
 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

                                          ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Богачова Людмила Леонідівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права 

3. Закони і підзаконні нормативні акти у системі джерел національного і 

наднаціонального права (1,5 друк.арк.) 

4. Закони і підзаконні нормативні акти у системі джерел національного і 

наднаціонального права ( 4,7  друк.арк.)   

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - розділи підручника «Загальна 

теорія права», наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

        Розглянуто різні підходи до поняття та класифікації законів у романо-

германській та  англо-американській правових сім’ях, а також у 

наднаціональній правовій системі Європейського Союзу. Проаналізовано 

напрями впливу законів та інших форм існування права на процес 

формування правової культури суспільства.  Визначено місце підзаконних 

нормативно-правових актів у ієрархічній структурі законодавства. 

Охарактеризовано просторові межі дії нормативно-правових актів 

(територіальний, екстериторіальний та екстратериторіальний принципи). 

       Прослідковано основні тенденції розвитку правової системи України, 

зокрема, сучасний стан і перспективи подальшого реформування джерел 

права. Розкрито юридичну природу і статус правового звичаю як джерела 

права, його співвідношення з законодавчими актами та іншими джерелами 

права. 

      Звернено увагу на особливості застосування принципу верховенства 

права у практиці Європейського суду з прав людини і національних судів. 

Підкреслено значення принципу правової визначеності як складової 

верховенства права; розкрито змістовні і процедурні вимоги, які випливають 



  

з принципу правової визначеності і адресуються нормативно-

правовим актам. 

       Надано загальнотеоретичну характеристику соціальних прав людини, 

проведено їх класифікацію, порівняно юридичне закріплення соціальних 

прав людини у Конституції України, Європейській Соціальній Хартії та 

Соціальному кодексі Німеччини. 

4.2.1.  

Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи зумовлена 

необхідністю удосконалення джерел права України у контексті сучасних 

глобалізаційних процесів. Джерельна база має відповідати європейським 

правовим стандартам і враховувати тенденції до конвергенції основних 

правових систем сучасності. Метою дослідження є порівняльно-правовий 

аналіз джерел права у національних і наднаціональних правових системах, 

висвітлення місця і ролі законів і підзаконних нормативно-правових актів у 

системі джерел романо-германського і англо-американського права.  

5.- 

6. Зв’язок з практикою: 

 6.2. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам. 

 Прочитані 2 лекції («Система джерел права України», «Підстави 

юридичної відповідальності») педагогічному колективу та учням правової 

гімназії №152 м.Харкова. 

7. - 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

           Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування». 22-23 жовтня 2021 р. 

м.Запоріжжя. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми і перспективи розвитку». 19-20 листопада 2021 

р. м.Львів. 



  

 VI Міжнародна науково-практична конференція «Право і 

суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку». 2 грудня 2021 р. 

м.Полтава. 

 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та 

розвиток правової держави: проблеми теорії і практики». 2-3 грудня 2021 р. 

м.Миколаїв. 

9. Видавнича діяльність  

Статті: 

 Правовий звичай як джерело права України (у співавторстві)./ 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №4. С.24-27. Режим 

доступу: https://www.lsej.org.ua/ (0,6 друк.арк.) 

  Правова система України: сучасний стан і тенденції розвитку (у 

співавторстві)./ Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №4. С.28-30. 

Режим доступу: https://www.lsej.org.ua/ (0,5 друк.арк.) 

  Застосування принципу верховенства права у судовій практиці (у 

співавторстві)./ Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні 

науки». 2021. Вип.4. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua (1 

друк.арк.) 

  Соціальні права людини: загальнотеоретична характеристика (у 

співавторстві)./ Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні 

науки». 2021. Вип.4. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua (0,6 

друк.арк.) 

  Просторові межі дії нормативно-правових актів./ Київський часопис 

права. 2021. №3. (0,5 друк.арк.) 

  Тематика курсових робіт з теорії права для студентів 1 курсу денних 

факультетів / уклад.: О.В.Петришин та ін.- Х.: Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава 

Мудрого. 2021. 54 с. [електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www:ftplec.nlu.edu.ua. (0,5 друк.арк.) 

 

 



  

Тези: 

 Місце підзаконних нормативно-правових актів у ієрархічній структурі 

законодавства. /Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м.Запоріжжя, 22-23 жовтня 2021.-Запоріжжя: Громадська організація 

«Істина».- 185 с. (0,2 друк.арк.) 

 Поняття та види законів у національних і наднаціональних правових 

системах./ Правові системи суспільства: сучасні проблеми і перспективи 

розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів. 19-

20 листопада 2021 р.- Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2021.(0,3 друк.арк.) 

 Роль закону та інших форм існування права у формуванні правової 

культури суспільства./ Право і суспільство: актуальні питання і перспективи 

розвитку: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції,  

м.Полтава, 2 грудня 2021 р. [електронний ресурс]. (0,2 друк.арк.) 

 Правова визначеність як елемент верховенства права./ Становлення та 

розвиток правової держави: проблеми теорії і практики: матеріали XIV 

міжнародної науково-практичної конференції, м.Миколаїв, 2-3 грудня 2021 р. 

(0,3 друк.арк.) 

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

наукометричних базах даних. 

   Правовий звичай як джерело права України (у співавторстві)./ 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021.№4.С.24-27. Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

  Правова система України: сучасний стан і тенденції розвитку (у 

співавторстві)./Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №4. С.28-30. 

Index Copernicus International (Республіка Польща). 

  Застосування принципу верховенства права у судовій практиці (у 

співавторстві)./ Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні 

науки».2021.Вип.4. Index Copernicus International (Республіка Польща). 



  

 Соціальні права людини: загальнотеоретична характеристика (у 

співавторстві)./ Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні 

науки».2021.Вип.4. Index Copernicus International (Республіка Польща). 

 

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

під керівництвом викладача ( 5/ 1 друк.арк.) 

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачем (4 / 2,7 друк.арк.) 

 

 

 

 

_________  доц.  Л.Л. Богачова  

 

 
Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 03 грудня 

2021р. 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   _________  проф. О. В. Петришин 

 
 

 

 

 


