Додаток 1

Зведена таблиця
основних результатів науково-дослідних робіт юридичного факультету

Шифр і назва теми,
науковий керівник,
термін виконання,
загальний обсяг фінансування (зокрема у 2019році)
Найважливіші результати із завершених тем (нові матеріали, нові технології, інноваційні розробки, видані монографії, публікації у виданнях, які мають імпакт-фактор, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, в інших закордонних виданнях, у фахових виданнях України, отримані патенти, захисти дисертацій тощо)
№ 0117U001391.
„Історико-правові та порівняльно-правові аспекти реалізації принципу верховенства права” ,
д-р юрид. наук, проф. Кіселичник В. П.
2017-2019 рр.
Обсяг фінансування: 0 (0)
Виявлено історико-правові та порівняльно-правові закономірності реалізації принципу верховенства права. Висвітлено наукові позиції щодо розуміння терміна «правовий статус дитини» та його складових елементів. Проаналізовано найважливіші сучасні наукові праці в галузі історії держави та права, фундаментальні наукові праці в галузі теорії держави та права, порівняльного правознавства. Охарактеризовано різні моделі дії в часі прецедентів, котрі скасовують чи змінюють ratio decidendi, встановлене попереднім прецедентом. Доведено, що норми права повинні встановлюватись з урахуванням наукових досліджень, які виявляють та вирішують проблеми застосування правових норм, відображають основні інтереси й потреби суспільства, та базуються на правозастосовній практиці. З’ясовано, що «обсяг» складових елементів у правових позиціях щодо поняття «правовий статус дитини» визначався застосуванням концепцій його інтерпретації у вузькому чи широкому значеннях. Виявлено, право за своєю суттю є системою, а застосування системних понять може надати методологічну допомогу в більш глибинному розумінні взаємозв’язку елементів права.
Охарактеризовано еволюцію нормативного захисту права на народження дитини в США (кін. ХVIII–ХХ ст.), розвиток інституту усиновлення в цій країні в ХХ ст., окремі аспекти обмеження прав неповнолітніх у межах цивільного, кримінального, процесуального правового регулювання в США в історико-правовому аспекті. Досліджено основні та додаткові ознаки правового звичаю, а також підходи до визначення цього поняття. Показано те, що львівська правнича школа зробила значний внесок у розвиток цивільно-правової науки і сьогодні відіграє вагому роль у процесах модернізації українського цивільного законодавства. З’ясовано, що правовий прецедент і судова практика завдяки рисам гнучкості, точності та динамічності мають великий потенціал у процесі модернізації як адміністративного права загалом, так і системи його джерел зокрема. Виявлено, що правопорядок Афін на зламі V-IV ст. до н.е. мав низку рис, що ріднять його із провідними сучасними вимогами верховенства права, як-от: юридична рівність, правова визначеність і законність. Обґрунтовано, що правовий звичай є усталеним у практиці та відповідним праву загальним правилом поведінки (чи їхнім комплексом), що має фактичну юридичну чинність і суспільне визнання.
Монографії: 3 (зокрема у 2019 році - 1);
	Навчальні посібники: 1;

Статті: 51 (зокрема у 2019 році - 17), з них:
	включені до міжнародних наукометричної бази даних Index Copernicus International,  36 зокрема у 2019 році - 15;
	в інших закордонних виданнях: 8 зокрема у 2019 році - 1;
	у фахових виданнях України: 7 зокрема у 2019 році – 1.



