
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

з виконання НДР 
 

 

1. Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

кафедра права 

2. Назва НДР «Правова держава як гарант дотримання основних прав і 

свобод людини у громадянському суспільстві», затверджена Вченою радою 

Волинського інституту ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (протокол 

№ 3 від 26.10.2017 р.). 

3. Терміни виконання (початок-кінець): 2017 – 2022 роки 

4. Перелік сторонніх організацій: 

     Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; 

     Луцький національний технічний університет; 

   Національна академія внутрішніх справ України (м. Київ). 

Науковий керівник – Лопоха Василь Васильович, завідувач кафедри, 

кандидат юридичних наук. 

5. Основні виконавці (цифрові дані): 

 

Штатних, 

всього(осіб)    5 

 Сумісників,всього 
(осіб) 

 

2 

у т.ч. докторів наук (ВАК) - у т.ч. докторів наук (ВАК) - 

 кандидатів наук  4  кандидатів наук  1 

 докторів наук у галузі -  докторів наук у галузі - 

 докторів філософії -  докторів філософії - 
 

6. Повний список публікацій виконавців роботи з цієї тематики за звітний 

2020 рік: 

Підручники, посібники, монографії: 

 

1. Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до 

засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика: навч. посіб./Боровик 

А.В., Колб О.Г., Колб І.О., Колб С.О. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Колба. 

Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. друкарня «Волиньполіграф» тм, 2020. 696 с. (ISBN: 978-617-7129-

93-5) 

2. Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань: 

навч.посіб./ Боровик А. В., Колб О. Г., Копотун І. М., Колб С. О. та ін.; за 

заг.ред.д.ю.н.проф. О. Г. Колба. Луцьк. СПД Гадяк Ж. В. друкарня «Волиньполіграф», 

2020. 320 с.  (ISBN 978-617-7129-78-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Статті: 
 

Статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 

(номенклатурна база РИНЦ): 
 

1. Горбач Л.М., Колб О.Г. Про деякі проблемні аспекти діяльності по 

забезпеченню національної безпеки окремих сил сектору безпеки та оборони України // 

Юридичний вісник. №5. 2020. С. 28-33. 

 

 

Статті і матеріали конференцій: 

 

1. Лопоха В.В. Сучасний стан системи управління охороною праці на 

підприємствах України // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: 

матеріали XVIII Міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року 

[Електронне видання]. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 82-85. 

2. Чайка Р. А. Екологічна безпека харчових продуктів: проблеми сьогодення // 

Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: матеріали XVIII Міжнародної 

науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. – Луцьк: 

ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 190-194. 

3. Колб С.О. Про деякі практичні аспекти кримінологічної характеристики 

злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань України. Актуальні питання теорії 

та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали 

міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): Чернігів: Академія ДПтС. 

2020. С. 96-98.  

 

 

8. – 

9.  Перелік конференцій, що проведені власними силами або спільно (в 

т.ч. – за Планом проведення наукових конференцій та науково-методичних 

семінарів у МАУП у поточному році), орієнтовна кількість учасників. 

– 

10.Оцінка стану роботи, основні наукові результати. 

Основні наукові результати відображені у доповідях професорсько- 

викладацького складу, на засіданнях науково-методичних семінарів кафедри. 

Наукова робота проводиться згідно з технічним завданням і календарним 

планом. Проводиться дослідження механізму дії правових інститутів в правовій 

державі, аналізується сучасний стан  системи державницьких інституцій, 

визначаються  шляхи  вдосконалення  правової системи сучасної України. 

Розглянуто і обгрунтовано ідею соціальної правової держави, яка покликана 

бути гарантом ствердження та дотримання основних демократичних принципів, 

зокрема, принципу верховенства права, а також прав людини у суспільстві, що 

потребує вирішення як на рівні міжнародних правових відносин, так і на рівні 

національного законодавства. Визначено основні ознаки та завдання правової 

соціальної держави, їх становлення в історичному аспекті й розвиток на 

сучасному етапі, а також проаналізовано їхній вплив на забезпечення прав і 

свобод людини. 



11. Звіт  розглядався й обговорювався на засіданні кафедри (протокол № 4 

від 13.11.2020р.). За результатами розгляду ухвалено рішення затвердити 

анотований звіт. 


