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2. к.ю.н., доцент 

3. «Народний суверенітет і народовладдя в контексті модернізації 

українського суспільства» (1,5 друк. арк.) 

4. «Конституція України як цінність та конституційні цінності» (7,5 друк. 

арк.) 

 4.1. Співавтор навчального посібника «Конституційне право України: 

посібник для підготовки до іспиту»  

 4.2. Було проведено більш ґрунтовне наукове дослідження наукових 

проблем, що стосуються цінностей конституційного ладу України і 

реального застосування основних конституційних прав і свобод громадян 

5.  

5.1. Не приймав  

5.2. Не приймав 

5.3. Не є консультантом  

5.4. Не є консультантом  

6.  

 6.1. Не приймав 

 6.2. Не приймав 

 6.3. Не приймав 

 6.4. Лекції не читав 

 6.5. Не давав 

7. Не є 

8. Приймав участь в наступних конференціях і семінарах: 

- ІІ науково-практична конференція «Суверенність, незалежність, 

конституційність: становлення та розвиток Української держави». м. Харків, 

12.06.2016 Харківський університет внутрішніх справ 

- Міжнародна юридична науково-практична конференція «Людина, 

суспільство і держава в умовах реформ та інновацій» 25.02.2016 р. К., 2016 

- Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного 

і міжнародного права: перспективи та пріоритети» 22-23.01.2016, Одеса 

- Міжнародна науково-практична конференція (4-5.11.2016 р.) «Принципи 

сучасного конституціоналізму та Основний закон України», м. Харків, 2016  

9. Видавнича діяльність: 

а) навчальний посібник:  

Конституційне право України: посібник для підготовки до іспитів (Видання 

третє, перероблене та доповнене) Х., «Право», 2016. В співавторстві с. 70-

110, 132-135 

б) наукові статті: 



- Регіоналізація та автономізація як основні форми децентралізації державної 

влади: постановка конституційно-правової проблеми. Вісник Харківського 

національного університету ім. В.М. Каразіна. Серія «Право». Вип. 21. Х., 

2016, 0,4 д.а. 

- Ценности конституционного строя: понятие, сущность и соотношение с 

конституционными принципами. Журнал LEgEA SI VIA TA, № 6/2. 2016, 

06.2016, Республіка Молдова, 0,45 д.а.  

В) тези наукових доповідей: 

- Конституційні гарантії реалізації основних прав і свобод людини та 

громадянина. М. Харків, 12.05.2016, 0,2 д.а. 

- Конституційно-правова відповідальність як форма захисту Конституції 

України та конституційного ладу України. 25.02.2016, К., 0,2 д.а. 

- До питання усунення протиріч конституційних і міжнародних норм права 

22-23.01.2016, Одеса, 0,2 д.а. 

- Держава і релігія. 4-5.11.2016. м. Харків, 0,15 д.а. 

10. Не є 

11. Не є 

12. Не був 

13. Не давав  

14. Не був 

15. Не співпрацюю 

16. Не приймав 

17. Не приймав 

18. Не  мав 


