
Індивідуальний звіт 

про науково-дослідницьку діяльність за 2016 р. 
 

1. Летнянчин Любомир Іванович. 

2. К. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Розвиток засадничих конституційних принципів в публічних галузях 

вітчизняного права (1,5 д. а.). 

4. Розвиток засадничих конституційних принципів в окремих галузях 

публічного права (1,5 д. а.). 

   4.1. Наукова стаття, розділи навчального посібника, матеріали навчально-

методичної літератури, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні того, що 

засадничі конституційні принципи (верховенство права, пріоритет прав людини, 

плюралізм, демократична, соціальна, правова держава, поділ влади, народний 

суверенітет, судовий захист прав людини тощо) в публічних галузях 

вітчизняного права дістають розвиток у повній відповідності до їх 

конституційного смислу. На відміну від втілення окремих конституційних 

принципів в галузях приватного права, де специфікою є те, що іноді має місце 

зворотній вплив цінностей приватного права (як приклад, статус  власності, 

статус землі, соціальний характер держави тощо ) на їх конституціоналізацію. 

Відтак часто конституційний смисл останніх виявляється з урахуванням їх 

автентичного розуміння. Пояснення цьому – сучасні конституції, на відміну від 

старих, є достатньо соціалізованими, тобто об’єктом їх регулювання є 

відносини, що, як правило не підпадають під об’єкт регулювання старих 

конституцій.  Цей аспект має враховуватися при тлумаченні тих чи інших 

правових явищ. 

5. Участі у розробці законопроекті не приймав. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  

6.2. 

6.3. 



6.4.  

6.5.  

1) Участь у робочій групі з підготовки тестових завдання для кандидатів 

на посаду судді Верховного Суду України, судді Касаційної адміністративного 

суду; 

2) підготовка позиції на запит судді Конституційного Суду України Н. К. 

Шаптали (лист вх. № 345-16/1961 від 15. 07. 2016) стосовно конституційного 

подання Президента України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України «Про позбавлення В. Януковича звання 

Президента України» (спільно з Г. В. Берченком); 

3) підготовка позиції на запит судді Конституційного Суду України С. В. 

Шевчука (лист вх. № 353-16/21 стосовно конституційного подання 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності 

Конституції України положень частини п’ятої статті 21 Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» (спільно з Л. К. Байрачною); 

4) підготовка позиції на запит начальника Департаменту спеціальних 

розслідувань Генеральної прокуратури України С. Горбатюка (лист вх. № 23/3-

32773-14 від 09. 09. 2016) в рамках розслідування кримінальної справи, щодо 

відповідності положень Угоди між Україною та Російською Федерацією з 

питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території 

України від 21. 04. 2010 р. (спільно з Ф. В. Веніславським та В. М. Стешенком); 

5) підготовка відповіді на запит громадянки Владимирець Аліни щодо 

доктринального розуміння «прямого виборчого права громадян України при 

обранні усіх гілок державної влади, про які йдеться у статті 71 Конституції 

України» ( у співавторстві з Ю. Г. Барабашем). 

7. … 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) участь у Регіональній науково-практичній конференції «Конституційні 

права та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (21 квітня 2016 року, м. Харків, Національний 

юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 



2) участь у Східноєвропейському форумі з правової реформи «20 років 

Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – 

виміри правової реформи» (19-20 травня 2016 року, м. Харків, Національна 

академія правових наук України); 

3) участь у «Круглому столі» до 20-ї річниці Конституції України «Історія 

українського конституціоналізму» (15 червня 2016 року, Харків, Національний 

юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 

4) участь у  Міжнародній науковій конференції «Конституційна реформа в 

Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської 

четвірки» (21-22 жовтня 2016 року, м. Харків, Національна академія правових 

наук України); 

5) участь у  Міжнародній науковій конференції «Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України (IХ Тодиківські читання)» (4 – 5 

листопада 2016 року, Харків, Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність: 

  1. Летнянчин Л. І. Конституційна судова реформа: проблеми та 

перспективи / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових наук 

України: зб. наук. пр. / редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х.: Право, 2016. – № 3 (86). 

– С. 194 – 203 (0,6 д.а.). 

 2. Конституційне право України. Посібник для підготовки до іспиту / Ю. Г. 

Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 3-ге вид., переробл. та допов. – Х.: 

Право, 2016. – 346 с. (п. п. 1-18; 85-87, загальним обсягом 3 друк. арк.). 

 3. Берченко Г. В., Летнянчин Л. І. Позбавлення звання Президента України: 

теорія та практика застосування / Г. В. Берченко, Л. І. Летнянчин // Принципи 

сучасного конституціоналізму та Основний Закон України: IХ Тодиків. Читання: зб. 

тез. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (4-5 

листоп. 2016 р.) / Нац. юрид. у-нт ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Права людини, 

2016. – С. 189-191 (0,1 автор. друк. арк.). 

 4. Летнянчин Л. І. Конституційна реформа 2.0: проблеми та очікування 

(«Круглий стіл» до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 



конституціоналізму») / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії правових 

наук України: зб. наук. пр. / редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х.: Право, 2016. – № 2 

(85). – С. 208 (0,1 д. а.). 

 

10…. 

11…. 

12…. 

13.  

14…. 

15…. 

16. Виступив з доповіддю на тему «Проблеми захисту прав осіб, які 

постраждали від Чорнобильської катастрофи засобами конституційного та 

адміністративного судочинства» на організованій Харківською обласною 

державною адміністрацією спільно з Національним юридичним університетом 

України імені Ярослава Мудрого регіональній науково-практичній конференції 

«Конституційні права та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» (21 квітня 2016 року, м. Харків, 

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого). 

17… 

18.  Удостоєний Подяки Президента Національної академії правових наук 

України «За активну громадянську позицію, патріотизм та особистий внесок у 

забезпечення захисту незалежності та територіальної цілісності України». 

Отримав Грамоту Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації «За сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну 

науково-педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання 

студентської молоді». 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри  

конституційного права 

України  

 
                          Л. І. Летнянчин 

 


