНКО 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн  

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

Зав. кафедри _________________________________ Володимир ГОНЧАРЕНКО 
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