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ЗА 2021 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Лісогорова Катерина Миколаївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Джерела правового регулювання 

шлюбно-сімейних відносин країн Західної Європи ХІХ-ХХ ст. (1,5 д.а.)   

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Джерела правового регулювання 

шлюбно-сімейних відносин країн Західної Європи ХІХ-ХХ ст. (1,9 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального посібника, 

наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).  Рукопис наукових  статей, тези 

наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. У роботі приділено  увагу дослідженню процесу 

оновлення цивільного законодавства та проведенню кодифікаційних робіт у європейських 

країнах, здійснено  аналіз шлюбно-сімейних правовідносин у Франції на основі Французького 

цивільного кодексу 1804 року. Акцентовано увагу на тому, що  ідеї гарантування прав і свобод 

людини,  справедливої правової держави становлять основу реформ права на протязі усього 

ХІХ століття. 

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

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

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

правових актів. Ні. 

5.3.Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  Ні. 

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

6. Зв’язок з практикою: 

 6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Ні. 

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

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Ні. 

 6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Ні. 

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

самоврядування, організацій та громадян. Ні. 

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 (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

Міжнародні конференції: 

- Міжнародна  наукова конференція «Причорноморські публічно-правові читання»,  м. 

Миколаїв, 10-12 вересня 2021 року.   

Круглі столи: 

- Круглий стіл «Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї 

річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України)». м. Харків, 27 травня 2021 р. 

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

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

Наукові статті:  

- Katerina Lisohorova. Ethical and lecal essence of academic intecrity   in Ukraine  / Vladyslav 

Teremetskyi, Olga Avramova, Andrii Hrubinko, Lubov Krupnova, Katerina Lisohorova // Journal of law 

and political sciences.   – 2021.- Vol. 26, issue 1- 2021 P. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551.P.448-474. 

(0,5 д.а). 
- Лісогорова К.М. Характерні риси правової системи Франції на початку XIX  століття // 

Юридичний науковий електронний журнал.– 2021. – № 10 . – С.18–22. (0,55 д.а).  

- Лісогорова К.М., Бершадська Д.Р. Зовнішньополітичний курс Української Держави за гетьмана 

Павла Скоропадського: здобутки і прорахунки// Юридичний науковий електронний журнал.– 2021. 

– № 11 . – С.12–17. (0,4 д.а).  
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Тези доповідей:  

- Лісогорова К.М. Конституція Італії 1947 року. Матеріали круглого столу «Iсторія державотворчих 

процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя 

Конституції України)». м. Харків, 27 травня 2021 р. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. С.99-100. (0,2 д.а). 

- Лісогорова К.М. Особливості правової системи Франції на початку XIX століття. Матеріали 

міжнародної  наукової конференції «Причорноморські публічно-правові читання», м. Миколаїв, 10-

12 вересня 2021 року. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. - Ч.1. -   С. 33-36. (0,25 д.а). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, Web of 

Science.  

- Katerina Lisohorova. Ethical and lecal essence of academic intecrity   in Ukraine  / Vladyslav Teremetskyi, Olga 

Avramova, Andrii Hrubinko, Lubov Krupnova, Katerina Lisohorova // Journal of law and political sciences.   – 

2021.- Vol. 26, issue 1- 2021 P. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551.P.448-474.(0,5д.а). Web of Science.  

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

Copernicus International. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

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

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

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 – Подяка декана факультету адвокатури за 

сумлінну роботу та високий професіоналізм в організації освітнього процесу факультету з нагоди 

Дня юриста 8 жовтня 2021 року. 
 

 

Склала  

доцентка кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        Катерина ЛІСОГОРОВА 

 

 

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

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

 

Зав. кафедри ________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
                (підпис, прізвище) 
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