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1. Чуб Олена Олександрівна 

2. кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права 

України 

3. Конституційно-правові засади легітимності державної влади в Україні, 1,5 

д.а. 

4. Різноманіття форм безпосереднього народовладдя як чинник 

демократичності державної влади, 1,7 д.а. + 2,6 д.а. посібник до іспиту = 

4,3 д.а. 

4.1. наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

У науково-дослідній роботі аналізуються засади сучасного 

європейського бачення щодо питань, пов’язаних із теорією народного 

представництва, типів представницького мандату, їх залежності від 

різновидів виборчих систем. З’ясовується не стільки теоретичний, скільки 

практично-прикладний бік сприйняття європейського бачення щодо типів 

представницького мандату сучасною українською конституційно-правовою 

практикою. Здійснюється порівняльно-правова оцінка положень чинного 

конституційного законодавства України, пов’язаного з відкликанням 

кандидатів і депутатів як елементу представницького мандату. 

  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

5.2. підготовка експертних висновків до проектів законів: 

 брала участь у підготовці науково-консультативного висновку за 

зверненням Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України 

стосовно проекту Закону України «Про місцеві ініціативи» (реєстр. № 

2296а) (жовтень 2016). 

 

6. Зв’язок з практикою:  

 6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

щодо форм безпосередньої та представницької демократії. 

 6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади: 

 підготувала науково-консультативний висновок за зверненням судді 

Конституційного Суду України Колісника В.П. стосовно питань, 

поставлених у зв’язку із конституційним поданням 49 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень ч. 9 ст. 61, ч. 3 ст. 105 Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. № 

4061-VI зі змінами, п. 3 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 



Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні 

депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному 

окрузі» від 16 лютого 2016 р. № 1006-VIII (червень 2016); 

 брала участь у підготовці науково-консультативного висновку 

фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за зверненням судді Конституційного Суду України 

С.В.Шевчука стосовно питань, поставлених у зв’язку із конституційним 

поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремих положень Закону України «По 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII зі змінами та 

статті 366
1
 Кримінального кодексу України зі змінами (вересень 2016). 

 

7. - 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

1. Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: європейська правова традиція і український контекст – виміри 

правової реформи», 19-20 травня 2016 р., Національна академія правових 

наук України, м. Харків; 

2. міжкафедральний круглий стіл до 25-річчя прийняття Акту 

проголошення незалежності України, 13 червня 2016 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

3. круглий стіл «Історія українського конституціоналізму» до 20-ї річниці 

Конституції України, 16 червня 2016, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

4. міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в 

Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської 

четвірки», 21-22 жовтня 2016 р, Національна академія правових наук 

України, м. Харків; 

5. міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України» ІХ Тодиківські читання, 4-5 

листопада 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків. 

 

9. Видавнича діяльність: 

1. Чуб О. О. Типи представницького мандату: європейське бачення і 

сучасна практика в Україні / О. О. Чуб // Форум права. - 2016. - № 3. - 

С. 260–266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (0,7 

д.а.) Index Copernicus International ISSN 1995-6134; Scientific Indexing 

Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586; 

2. Чуб О.О. Елементи партійно-пов`язаного представницького мандату в 

Україні / О. О. Чуб // Форум права. - 2016. - № 4. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (0,8 д.а.) Index Copernicus 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index


International ISSN 1995-6134; Scientific Indexing Services (SIS), InfoBase 

Index, Si No 2586. 

 

3. Чуб О.О. Принцип народного представництва: європейське бачення і 

практика в Україні // Принципи сучасного конституціоналізму та 

Основний Закон України: Матер. міжнар. наук. конфер. ІХ Тодиківські 

читання, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р. (0,2 д.а.) 

4. Чуб О.О. пит. 53-56, 78-85, 88, 115-117, 127 // Конституційне право 

України: посіб. для підготовки до іспитів / Ю.Г. Барабаш, Т.М. 

Слінько, Л.І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Х.: 

Право, 2016. – 346 с.. – С. 135-147, 217-234, 242-244, 307-315, 342-345. 

(2,6 д.а.) 
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Індекс цитування: 

Посилань всього – 37, 

За 2016 р. – 6, 

Максимально – 8 (2013 р.) 


