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1. Прізвище, ім’я та по батькові. Лизогуб Віталій Анатолійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. к.ю.н., доцент, доцент кафедри історії 

держави і права України і зарубіжних країн. 

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

правовий розвиток Давнього Китаю в період середньовіччя (1,5 д.а.) 

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

правовий розвиток Давнього Китаю в період середньовіччя (1,8 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті. 

     4.2.    Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на рівні наукової статті 

проведено ґрунтовне, комплексне  дослідження принципів влади, управління 

і розвитку права, що склалися на початковому етапі формування  китайської 

цивілізації.  Окреслюється хронологічні межі зародження китайської 

цивілізації у давній період та основні періоди історії Давнього Китаю. 

Аналізуються основні риси деспотичної форми державного правління, 

сходинки феодальної ієрархії та ієрархії вищих сановників, принцип передачі 

головних політичних і правових принципів від однієї династії до іншої, 

значення реформ Шан Яна і Ван Мана в процесі укріплення центральної 

влади. 

На тлі дослідження значної монографічної літератури зроблено висновки про 

про утворення імперії Цінь, як про стрижневу подію в історії Давнього 

Китаю. Відсутність балансу щодо репресивної і дозвільної політики 

викликало широке незадоволення народних мас і хвилі масштабних 

селянських повстань, які час від часу знищували владу династій. Наслідком 

стало політична дезінтеграція Давнього Китаю.  

- Вперше на рівні наукової статті проведено комплексний аналіз основних 

джерел, творів, що розвивали і доповнювали основні елементи 

конфуціанської доктрини, що з’явилися за життя Конфуція.  

Окреслюється основні дані щодо життя і творчості мислителів, які 

розвивали і доповнювали вчення Великого учителя древності, головні 

варіанти перекладу та інтерпретації назв трактатів і основної термінології. 

Та тлі базової традиційної китайської картини,  вказується на один з 

ключових принципів конфуціанства – принцип «золотої середини», на 

критичну важливість персональної доброчесності правителів, на основні 

підходи до визначення формули людської природи. На тлі дослідження 

значної монографічної літератури зроблено висновки про майже 

моментальний початок складного поглиблення, вдосконалення і розвитку 



учення, вже першими учнями Конфуція. Конфуціанство склалося як метод 

інтерпретації давньокитайської системи символів і понять, категорій 

закладених в міфологічній формі у активному, діяльному дусі. Розвиток 

конфуціанської доктрини відбувався за рахунок інкорпорації елементів 

інших вчень. Конфуціанство по суті розвивалось через знаходження спільних 

точок з іншими китайськими доктринами.  Ключовою ідеєю, що з’явилась в 

процесі розвитку конфуціанства виступає  твердження, що все в людині, в 

тому числі її внутрішній світ, є всього лише віддзеркалення світу природи, а 

відбудова досконалих соціальних інститутів механічно не відновить 

ідеальний порядок у Піднебесній. У процесі своєї тривалої еволюції 

конфуціанська традиційна думка набагато раніше поставила на порядок 

денний окремі  фундаментальні проблеми і категорії, аніж це зробили 

європейські мислителі, звісно на давньому, традиційному рівні синхронному 

тим далеким століттям. 

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). – Ні. 

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

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

Наукові статті: 

1.  Лизогуб В.А. Основні етапи становлення інститутів державної влади і права 

Давнього Китаю. // Теорія та практика правознавства. Електронне наукове фахове 

видання. Вип. № 19 (2021) – Х.: Національний юридичний університет імені 



Ярослава Мудрого, 2021. (0,91 д.а.). (Idex Copernscus Jornals Master List; Academic 

Search Complete). 

2. Лизогуб В.А. Основні аспекти раннього, «класичного» етапу становлення 

конфуціанської доктрини традиційного Китаю. // Теорія та практика 

правознавства. Електронне наукове фахове видання. Вип. № 20 (2021) – Х.: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. (0,85 д.а.) 

(Idex Copernscus Jornals Master List; Academic Search Complete). 

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

даних.  

1.  Лизогуб В.А. Основні етапи становлення інститутів державної влади і права 

Давнього Китаю. // Теорія та практика правознавства. Електронне наукове фахове 

видання. Вип. № 19 (2021) – Х.: Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 2021. (0,91 д.а.). (Idex Copernscus Jornals Master List; Academic 

Search Complete). 

2. Лизогуб В.А. Основні аспекти раннього, «класичного» етапу становлення 

конфуціанської доктрини традиційного Китаю. // Теорія та практика 

правознавства. Електронне наукове фахове видання. Вип. № 20 (2021) – Х.: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. (0,85 д.а.) 

(Idex Copernscus Jornals Master List; Academic Search Complete). 

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). 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. 

 

Склав  

доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн       Віталій ЛИЗОГУБ 

 

 

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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