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Національній академії внутрішніх справ на 2017 рік 

кафедри історії держави і права 

Пункт Плану
НД і ДКР 

(плановий або
позаплановий)

Найменування
теми НД і ДКР

Замовник,
підстави

проведення

Заклади, які
брали участь у

розробці

Форма
реалізації

Термін проведення
(місяць, рік) Керівники Вихідні дані

план факт

Розділ І. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовки до
друку підручників, навчальних посібників тощо

Позаплановий

Правові джерела
Української
гетьманської

держави (Війська
Запорозького)

План
НД і ДКР
кафедри

Кафедра історії
держави та

права

Навчальний
посібник 12.2017

Буднік С.І.,
Прус В.З.,

Шкуратенко
О.В. 

– К., 2017. –
244 с.

Завідувач кафедри 
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Форма 2. Звіт про виконання Плану впровадження результатів НД і ДКР академії у практичну, законотворчу, науково-дослідну

діяльність та навчальний процес на 2017 рік 

кафедри історії держави і права 

Пункт Плану
НД і ДКР

(плановий або
позаплановий)

Найменування
розробки

Напрям
впровадження

Суб’єкти
впровадження

Заходи з
авторського

супроводження

Термін впровадження
(місяць, рік)

Підрозділ
ОВС, в

діяльність
якого

здійснено
впровадженн

я

Вихідні дані
документів

впровадження

початок завершен
ня

п. 4 Мультимедійний
навчальний

посібник «Історія
держави та права

зарубіжних країн» 

Навчальний
процес

Кафедра
історії

держави та
права

Використання
при підготовці

усіх видів
занять

01.2017 12.2017 ННІ НАВС Акт
впровадження в

навчальний
процес НАВС
від 11.10.2017

Завідувач кафедри 
історії держави та права НАВС                                             О.В. Шкуратенко
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Форма 3. Звіт про підготовку дисертаційних досліджень за 2017 рік

 кафедри історії держави та права

Форма навчання П.І.Б.
дисертанта

Тема дисертаційного
дослідження

Вид
дисертації,

спеціальність

Наук. керівник
(консультант)

Стан
підготовки

Працівники

академії інших органів

Стаціонар,
контракт

Капічон Ольга
Григорівна

Історико-правова
спадщина академіка

В.В.Копєйчикова
к.ю.н. Калиновський

В.С.

Філософія
Іноземна
12.00.01

Звіт

Головний
бухгалтер ТОВ

«Продімп»

Заочна,
контракт

Калганова
Олександра
Дмитрівна

Порівняльне історико-
правове дослідження
«Руської правди» та
«Салічної правди»

к.ю.н. Дорощук Н.О.
Філософія
Іноземна

Звіт

Помічник-
консультант на
громадських

засадах
народного
депутата
України

Заочна,
контракт

Рябов Олександр
Анатолійович

Повстанський рух селян
Київщини в

українському
державотворенні 1917-

1921 років

к.ю.н. Дурнов Є.С.

Філософія
Іноземна
12.00.01

Звіт

Старший
прокурор,

прокуратура м.
Києва

Здобувач,
контракт

Соловей Денис
Юрійович

Еволюція законодавства
про кримінальну
відповідальність

к.ю.н. Дурнов Є.С.

Філософія
Іноземна
12.00.01

Звіт

Прокурор
прокуратури
Деснянського

району  м.
Києва

Здобувач,
контракт

Башинський
Олександр

Анатолійович

Становлення та
розвиток інституту

покарання в
кримінальному праві
УСРР (УРСР) (1919-

1991 рр.)

к.ю.н. Дурнов Є.С. Затверджено
тему

Виконавчий
директор

ПП «Вітамін»

Здобувач,
контракт

Махаринець
Михайло

Євгенович

Еволюція земельних
правовідносин на

Волині у 1960-ті роки
к.ю.н. Шкуратенко О.В. Затверджено

тему Детектив НАБУ

Завідувач кафедри історії держави та права  О.В. Шкуратенко
Форма 4. Звіт про проведення наукових заходів слухачів, курсантів та студентів 
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в Національній академії внутрішніх справ за 2017 рік
кафедри історії держави та права

Пункт
Плану НД і ДКР (плановий або

позаплановий)

Найменування 
наукового 

заходу

Місце та час
проведення

Загальна
кількість
учасників

Міністерства,
відомства, 

ВНЗ та наукові
установи,

представники
яких брали участь

у заході

Кількість
примірників

тез
доповідей

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів, курсантів, студентів

п. 10
Конференція «До 100-річчя початку

української революції 1917-1921 років»

Відділ спеціальної та
початкової підготовки

20 квітня 2017 року
100 

Позапланова 

Конференція курсантів та студентів
«Перейменувальні процеси в Україні на

виконання Закону України «Про
засудження комуністичного та

націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів та
заборону пропаганди їхньої символіки»

Навчально-науковий
інститут

№ 2
27 листопада 

2017 року

30

Позапланова 
Круглий стіл, присвячений вшануванню

пам’яті Голодомору

Відділ спеціальної та
початкової підготовки

20 квітня 2017 року
15 листопада

2017 року

100

Завідувач кафедри 
історії держави та права НАВС                                             О.В. Шкуратенко
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Форма 6. Звіт про опубліковані видання у 2017 році
кафедри історії держави і права 

1. Анатольева  О.І.,  Дорощук  Н.О.  Мультимедійний  навчальний  посібник   Історія  держави  та  права  зарубіжних
країн // http://www.naiau.kiev.ua/books/idpzk/personal-injury.html

2. Буднік С.І., Прус В.З., Шкуратенко О.В. Правові джерела Української  гетьманської держави (Війська 
Запорозького). – К., 2017. – 244 с.

3. Сокур В.В., Сокур Ю.В. Голодомори мовою документів. – К.: Освіта України, 2017. – 119 с.

4. Шкуратенко О.В. Доктрина зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР// Правозастосування: теорія,
методологія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (13 квітня
2017). – Київ-Тернопіль. – 2017. – С. 304-306.

5. Шкуратенко О.В. Щодо етимології поняття «жаргон кримінальний»  // Українська мова в юриспруденції: стан, 
проблеми, перспективи. Матеріали 13 Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем розвитку та 
функціонування української мови  30.11.2017. – К. – 2017.  – С.  166-168. 

6. Щербатюк В.М.,  Сокур  Ю.В.  Зародження  перших  (прото)  державних  об’єднань  на  теренах  України  /
В.М. Щербатюк, Ю.В. Сокур // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – № 1 (13). 

7. Щербатюк В.М.,  Сокур  Ю.В.  Родоплемінна  консолідація  в  українських  землях  як  чинник  (прото)  державних
утворень / В.М. Щербатюк, Ю.В. Сокур // Концепція та методологія історії українського права. Матеріали круглого
столу 28 квітня 2017 р. . – К., 2017.     

8. Щербатюк В.М.  Відображення  селянського  повстанського  руху  в  Україні  1917 – 1921 рр.  в  українській
дорадянській літературі / В.М. Щербатюк, Ю.В. Орищенко // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 1 (132). – 2017. 

9. Щербатюк В.М.  Стан  вивчення  та  періодизація  дослідження  селянського  повстанського  руху  в  Україні
1917 – 1921 років / В.М. Щербатюк // Краєзнавство Черкащини. – № 11. – Черкаси, 2017. – С. 20–30.

10.Щербатюк В.М. Сучасна вітчизняна історіографія селянського повстанського руху за Центральної Ради та 
Гетьманату: регіональний аспект / В.М. Щербатюк // Слобожанщина в 1917 – 1921 рр.: вимір революції. Збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27–28 жовтня 2017 р.) / Редкол.: Ю.О. Нікітін 
(голова), В.П. Капелюшний, Д.В. Кудінов, С.І. Дегтярьов. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 188 с. – С. 16–33.
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11. Анатольєва О.І. Соціально-психологічні умови оптимізації педагогічного спілкування  //  Юридична психологія. - 
Том 2, № 2 (2017).

12.В.Прус  Європейські  правові  традиції  права  Української  Гетьманської  держави /  Прус  В.  //  Збірник  матеріалів
круглого  столу  "Методологія  та  концепція  викладання  історії  українського  права   пам’яті  професора
О.О.Шевченка. 28 квітня 2017 року., - Київ, 2017 - С.73-75.

13.Курас Д.І. До проблеми трансформації моделей аналітичного забезпечення управлінської діяльності в органах 
державної влади. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-17 березня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут 
менеджменту тат підприємництва Державного університету телекомунікацій. – К.: ДУТ, 2017. - 257 с. - С. 241-245.

14. Курас Д.І. Інформаційно-аналітична діяльність в системі функціонування місцевих органів влади в Україні. // 
Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення: Матеріали всеукраїнського 
науково-практичного круглого столу (м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту тат 
підприємництва Державного університету телекомунікацій. – К.: ДУТ, 2017. - 67 с. - С. 43-47.

15. Капичон О.Г. Реквием по великому ученому-правоведу / О.Г. Капичон // «Scientific Light». – Вроцлав, Республика
Польша, 2017. – № 5 (2017). – С. 45-49;

16. Капичон О.Г. Академик В.В. Копейчиков – основатель научной школы прав человека и механизма их реализации //
«Visegrad Journal on Human Rights». - Братислава, Словацкая Республика, 2017. - № 1 (2017). 

17.Калганова О.Д. Підготовка проекту нормативно-правового акта:  проблема складення супровідних документів //
Правозастосування:  теорія,  методологія  та  практика:  збірник  матеріалів  Міжнародної  юридичної  науково-
практичної конференції (13 квітня 2017). – Київ-Тернопіль. – 2017. – С. 18-21. 

18.Рябов О.А. Висвітлення селянського повстанського руху Київщини 1917-1921 років // Правозастосування: теорія,
методологія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції (13 квітня
2017). – Київ-Тернопіль. – 2017. – С. 264-266.

19.Калганова О.Д. Використання історичних концепцій Михайла Грушевського у сучасних процесах 
державотворення //100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Досвід 
державотворення : матеріали VI Всеукраїнської заочної  наукової конференції (Одеса, 28 квітня 2017 р. / Одеський 
державний університет внутрішніх справ, 2017.

Завідувач кафедри 
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