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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Румʼянцев Вячеслав Олексійович. 

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

професор кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. 

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

українського державотворення в революції 1917-1921 рр. 2 друк. арк. 

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

Центральна Рада - революційний парламент України (порядок формування, 

представницький склад, структура. (2,7 друк. арк.) 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). Наукові статті та тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Висвітленні проблеми 

формування, складу, організаційних форм діяльності Української 

Центральної Ради як революційного парламенті України.   

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). 

Міжнародна наукова конференція: Ні. 

Круглий стіл:  

- Румʼянцев В.О. Законодавчі акти конституційного значення Центральної Ради / 

Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці 

незалежності України та 25-річчя конституції України). 27.05.2021 р., м. Харків.  

 



 

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

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

Статті:  

- Рум’янцев В. О. Українська держава Гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та 

реалії державотворення. / Проблеми законності. 2021. № 152. С. 19-35. (1,0 д.а.) 

- Рум’янцев В. О. Витоки, природа влади та правові засади української держави 

гетьмана П.Скоропадського / Yearbook of Ukrainian law / Kharkiv: Pravo.  2021 / 

№ 13. С.73-86. (1,1 друк арк.) 

- Рум’янцев В. О., Гоцуляк С. Л. Судоустрій та судочинство Гетьманщини (друга 

половина XVII – перша половина XVIII століть). «Проблеми законності». 2021. 

Вип. 155. С. 36–45, (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

- Румʼянцев В.О. Законодавчі акти конституційного значення доби Центральної 

ради / Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї 

річниці незалежності України та 25-річчя конституції України). 27 травня 2021 

р., м. Харків. С.75-76. (0,1 друк. арк) 

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

даних Scopus, Web of Science.  Ні. 

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

базах даних.  

- Рум’янцев В. О. Українська держава Гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та 

реалії державотворення. / Проблеми законності. 2021. № 152. С. 19-35. (1 друк. арк.)- 

журнал внесено до міжнародних бібліотек та баз даних: European Reference Index 

for the Humanities and the Social Sciences – ERIH PLUS, The JIFACTOR (JIF), 

International Scientific Indexing (ISI), Issuu, Company Polish Scholarly Bibliography 

(PBN), Academic Research Index – ResearchBib, Index Copernicus (IC), РІНЦ та ін.   

- Рум’янцев В. О. Витоки, природа влади та правові засади української держави 

гетьмана П.Скоропадського / Yearbook of Ukrainian law / Kharkiv: Pravo.  2021/ № 13. 

С.73-86. (1,1 д.а.) - журнал внесено до міжнародних бібліотек та баз даних: 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – ERIH PLUS, 

The JIFACTOR (JIF), International Scientific Indexing (ISI), Issuu, Company Polish 

Scholarly Bibliography (PBN), Academic Research Index – ResearchBib, Index 

Copernicus (IC), РІНЦ та ін. 

- Рум’янцев В. О., Гоцуляк С. Л. Судоустрій та судочинство Гетьманщини (друга 

половина XVII – перша половина XVIII століть). «Проблеми законності». 2021. Вип. 

155. С. 36–45, (у співавторстві), (0,5 друк. арк.) - збірник 

індексується у міжнародних наукометрічних базах - Google Scholar, міжнародних 

реферативних базах даних EBSCO, «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (MIAR), Index Copernicus International, DOAJ, Central and Eastern 

European Online Library (CEEOL), BASE та ін.  

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні. 

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

стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

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

 

Склав  

професор кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн      Вячеслав  РУМʼЯНЦЕВ 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн   

Протокол №____ від «_____» _________________ 2021 р.  

 

 

Зав. кафедри ________________________________Володимир ГОНЧАРЕНКО 
           (підпис, прізвище) 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2021 РІК

