
НАУКОВА ШКОЛА  

«ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» 

 

Серед наукових шкіл юридичного факультету значне місце займає 

наукова школа «Проблеми правової держави», засновником та  керівником 

якої є Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, ректор 

Університету Роман Гринюк. Заступником керівника та співзасновником 

наукової школи є завідувач кафедри теорії та історії держави і права та 

адміністративного права, к.ю.н., доцент Анжеліка Краковська. Одним з 

яскравих представників наукової школи є Тетяна Міхайліна, яка у 2018 р. 

захистила дисертацію на здобуття доктора юридичних наук (науковий 

консультант Роман Гринюк). Також представниками наукової школи, які нині 

працюють у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, є 

к.ю.н., доцент Олена Письменна, к.ю.н., доцент Олексій Мартинюк, к.ю.н. Юрій 

Гоцуляк та аспіранти кафедри.   

За 2015-2020 рр. представники наукової школи «Проблеми правової 

держави» отримали наукові здобутки за такими фундаментальними науково-

дослідними темами, як: «Розвиток правової системи України: стан та 

перспективи»; «Концепція правовогозабезпечення розвитку екологічного 

підприємництва («зеленої» економіки)»; «Правове забезпечення соціально-

економічного розвитку: стан та перспективи» (керівники тем проф. Роман 

Гринюк та проф. Антоніна  Бобкова); «Еволюція соціальної функції сучасної 

держави: теоретико-правовий аспект»; «Становлення медичного 

страхування в Україні у XX ст.: історико-правовий аспект»; 

«Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи»; 

«Юридична практика у правовій системі суспільства»; «Судова практика 

як елемент правової системи України» та ін.  

 

 

 

Представники наукової школи «Проблеми правової держави» працюють 

не тільки в рамках тематики своїх досліджень, а й за іншими, які допомагають 

здобувачам вищої освіти обрати теми дисертаційних та магістерських 

досліджень. Такими напрямами наукових досліджень є, зокрема, питання, що 

пов’язані з: проблемами сучасного конституціоналізму; проблемами 

адміністративного права і процесу; публічного адміністрування тощо.  

Наукові інтереси та наукові дослідження представників наукової школи 

«Проблеми правової держави» та юридичного факультету в цілому тісно 

переплітаються. Яскравим прикладом і підтвердженням цього є колективні 

монографії науковців факультету, які вийшли друком у 2019 та 2018 роках, а 

саме: «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права» 

за редакцією Р. Гринюка, А. Краковської, О. Турченко, участь в якій взяло 

багато вчених-правників України, серед яких понад 20 викладачів, які 

представляють всі кафедри юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса  

(від професорів до здобувачів ступеня освіти доктора філософії (PhD);  

«Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» 

економіки)» за редакцією А. Бобкової, Р. Гринюка, І. Коваль та ін.  



Варто відзначити, що представники наукової школи не зупиняються на 

досягнутому і створюють разом майбутнє, визначають нові напрями, мають 

нові здобутки. Так, серед новенького, представники наукової школи активно 

публікуються у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз 

Scopus та WebofScience та закордонних монографія, а саме:  

Serhii Kozlovskyi, Roman Grynyuk, Viktoriia Baidala, Vira Burdiak, Yuriy 

Bakun. Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European 

Integration. Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15, №3 (2019); 

Vasyl Nastyuk, Anzhelika Krakovska, Maryna Utkina, Iryna Slovska, Roman 

Shapoval. The peculiarities of legal protection of inventions in the area of 

biotechnologies: the european experience. Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. Volume 22, Issue 6, 2019; 

R. Grynyuk, Y.Hotsuliak. Legal being and its attributes in Presocratic 

philosophy. A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 

acaba de publicar seu último número em. Vol 11, No 3. 2019; 

Valeriia Riadinska, Alla Nesterenko, Yuliia Kostenko, Ella Derkach. Recent 

trends in organization of supreme audit institutions in ukraine and poland. European 

Journal of Transformation Studies. 2020. № 2; 

Mikhailina T., Grynyuk R. The spread of shadow norms beyond state legal 

system: challenges of a globalized society. European journal of transformation 

studies. 2020. №1;  

Краковська А. Є., Турченко О. Г. Еколого-економічний вимір безпеки. 

Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the 

European Union: Collective monograph. Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing», 

2020 та інші.   

Пишаємось досягненнями представників наукової школи «Проблеми 

правової держави»!  

Nomen est Omen! Ім’я зобов’язує!  
 

Анжеліка КРАКОВСЬКА,  

завідувач кафедри теорії та історії держави і права та 

адміністративного права, к.ю.н., доцент    
 

#DonNU #Nomen_est_Omen #Stus_University #Join_us 

 

 

 


