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ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Стеценко Ніна Сергіївна. 

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

викладачка кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Законодавче 

регулювання трудових відносин у Франції на початку XX ст.  1,5 д.а. 

Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Законодавче 

регулювання трудових відносин у Франції на початку XX ст.  2,5  д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  Новизна отриманих результатів 

полягає у тому, що уперше було уведено в науковий обіг відомості про 

еволюцію процесу боротьби робітників Франції за 8-ми годинний робочий 

день, а також висвітлено цілу низку законодавчих актів. При цьому суттєво 

поповнено відомості про особливості запровадження робочих книжок у 

Франції та висвітлено законодавчі зміни цього процесу.  

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

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

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

нормативно-правових актів. Не приймала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. 

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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. 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). 
Круглі столи: 

- 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 року. 



Всеукраїнські конференції: 

- Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 2021.– 30 травня 2021 року С. 120-122. 

- Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 2021.– 30 травня 2021 року С. 122-124. 

- XXVII Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 30 квітня 2021.– С. 73-74. 

- XXVII Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 30 квітня 2021.– С. 74-76. 

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

перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
А) Монографії: – 

Б) Наукові статті:  

- Стеценко Н.С. Законодавче регулювання трудових відносин у Франції у 

XIX – першій половині XX ст. Юридичний науковий електронний журнал 

№ 11, С. … (опубліковано буде 30 грудня 2021 року у номері 11).(1 д.а.) 

- Стеценко Н.С., Рябущенко Д.Ю. Еволюція захисту дитячої праці у 

законодавчих актах Англії у XIX ст. // Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». – 2021. - № 5. С. 46-55. (0,5 д.а.) 

В) Тези доповідей і наукових повідомлень:  

- Конституція Єгипту 1923 р.: розробка та проблеми впровадження // 

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 року. С.131-133 (0,2 д.а.)  

- Восьмигодинний робочий день: як французькі робітники його досягали. 

Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 2021., 30 травня 2021 року. С. 120-122 (0,2 д.а.) 

- Федерація Британської Промисловості: утворення, структура та 

діяльність. Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика 

сучасної юриспруденції. Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Харків. 2021., 30 травня 2021 року. С.122-124 (0,2 

д.а.) 

- Еволюція законодавства про восьмигодинний робочий день в Англії. 

XXVII Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика сучасної 



юриспруденції. Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Харків. 30 квітня 2021. С. 73-74 (0,2 д.а.) 

- Початковий етап становлення законодавства про робочі книжки у 

Франції. XXVII Всеукраїнська наукова конференція // Теорія та практика 

сучасної юриспруденції. Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Харків. 30 квітня 2021.– С. 74-76 (0,2 д.а.) 

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

даних Scopus, Web of Science (окремо).  Немає. 

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

базах даних. 

- Стеценко Н.С., Рябущенко Д.Ю. Еволюція захисту дитячої праці у 

законодавчих актах Англії у XIX ст. // Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Index Copernicus International. Серія: «Юридичні науки». – 

2021. - № 5. С. 46-55. (0,5 д.а.) 

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. 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. Ні. 

 

 

Склала  

старша викладачка 

кафедри історії держави і права 

України і зарубіжних країн       Ніна СТЕЦЕНКО 

 

 

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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