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1.Ткаченко Євгеній Володимирович 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права 

України  

3. Тема запланованої  річної науково-дослідницької роботи: «Система 

конституційних принципів організації і функціонування державної влади»; 

1,5 друкованих аркуша; 

4.Тема роботи: «Публічна влада»;: 

4.1Форма впровадження:  

Навчальні посібники: 

           Ткаченко Є. В. Питання 48–49; 114; 118–124 // Конституційне право 

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

І. Летнянчин та ін. –3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с. 

(1 д.а.). 

Наукові статті:  

Ткаченко Є. В. Основні характеристики політичних посад в органах 

пібулічної влади  [Електронний ресурс] // Є. В. Ткаченко // Форум права : 

Електронне видання. – 2016. – Вип. 4. – режим доступу : 

http://forumprava.pp.ua/ (0,7д.а.) 

Тези наукових доповідей:  

Ткаченко Є. В. Поняття та ознаки політичних посад // Міжнародна 

наукова конференція«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний 

Закон України» (ІХ Тодиківські читання)Збірка тез наукових доповідей і 

повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 дистопада 2016 року) / 

За заг. Ред. Проф. А.П.Гетьмана. Національний юридичний університет імені 



Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини». 2016.- (0, 

3 д.а).  

 

Ткаченко Є. В. Конституційні принципи функціонування державної влади 

в Україні // Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові 

засади діяльності правоохоронних органів» (16грудня, 2016). - Х., 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – 2016.  (0,3 

д.а.). 

 

 4.2 Наукова новизна отриманих результатів: 

У роботі проаналізовано 3 ключові ознаки політичних посад: по-

перше, в особливий порядок призначення на посаду;  по-друге, в особливий 

порядок звільнення з посади; по-третє, в особливі риси відповідальності, яка 

має ознаку публічної (тобто перед главою держави, парламентом, а також в 

певних формах – перед населенням) відповідальності за наслідки діяльності. 

Поряд з цим, в чинному законодавстві знайшла закріплення така ознака 

політичних посад як непоширення на них трудового законодавство та 

законодавства України про державну службу.  

Вказується, що осіб, які займають державні політичні посади в 

правовому аспекті відрізняє від інших політиків те, що вони не лише є 

носіями певних політичних ідей та беруть участь у політичних процесах в 

державі як представники певних політичних сил, але й мають владні 

повноваження, яких вони набувають за особливими процедурами – внаслідок 

обрання чи призначення для реалізації політичної програми на відповідних 

державних політичних посадах. 

Прикметною ознакою відповідальності осіб, які займають вищі 

політичні посади є те, що вони несуть як конституційно-правову, котра в 

силу специфіки предмета конституційного права має чітко виявлений 

політичний характер, так і суто політичну відповідальність. 



Відповідальність політичних посадовців має відкритий публічний 

характер (усунення з посади; оголошення резолюції недовіри; відставка; 

необрання повторно на посаду як опосередковане «притягнення до 

відповідальності», процедура імпічменту тощо). 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – не приймав; 

6. Зв'язок з практикою:  

6.1 Проведення узагальнень практики застосування законодавства та   

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

6.2 Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не здійснював. 

6.3 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду  

України та їх рецензування – не приймав. 

6.4 Прочитані лекції практичним працівникам: 

6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та  місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

Науковий висновокдо проекту Закону України «Про громадські слухання», 

внесеного народними депутатами Бойко О. П., Ледовських О. В., Федорук 

М. Т., Черненко О. М. та ін. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів 

державної влади та місцевого самоврядування не входжу. 

8. Участь у конференціях та «круглих столах»: 

4-5листопада 2016 рокуМіжнародна наукова конференція «Принципи 

сучасного конституціоналізму та Основний Закон України» (ІХ Тодиківські 

читання) (Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого) 

16 грудня 2016 року Третя всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (Харків, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність: 



          Навчальні посібники: 

           Ткаченко Є. В. Питання 48–49; 114; 118–124 // Конституційне право 

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

І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с. 

(1 д.а.). 

Наукові статті:  

Ткаченко Є. В. Основні характеристики політичних посад в органах 

пібулічної влади  [Електронний ресурс] // Є. В. Ткаченко // Форум права : 

Електронне видання. – 2016. – Вип. 4. – режим доступу : 

http://forumprava.pp.ua/ (0,7 д.а.) 

Тези наукових доповідей:  

Ткаченко Є. В. Поняття та ознаки політичних посад // Міжнародна наукова 

конференція «Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 

України» (ІХ Тодиківські читання) Збірка тез наукових доповідей і 

повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 дистопада 2016 року) / 

За заг. Ред. Проф. А.П.Гетьмана. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини». 2016.- (0, 

3 д.а).  

              Ткаченко Є. В. Конституційні принципи функціонування державної 

влади в Україні // Третя Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (16 грудня, 2016). - Х., 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – 2016.  (0,3 

д.а.). 

10. Членом видавничої комісії видання не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Відгуків на автореферати дисертацій: не надавав 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом  не був. 

15. Інших відзнак не отримував. 

16. Співробітництва з закордонними організаціями не вів. 



17 Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймав.  

 

12.11.16                                                                                              Є. В. Ткаченко 

 


