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1. Прізвище, ім’я та по батькові. Шигаль Денис Анатолійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Методика і техніка 

порівняльного історико-правового дослідження. Обсяг: 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Методика і техніка 

порівняльного історико-правового дослідження. Обсяг: 2,46 друк. арк. 

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

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). Наукові 

статті, тези наукових доповідей та повідомлень, розділ дисертації. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено основні технічні прийоми 

упорядкування та оцінки інформації, отриманої під час проведення порівняльного 

історико-правового аналізу. Охарактеризовано відповідно до вимог методології 

історико-правової компаративістики такі способи систематизації даних, як 

класифікація, типологізація, методи кластерного аналізу тощо. Проаналізовано 

можливості наукового прогнозування на стадії пояснення результатів 

порівняльного історико-правового дослідження із використанням методу 

моделювання. Висвітлено основні етапи моделювання, що може застосовуватися в 

ході проведення компаративного дослідження з історико-правової проблематики. 

На підставі конкретних прикладів доведено доцільність і необхідність поглибленого 

вивчення порівнюваних історико-правових об’єктів. 

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

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 має. 

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. 

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).     

 Круглий стіл:  

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

незалежності України та 25-річчя конституції України)», м. Харків, 27 травня 2021 р. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

А) Монографії: --//--. 

Б) Наукові статті: 

- Shygal, D., Omarova, A. (2021). Evaluation of the Results of the Historical and Legal 

Comparison of the Juvenile Justice of Ukraine and Poland in the 1920s’. Access to Justice 

in Eastern Europe, 2(10), 67-85. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-a000060  

(0,95 д. а.); 

- Shygal, D., Hotsuliak, S. (2021). Methodological principles of research of the history of 

development of sanitary and epidemiological legislation in Ukraine. Justicia, 26(40), 19-29. 

DOI: https://doi.org/10.17081/just.26.40.5318 (0,6 д. а.); 

- Honcharenko, V.D., Shyhal, D.A. (2021). Technique of generalization of results of 

comparative historical and legal research. Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine, 28(3), 74-84 (0,74 д. а.). 

В) Навчальні посібники: --//--. 

Г) Тези доповідей і наукових повідомлень:  

- Шигаль Д. А. Основні принципи порівняльного історико-правового аналізу. 

Матеріали круглого столу «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах 

(до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції України)», м. Харків, 27 

травня 2021 р. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 143-145 (0,17 д. а.). 

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

Scopus, Web of Science (окремо). 

Scopus: 

- Shygal, D., Omarova, A. (2021). Evaluation of the Results of the Historical and Legal 

Comparison of the Juvenile Justice of Ukraine and Poland in the 1920s’. Access to Justice in 

Eastern Europe, 2(10), 67-85. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-a000060 (0,95 д. а.); 

- Honcharenko, V.D., Shyhal, D.A. (2021). Technique of generalization of results of 

comparative historical and legal research. Journal of the National Academy of Legal Sciences 

of Ukraine, 28(3), 

74-84 (0,74 д. а.). 

Web of Science: 

- Shygal, D., Omarova, A. (2021). Evaluation of the Results of the Historical and Legal 

Comparison of the Juvenile Justice of Ukraine and Poland in the 1920s’. Access to Justice in 

Eastern Europe, 2(10), 67-85. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-a000060 (0,95 д. а.); 

- Shygal, D., Hotsuliak, S. (2021). Methodological principles of research of the history of 

development of sanitary and epidemiological legislation in Ukraine. Justicia, 26(40), 19-29. 

DOI: https://doi.org/10.17081/just.26.40.5318 (0,6 д. а.). 

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

даних: 

Фахові видання України, Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar, НБУ ім. В.І. 

Вернадського: 

- Honcharenko, V.D., Shyhal, D.A. (2021). Technique of generalization of results of 

comparative historical and legal research. Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine, 28(3), 74-84 (0,74 д. а.). 

 

 

 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-a000060
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Emerging Source Citation Index, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH 

Plus, UlrichWeb, HeinOnline: 

- Shygal, D., Omarova, A. (2021). Evaluation of the Results of the Historical and Legal 

Comparison of the Juvenile Justice of Ukraine and Poland in the 1920s’. Access to Justice in 

Eastern Europe, 2(10), 67-85. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-a000060  (0, 95 д. а.). 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

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 був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не має. 

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

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Почесна грамота Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (17.11.2021). 

 

 

Склав  

доцент кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн        Денис ШИГАЛЬ  

 

 

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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