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 З В І Т  

  кафедри  конституційного права України 

 з науково-дослідної роботи  

за 2016 рік 

  

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

   1.1.        В звітному      році на кафедрі продовжується розробка    цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».  

1.2.  Склад кафедри: 

Слінько Т.М., к.ю.н., доцент 

«Основи конституційно-правового регулювання інформаційних відносин»,1,5 

друк. арк. 

Опубліковано    1,9  друк. арк. 

 Статті: 

1. Слінько Т.М. Сучасні означення інформації//Т.Н.Слинько/ Право.UA: 

Науково-практичний журнал. – 2016. №2. –с.23-29  (0,6 друк. арк.); 

2. Слінько Т.М. Європейські стандарти інформаційної свободи та Основний 

Закон України// Т.Н.Слинько/ Європейські перспективи: науково-практичний 

журнал. – К.:2016. - №6. – с.93-98 (0,6 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей:  

1. Слінько Т.М. Відображення європейських стандартів інформаційної свободи 

в Основному Законі України [Текст] /  Слінько Т.М. // Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. 

і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. 

юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ держав. буд-ва та місцевого самоврядування, Асоціація випускників НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого". − Харків : Права людини, 2016. − С. 205-208 . (0, 3 друк. 

арк.); 

2. Слінько Т.М. Право на життя у рішеннях Європейського суду з прав людини 

щодо України// Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskych 

prav» (6-7 мая 2016 р.), Братислава. -  2016. – с.70-73. (0,1 друк. арк.); 

3. Слінько Т.М. Відображення природних прав  і свобод людини в Конституції 

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

українського конституціоналізму») /  Слінько Т.М. // Вісник національної 

академії правових наук України. – 2016. – № 2. – С. -209 (0,1 друк. арк.); 

4. Слінько Т.М.Європейські статути інформаційної свободи та Основний Закон 

України (Круглий стіл  «25-річчя проголошення незалежності України»/ Вісник 

національної академії правових наук України. – 2016. – № 2. – С. -190-191  (0,1 

друк. арк.); 

5. Слінько Т.М. Відображення європейських стандартів інформаційної свободи 

в Основному Законі Україні  [Текст] /  Слінько Т.М. // Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України : ІХ Тодиків. читання : зб. тез 
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наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і 

студентів (4-5 листоп. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків 

: Права людини, 2016. – С. 165-167. (0,1 друк. арк.). 

2.   Барабаш Ю.Г., д. ю .н., професор 

 «Заборона партій як форма конституційно-правової відповідальності та 

елемент «войовничої демократії», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1   друк. арк. 

Статті: 

1. Барабаш Ю.Г. Вибори та собода вираження поглядів: чи можливе 

співіснування в умовах неологолошеної війни та розпочатої демокмунізації?// 

Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: 

Збірка тез доповідей. − К.: Інститут виборчого права, 2016. − С.30-36 (0,5 друк. 

арк.); 

2. Барабаш Ю. Беззахисні права чи необґрунтовані сподівання? (Роздуми 

правника з приводу конституційних засобів захисту соціальних прав) // Голос 

України. − 2016. − № 81 (0,5 друк. арк.). 

3.   Колісник В.П., д. ю. н., професор 

«Система здійснення державної влади на різних стадіях конституційного 

регулювання », 2 друк. арк. 

Опубліковано     1,4    друк. арк. 

 Статті: 

1. Колісник В. П. Перманентні проблеми конституційного регулювання 

державно-владних відносин // Право України. – 2016. – № 6. – С. 52-59 (0,5 

друк. арк.); 

2. Колісник В. П. Сприйняття ідей конституціоналізму на тлі штучної 

міфологізації масової свідомості // Вісник Конституційного Суду України. – 

2016. – № 4-5. – С. 132-138. (0,5 друк. арк.); 

3. Колісник В. П. Виклики та загрози для української державності: витоки, 

причини й динаміка наростання // Віче. – 2016. - № 9. – С. 40-41 (0,4 друк. арк.).  

 

4.   Кушніренко О.Г., к.ю.н., доцент 

«Народний суверенітет і народовладдя в контексті модернізації українського 

суспільства»,1,5 друк. арк.  

Опубліковано   1,7   друк. арк. 

Статті: 

1. Кушніренко О.Г. 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. – С.40-44 (0,4 друк. арк.); 



 3 

2. Кушніренко О.Г Ценности конституционного строя: понятие, сущность и 

соотношение с конституционными принципами. Журнал LEgEA SI VIA TA, № 

6/2. 2016, 06.2016, - С.59-62,  Республіка Молдова (0,5 друк. арк.).  

 Тези наукових доповідей: 

1. Кушніренко О.Г. Конституційні гарантії реалізації основних прав і свобод 

людини та громадянина// ІІ науково-практична конференція «Суверенність, 

незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української 

держави», 2015. – С. 85-87 (0,2 друк. арк.); 

2. Кушніренко О.Г Конституційно-правова відповідальність як форма захисту 

Конституції України та конституційного ладу України// Міжнародна юридична 

науково-практична конференція «Людина, суспільство і держава в умовах 

реформ та інновацій» , 2016. – С.79-81 (0,2 друк. арк.); 

3. Кушніренко О.Г. До питання усунення протиріч конституційних і 

міжнародних норм права // Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформування національного і міжнародного права: перспективи та 

пріоритети», 2016. – С. 19-21  (0,2 друк. арк.); 

4. Кушніренко О.Г. Держава і релігія. //Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України.IХ  Тодиківські читання. Збірка 

тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 

листопада 2016 року)– Харків: «Права людини». – 2016. – С. 74-75.  (0,2 друк 

арк.). 

5.   Речицький В.В., к.ю.н., доцент 

 «Переосмислення засад українського конституціоналізму як потреба часу», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано    31,8 друк. арк. 

Монографія: 

1.Речицький В. Конституційне АБВ. – Харків: Права людини, 2016. – 408 с.(24 

друк. арк.). 

Статті: 

1. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина  

Критика, № 11-12, 2016. – (0,7 друк. арк.);  

2. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина // 

Матеріали міжнародної конференції «Конституційний контроль і процеси 

демократичної трансформації у сучасному суспільстві» - Київ, 2016. – (0,7 друк. 

арк.); 

3. Речицький В. Чи можна довіряти конституційним суддям? – Збірка 

матеріалів ІХ-х Тодиківських читань. – Харків, 2016. – (0,7 друк. арк.); 

4. Речицький В. Чи можна довіряти конституційним суддям? // Критика, № 7-8, 

2016. – (0,7 друк. арк.); 

5. Речицький В. До питання про конституційно-правові гарантії народного 

суверенітету в Україні // Вісник Конституційного Суду України, № 4-5, 2016. – 

С. 167-177 (0,8 друк. арк.); 

6. Речицький В. Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань 
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запровадження конституційної скарги в Україні. – Київ: ВАІТЕ, 2016. – С. 10-

21 (0,6 друк. арк.); 

7. Речицький В. Держава Україна: соціяльна чи соціялістична? // Критика, № 3-

4, 2016. – С. 6-10 (0,6 друк. арк.); 

8. Речицкий В. Социальное или социалистическое государство Украина? // 

Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина. – 

Харків: Права людини, 2016. – С. 53-59 (0,6 друк. арк.); 

9. Речицкий В. Императив толерантности, генетические истоки // Толерантність 

у транзитних суспільствах. – Харків: Видавництво «Юрайт», 2016. – С. 10-21 

(0,8 друк. арк.); 

10.Речицький В. Аргументи проти застосування в Україні такої форми 

правління як парламентська республіка // Права людини, № 11 (771) 16-30 

квітня 2016. – С. 2-3 (0,2 друк. арк.); 

11.Речицький В. Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України // 

Український часопис міжнародного права, № 1, 2016. – С. 114-120 (0,7 друк. 

арк.); 

12.Речицький В. Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України // 

Права людини, № 1(761), 1-15 січня 2016. – С. 3-7 (0,7 друк. арк.). 

 

6.   Лукаш С.Ю., к. іст. н., доцент 

«Партійна культура в Україні (конституційно-правовий та історичний вимір)», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано   3,3 друк. арк. 

Стаття: 

1. Лукаш С.Ю. Щодо проблеми партійної культури в Україні: розуміння, стан,     

перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна. Серія «Право». Вип.21.- Х.: Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, 

2016.С.209-231 (2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Лукаш С.Ю. Деякі питання реалізації політичними партіями своєї   політико-

правової природи: на прикладі участі депутатських фракцій Верховної Ради 

України у прийняті Державного бюджету України на 2016 р. // Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: зб. наук. 

доповідей і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 26 травня 2016 р., м. 

Полтава / редкол.: А.П.Гетьман, Ю.Г.Барабаш, Н.О.Гуторова та ін. – Харків: 

ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016.- С.286-292 (0,4 друк. арк.); 

2. Лукаш С.Ю. Окремі питання розуміння та стану партійної культури в Україні 

// Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ 

Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

наукової конференції (4-5 листопада 2016 року) / За заг. Ред. Проф. 

А.П.Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

– Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини». 2016.- С.76-79 (0,3 друк.арк.); 
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3. Лукаш С.Ю. Деякі окремі аспекти участі політичних партій в 

державотворчих процесах в Україні. «Круглий стіл» «25-річчя проголошення 

незалежності України // Вісник Національної академії правових наук України: 

зб.наук. пр./ редкол. О.В.Петришин та ін.- Х.: Право, 2016, №2.- С.188-206 (0,2 

друк. арк.); 

4. Лукаш С.Ю. Деякі окремі аспекти формування електоральної культури 

громадян України: за результатами дослідження особливостей партійної 

соціалізації. «Круглий стіл» до 20-ї річниці Конституції України «Історія 

українського конституціоналізму // Вісник Національної академії правових 

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

С.207-224 (0,2 друк. арк.); 

5. Лукаш С.Ю. Щодо застосування кількісного дослідження з використанням 

соціологічного методу при підготовці студентів-юристів (з досвіду роботи 

деяких університетів Західної Європи і США) // Сучасні практики вищої освіти 

та педагогіки (0,2 друк. арк.).    

7.   Байрачна Л.К., к.ф.н., доцент 

«Легітимація державної влади в суспільстві яке трансформується: структурно-

змістовний та конституційні аспекти», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано     3,2  друк.  арк. 

Статті:  

1. Байрачна Л.К.  Легітимність влади як імператив сталого розвитку держави  // 

Право і суспільство. Науковий  фаховий  журнал  – 2016. - №1 – С. 8 – 14 (0, 7 

друк. арк.); 

2.Байрачна Л.К.  Проблемне поле інформаційного суспільства  // Інформація і 

право. Науковий журнал.   – 2016. - № 2(17)   - С. 77-85(1 друк .арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1.Байрачна Л.К. Проблемне поле інформаційного суспільства // Міжнародна 

інтернет-конференції «Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері 

правової освіти та правового виховання»,   http://library.nlu.edu.ua/.  (0,3 друк. 

арк.); 

 2. Байрачна Л.К. Громадянське суспільство в епоху транзитивної демократії 

(український досвід)// Правові засади гарантування та захисту прав і свобод 

людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та 

місцевого самоврядування, Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

– Харків : Права людини, 2016. - С. 265-268 – (0, 2 друк. арк.);   

3. Байрачна Л.К. Легітимність як раціонально-когнітівний сенс сучасності   // 

Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. IХ  

Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

наукової конференції, Харків: «Права людини». – 2016. – С 50-52.  (0,3 друк. 

арк.); 

http://library.nlu.edu.ua/
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4. Байрачна Л.К. Суверенітет держави та його зовнішня легітимація  // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С. 210-212. –    

(0, 2 друк. арк.); 

5. Байрачна Л.К. Конституція як інструмент легітимації державної влади// 

Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С. 

217-218.  (0, 2 друк. арк.); 

6. Байрачна Л.К.  Політико-правова трансформація в Україні: особливості 

парадигми //   Зб. тез та наук. повід. міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації:  

реалії та перспективи». – Київ,2016. – С.8-11 (0,3 друк. арк.). 

  

8.   Веніславський Ф.В., к.ю.н., доцент 

«Форми та методи взаємовідносин Верховної Ради України з Президентом 

України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   2,4   друк. арк. 

Статті: 

1. Веніславський Ф. В. Стабільність конституційного ладу України в аспекті 

політико-правової культури // Вісник Національного юридичного університету 

«Національний юридичний університет   імені Ярослава Мудрого». Серія: 

Політологія. – Х.: Право, 2016. – №2 (29). – С. 260-263 (0,3 друк. арк.); 

2. Веніславський Ф. В. Економічні основи конституційної стабільності України 

в аспекті Європейської інтеграції // Європейська інтеграція в контексті сучасної 

геополітики : зб. наук. статей за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 

2016 р. / редкол.: А. П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 

2016. – С. 75-81 (0,5 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей: 

1. Веніславський Ф.В. Принцип «Людина – найвища соціальна цінність» як 

визначальний елемент конституційного ладу України // Eurŏpska tradĭcia v 

medzinarodnom práve: uplatñovanie ľudskŷch práv: Zbornik prispevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie (6. – 7. máj 2016). – 2016. – P. 67-70 (0,3 друк. 

арк.);  

2. Веніславський Ф. В. Вибори як елемент конституційного ладу України // 

Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: 

Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 26-27 травня 2016 р.). – 

К.: Національний Університет «Києво-Могилянська Академія».– 2016. (0,3 

друк. арк.). 

 

Аналітичний звіт 

Виборчі спори: Експертна оцінка якості судових рішень (Місцеві вибори 2015 

року) (аналітичний звіт) / Проект USAID «Справедливе правосуддя». – Х.: 

Інститут прикладних гуманітарних досліджень, 2016. – 64 с. (1 друк. арк.). 

 

9.   Ткаченко Ю.В., к.ю.н., доцент 

«Конституційні принципи в процесі становлення правової держави в Україні», 
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1,5 друк. арк. 

Опубліковано    0,9  друк.  арк. 

Стаття: 

1. Ткаченко Ю.В.  Конституційні принципи як основа становлення 

громадянського суспільства. – 2016. - Форум права №  5. - С. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_.pdf (0,7 

друк. арк.).   

Тези наукових доповідей: 

1. Ткаченко Ю.В.  Роль конституційних принципів в процесі формування 

громадянського суспільства в Україні// Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України: IХ Тодиків. Читання: зб. тез. і 

повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів  / Нац. 

юрид. у-нт ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Права людини, 2016.  – С. 107-109. 

– (0, 2 друк. арк.).  

10. Летнянчин Л.І., к.ю.н., доцент 

«Розвиток засадничих конституційних принципів в публічних галузях 

вітчизняного права»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано   0,8 друк. арк. 

Стаття 

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 

друк.арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1.   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  / Нац. юрид. 

у-нт ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Права людини, 2016. – С. 189-191 (0,1  друк. 

арк.); 

2. 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 друк. арк.). 

 

11. Дахова І.І., к.ю.н., доцент 

 «Поняття та структурні елементи конституційно-правового статусу людини і 

громадянина», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,7    друк.  арк. 

Статті:  

1. Дахова І.І. Право на доступ до інформації vs право на приватність в 

контексті законодавства України про запобігання корупції // Вісник 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_.pdf
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Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 

– № 1084. – Х., 2016. – С. 65-70. (у співавторстві з О.О. Чуб) – (0, 4 друк. арк.);   

2. Дахова І.І. Зміст права на свободу совісті та віросповідання / І. І. Дахова // 

Форум права. – 2016. – № 4. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf  - (0,5 друк. арк.).   

Тези наукових доповідей: 

1. Дахова І.І. Нормативна регламентація права на ґендерну ідентичність в 

Україні / І. І. Дахова // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод 

людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та 

місцевого самоврядування , Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого". – Харків : Права людини, 2016. - С. 279-282 – (0, 2 друк. арк.);  

2. Дахова І.І. Подвійне громадянство: pro та contra // Europska tradicia v 

medzinarodnom prave: uplatnovanie l’udskych prav: Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedeckej konferencse 6-7 maj 2016., Bratislava, 2016. – S. 79-82. 

– (0,2 друк. арк.);   

3. Дахова І.І. Право на свободу совісті та віросповідання в рішеннях 

Європейського суду з прав людини // Збірка тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнародної наук. конф. (4-5 листопада 2016 р.)  ІХ Тодиківські читання / За 

заг. ред. Проф. А.П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х.: 

ТОВ «Вид-во «Права людини», 2016. – С. 138-139. – (0, 2 друк. арк.);   

4. Дахова І.І. Конституційна реформа 2004 року: здобутки та недоліки // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С. 212-213. – 

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

конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків) ( 0,2 друк. арк.). 

 

12. Чуб О.О., к.ю.н., доцент 

«Конституційно-правові засади легітимності державної влади в Україні», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано   2,1    друк.  арк. 

 

Статті:  

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. Index Copernicus International 

ISSN 1995-6134; Scientific Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586; 

(0,7 друк. арк.); 

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. (Index Copernicus International ISSN 1995-

6134; Scientific Indexing Services (SIS), InfoBase Index, Si No 2586. (0,8 друк. 

арк.); 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
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3. Чуб О.О. Право на доступ до інформації vs право на приватність в контексті 

законодавства України про запобігання корупції // Вісник Харківського 

Національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – № 1084. – 

Х., 2016. – С. 65-70. (у співавторстві з І.І. Даховою) – (0, 4 друк. арк.).   

Тези наукових доповідей: 

1. 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 друк. арк.) 

  

13. Ткаченко Є.В., к.ю.н., доцент 

 «Система конституційних принципів, організація і функціонування державної 

влади в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано    1,3   друк.  арк. 

Стаття:  

1. Ткаченко Є. В. Основні характеристики політичних посад в органах 

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

Електронне видання. – 2016. – Вип. 4. – режим доступу : http://forumprava.pp.ua/ 

(0,7друк.арк.). 

Тези наукових доповідей:  

1. 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 листопада 2016 року) / За заг. Ред. 

Проф. А.П.Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини». 2016.- (0,3 друк. арк.);  

2. 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 друк. арк.). 

  

14.   Берченко Г.В., к.ю.н., доцент 

 «Установча влада: історичний розвиток і основні сучасні концепції», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано   1,7   друк.   

Статті: 

1. Берченко Г. В. Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції 

установчої влади / Г. В. Берченко // Форум права. – 2016. – № 4. – С. ХХ–ХХ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf  (1 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей:  

1. Берченко Г.В.  Проблеми реалізації установчої влади в Україні [Текст] / Г. В. 

Берченко // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VI Всеукр. 

наук.-практич. конф. (2 лист. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
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Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. - Харків : ФОП Бровін О. 

В., 2015. − С. 227-229 (0, 25 друк. арк.); 

2. Берченко Г.В. Відновлення дії тексту Конституції України в контексті 

концепції установчої влади [Текст] / Г. В. Берченко // Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. 

і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. 

юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ держав. буд-ва та місцевого самоврядування, Асоціація випускників НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого". − Харків : Права людини, 2016. − С. 8-12 . (0, 25 друк. 

арк.); 

3. Берченко  Г. В.    Конституція України як прояв установчої влади народу 

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

українського конституціоналізму») / Г. В. Берченко // Вісник національної 

академії правових наук України. – 2016. – № 2. – С. 214-215 (0,1 друк. арк.); 

4. Берченко  Г. В.    Позбавлення звання Президента України: теорія та 

практика застосування  [Текст] / Г. В. Берченко, Л.І. Летнянчин // Принципи 

сучасного конституціоналізму та Основний Закон України : ІХ Тодиків. 

читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, 

аспірантів і студентів (4-5 листоп. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Права людини, 2016. – С. 189-191. (0,1 друк. арк.). 

 

15. Ковтун В.І., к.ю.н., асистент 

«Правова природа соціальних прав громадян», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано     3,1 друк. арк.  

 

Статті:  

1. Ковтун В.І. Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід // 

Форум права. – Х., 2016. – № 1. – С. 105-109: [Електрон. ресурс] // Режим 

доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.

pdf (0,6 друк. арк.); 

2. Ковтун В.И. Соотношение гражданских свобод и социальных 

обязанностей государства // Eurasian Academic Research Journal. – Ереван, 2016. 

– №1 (01). – С. 75-79: [Електрон. ресурс] // Режим доступу: 

http://www.earj.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_01_EARJ.pdf  (0,7 друк. 

арк.);  

3. Ковтун В.І. Соціальні права в аспекті системи прав людини // Право і 

суспільство. – Дніпро, 2016. – № 3. – С. 17-21 (0.6 друк. арк.) : [Електрон. 

ресурс] // Режим доступу: 

http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/3_2016/part_1/6.pdf (0,7 друк. 

арк.); 

4. Ковтун В.И.Социальные права: украинские реалии // Конституционные 

права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3c.%3eA=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%92.$%3C.%3E%29
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3c.%3eA=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93.%20%D0%92.$%3C.%3E%29
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://www.earj.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_01_EARJ.pdf
http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/3_2016/part_1/6.pdf
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правовых системах : сб. статей междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 28–

29 окт. 2016 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр 

; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : ПГУ (Беларусь), 2016. 

– Т. 1. – С. 184-191 (0,7 друк. арк.).   

Тези наукових доповідей:  

1. Ковтун В.І. Щодо соціального забезпечення державних службовців // 

Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: 

тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів – З.: ЗНУ, 

2016. – С. 140-142.(0,2 друк. арк.); 

2. Ковтун В.І. Щодо принципу правової визначеності // «Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання». 

Збірник тез наук. повідомл. Міжнар. наук. конф. (4-5 листопада 2016 року) / За 

заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. – С. 

61-42 (0,2 друк. арк.). 

  

16. Павшук К.О., к.ю.н., асистент 

«Конституційно-правове регулювання та організація місцевих виборів», 1,5 

друк. арк.   

Опубліковано  10,5    друк. арк. 

 

Монографія  

1. Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України : 

монографія. – Х : Юрайт, 2016. – 200 с. (9 друк. арк.). 

Статті:   
1. Павшук К.О. Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015р. : загальна 

характеристика виборчих спорів / К. О. Павшук // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-

теоретичний журнал. – Суми. – 2016. – Вип. 1(73). – С. 134-142. (0,6 друк. арк.); 

2. Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні : теорія і практика / К.О. Павшук // Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : 

науково-теоретичний журнал. – Сєвєродонецьк. – 2016. – Вип. 3(75). – С. 185-

192. (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Павшук К.О. Реалізація виборчих прав громадян на місцевих виборах 2015 

року: аналіз судової практики / К. О. Павшук // Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV 

Міжнар. наук.-практ. конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. 

Я. Мудрого, Полтав. юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. 

буд-ва та місцевого самоврядування , Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Права людини, 2016. - С. 302-306. (0,2 друк. арк.); 

2. Павшук К.О. Принцип плюралізму як основа розвитку демократичної 

держави / К. О. Павшук // Принципи сучасного конституціоналізму та 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%88%D1%83%D0%BA,%20%D0%9A.%20%D0%9E.$%3C.%3E%29
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Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання. Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (4-5 листопада 

2016 р.) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. - Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2016. - С. 92-93. (0,2 

друк. арк.). 

 

17. Романюк П.В., к.ю.н., асистент 

«Виборча система щодо виборів народних депутатів України: особливості та 

шляхи трансформації», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,7  друк. арк. 

 

Автореферат дисертації: 

1. Романюк П.В. Конституційно-правові засади інституту представницького 

мандату в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.02. «конституційне право; муніципальне право» / П.В. Романюк; – 

Харків: 2016. – 20 с. (0,9 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Романюк П.В. Дистанційне навчання: переваги та недоліки // Сучасні 

практики вищої юридичної освіти і педагогіки: тези доповідей та повідомлень 

учасників ХХ конференції школи педагогічної майстерності – Харків: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. – С. 190-

193. (0,2 друк. арк.);  

2. Романюк П.В. Деякі питання несумісності представницького мандату 

Президента України / П.В Романюк // Правові засади гарантування та захисту 

прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. IV 

Міжнар. наук.-практ. конф. 26 травня 2016 р., м. Полтава / редкол.: А. П. 

Гетьман, Ю. Г . Барабаш, Н. О . Гуторова та ін. – Харків: ТОВ «Видавництво 

права людини», 2016. – С. 417-420. (0,3 друк. арк.); 

3. Романюк П.В. Шляхи реформування Центральної виборчої комісії / П.В. 

Романюк // Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 

України: ІХ Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. 

конф. (м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2016. – С. 236-237. (0,3 друк. арк.). 

 

18. Члевик О.В., к.ю.н., асистент 

«Свобода як конституційна цінність та її особливість», 1,5 друк. арк. 

 Опубліковано  1,7  друк. арк. 

Автореферат дисертації: 

1. Члевик О. В. Свобода як категорія конституційного права: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 – конституційне право, 

муніципальне право / О. В. Члевик. – Харків: 2016. – 23 с. (1,4 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Члевик О. В. Свобода як конституційна цінність: особливості та значення / 

О. В. Члевик // Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 
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України. Х Тодиківські читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. міжнар. наук. 

конф. молодих учених, аспірантів і студ. (м. Харків, 2016 р.) / НЮУ 

ім. Я. Мудрого. – Х.: Права людини, 2016. – С. 59-61 (0,3 друк. арк.). 

 

1.1.  Усі викладачі виконали НДР. 

1.2.   - 

1.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової                 

комплексної програми. 

Конституційне  проголошення України правовою соціальною державою 

зумовлює необхідність не лише закріплення верховенства права у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства, а й гарантування його впровадження в практику 

суспільного і державного будівництва, підвищення рівня законності та 

правопорядку. 

Верховенство права дає можливість забезпечення в державі існування 

демократичних форм та інститутів, що відповідають цілям та ідеям прогресу та 

демократії, в тому числі й надійному функціонуванню механізму публічної 

влади: парламенту, глави держави, органів місцевого самоврядування та ін. 

Розвиток ринкових відносин, становлення держави із ринковою 

економікою вимагає проведення послідовної як наукової, так і практичної 

роботи, спрямованої на створення єдиних концептуальних умов розвитку 

держави, права і економіки. У зв’язку з цим значно збільшується роль і знання 

для розвитку держави і права наукових розробок проблем сутності, природи та 

значення інститутів право творення, правотворчості та законодавчої діяльності 

в контексті забезпечення верховенства права. 

Практична значущість отриманих результатів знайшла свій  прояв в 

численних наукових публікаціях, учбовому процесі, в діяльності науковців, 

підготовці аспірантів та здобувачів, у виступах на науково-практичних 

конференціях тощо. 

1.4.   - 

1.5.  Наукова новизна отриманих результатів: 

- доведено, 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;   

  - аргументовано, що незбалансованість системи стримувань і противаг 

може загальмувати державотворчі процеси, унеможливити збалансування 

інтересів політичних еліт, істотно затягнути процес стабілізації політичного 

життя українського суспільства, змарнувати його зусилля і сподівання щодо 

майбутньої європейської інтеграції та навіть знесилити його перед новими 

випробовуваннями, викликами і загрозами сьогодення; 
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- доведено, що комуністична ідеологія до сьогодні в конституційно-

правовому виміру цього питання остаточно не заборонена (хоча, аналіз окремих 

ідеологічних позицій, зокрема таких, як ліквідація поділу влад та нівелювання 

священності права приватної власності може дати механізмам «войовничої 

демократії» привід для дії);  

- продемонстрована необхідність зосередження уваги владних структур 

на питанні про потребу у повсякденному моніторингу ідеологічних течій, які 

виникають на різних щаблях вітчизняного політикуму;   

- доведено, що підтвердження конституційності трансформацій 2014 року 

чи відповідне самоусунення КСУ, у разі звернення з відповідним поданням, не 

зможе остаточно розв’язати проблему легітимності чинного конституційного 

тексту. Ідеальним виходом у цьому випадку була би нова конституційна 

реформа, проведена із дотриманням існуючої процедури, і яка би дозволила все 

почати «із чистого аркушу», «стерти» з конституційного тексту шлейф подій 

2004, 2010 і 2014 років. Важливим процесом було би також втілення в тексті 

реформованої Конституції способів реалізації інституційної установчої влади в 

майбутньому, а саме чітких механізмів внесення змін до Конституції України і 

прийняття нової Конституції, які би обов’язково передбачали процедури 

народної легітимації; 

     - розглянуто становлення ідей народного представництва та сучасні теорії 

щодо його розуміння. Проаналізовано концептуальні підходи до розуміння 

представницького мандату та з’ясовано його сутність (зміст), конституційно-

правову природу, характерні риси. Виявлено головні тенденції та чинники, що 

впливають на зміст представницького мандату. Розглянуто особливості 

функціонування представницьких систем за умов вільного та імперативного 

мандатів; 

     - визначено конституційні засади (принципи) представницького мандату 

депутатів парламенту та місцевих рад крізь призму теоретичних та практичних 

проблем їхньої реалізації, а також охарактеризовано особливості здійснення 

мандату Президентом України та міським (сільським, селищним) головою; 

        - сформульовано головний зміст та форми прояву свободи як 

конституційної категорії, розкрито сутність конституційно-правових гарантій 

свободи в демократичному суспільстві, запропоновано авторські визначення 

низки концептуально важливих понять («свобода як конституційна категорія», 

«свобода політичної діяльності», «економічна свобода», «політична 

конкуренція»); 

- проаналізовано 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; 
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- проаналізовано процес затвердження легітимності влади, розкрито 

історичні та типологічні особливості процесів легітимації, виявлені основні 

моделі становлення демократичної легітимації влади як імперативу сталого 

розвитку держави. Зроблено   аналіз специфіки формування інформаційного 

суспільства,  розкрито проблемне поле інформаційного суспільства і 

окреслений  предметний зміст його правового регулювання;  

- доведено, що впровадження через систему правозастосування норм що 

регулюють інформаційне суспільство, стане  ефективним засобом регулювання 

конфліктів в інформаційно-технологічній сфері та сфері легітимації державної 

влади; 

         - з’ясовано, що суттєвий вплив на предмет виборчих спорів, їх характер та 

динаміку здійснюють не тільки зовнішні фактори (як-от поява внутрішньо 

переміщених осіб), але і традиційність, звичність чи навпаки часта 

змінюваність виборчих процедур; новелами цієї виборчої кампанії стали 

виборчі спори щодо так званої гендерної квоти, реєстрація кандидатів за 

виборчими списками місцевих організацій політичних партій, внесення до 

списку виборців внутрішньо переміщених осіб; 

        - доведено, що      інформаційні відносини  є об’єктом конституційно-

правового регулювання.  По-перше, у юридичній науці існують два основні 

підходи щодо характеристики сутності правовідносин в інформаційній сфері.   

По-друге, розкриваючи особливості та характерні риси правовідносин, у тому 

числі в інформаційній сфері, ми тим самим характеризуємо всю сукупність 

елементів правовідносин. По-третє, дослідження проблеми правовідносин в 

інформаційній сфері повинне, на наш погляд, здійснюватися на основі 

використання наукового інструментарію, виробленого теорією права для 

вивчення правовідносин. По-четверте, у зв’язку з тим, що правовідносини в 

інформаційній сфері виділяються за ознакою об’єкта, то природа і особливості 

таких відносин розкриваються, головним чином, за допомогою об’єкта таких 

правовідносин та їх юридичного змісту;   

- проаналізовано вплив політико-правової культури громадян України, 

посадовців органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 

забезпечення стабільності та непорушності конституційного ладу України та 

його засад;  

- доведено, що через невизначеність категорії “конституційний лад”, 

зміна форми правління і в 2004, і в 2010, і в 2014 роках фактично призвело до 

зміни конституційного ладу України, чим було узурповано виключне право 

народу на його визначення і зміну, закріплене ст. 5 Конституції України;  

          - досліджено взаємозв’язок Європейської інтеграції України та 

забезпечення стабільності існуючого конституційного ладу України, особливо 

його економічних основ. З огляду на основоположний характер економічних 

засад конституційного ладу України, проаналізовано головні внутрішні і 

зовнішні загрози його усталеному функціонуванню в умовах поступової 

інтеграції України в європейське та світове економічне середовище;  

- досліджено питання узгодження і балансу між протилежними за метою 
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правового регулювання правом на доступ до інформації про особисте та 

сімейне життя осіб, які обіймають посади, пов’язані зі здійсненням функцій 

держави (публічним інтересом, інтересами суспільства) – з одного боку – і 

правом на недоторканність особистого життя людини (правом на приватність) – 

з іншого.   

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений проект 

або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

 За звітній період викладачами кафедри були надані:  

 Висновок щодо проекту Закону України «Про громадські слухання», 

наданий Комітету з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування (доц. Ткаченко Є.В.); 

 Висновок щодо проекту Закону України «Про місцеві ініціативи», 

наданий Комітету з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування (доц. Чуб О.О.); 

 Висновок щодо проекту Закону України «Про публічний контроль», 

наданий Комітету з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування (асис. Ковтун В.І.).  

2.2.  Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів 

вищих судових органів (навести перелік).  

- 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін.   

 проф. Барабаш Ю.Г. -     член колегії Державної  інспекції навчальних 

закладів; є членом Робочої групи із підготовки проекту Концепції 

реформування юридичної освіти. Був залучений Конституційним Судом 

України як спеціаліст у справі за конституційним поданням 49 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року 

№ 76–VIII. 

 проф. Колісник В.П. – член Конституційної комісії;   суддя 

Конституційного Суду України; 

 доц. Речицький В.В. -   член    Конституційної комісії.     

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 
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Висновок за дорученням судді Верховного Суду України Панталієнка 

П.В.  з питання про юрисдикцію суду щодо вирішення предмету спору у справі 

за позовом Мосійчука І.В. до Верховної Ради України (доц. Слінько Т.М., доц. 

Летнянчин Л.І., доц. Ткаченко Є.В., доц. Берченко Г.В.). 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували. 

1. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Шевчука С.В. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

Закону України «Про запобіганню корупції» від 14.10.2014 р. №1700-УП зі 

змінами та статті 366 кримінального кодексу України зі змінами (Дахова І.І., 

Чуб О.О.); 

2. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Шаптала Н.К. 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про позбавлення В.Януковича звання Президента України» (Летнянчин Л.І., 

Берченко Г.В.); 

3. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Колісника 

В.П.№ 354-16/1720 від 21.06.2016 р. 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-У1 зі змінами, п.3 

розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про вибори народних депутатів» щодо виключення 

кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у 

багатомандатному окрузі» від 16 лютого 2016 р. №1006-УШ (Чуб О.О.); 

4. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Шевчука С.В. 

щодо питань порушених у конституційному поданні Уповноваженого 

Верховної ради України з прав людини щодо відповідності Конституції 

України положень ч.5 ст.21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» від 23 квітня 1991 р.№987-ХП (Байрачна Л.К., Летнянчин Л.І.); 

  5. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Вдовіченка 

С.Л. щодо відповідності ст.ст.8,21 ч.3 ст.22, ст.ст.46,126 Конституції 

(конституційності) підпункту 164.219 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу 

України та відповідності Конституції України (конституційності) абзаців 13,14 

п.32 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 

71-УШ. (Ткаченко Ю.В.); 

6. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Литвинова 

О.М. щодо офіційного тлумачення положення ст.155 Конституції України «на 

наступній черговій сесії Верховної Ради України» (Слінько Т.М.,Євсєєв О.П., 

Берченко Г.В.); 

7. Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Литвинова 

О.М. щодо відповідності вимогам ст.ст. 157,158 Конституції України 

законопроекту «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 

(Колісник В.П., Євсєєв О.П.). 
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2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

   Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного 

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

5 листопада 2016 р., м. Харків); 

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

українського конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків); 

             «Круглий стіл» до 25-річчя прийняття Акту проголошення незалежності 

України (13 червня 2016 р., м. Харків). 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 

міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

7-8 жовтня 2016 р., м. Київ, 

міжнародна науково-практична 

конференція «Конституційний 

контроль і процеси демократичної 

трансформації у сучасному світі» 

 

21-22 жовтня 2016 р., м. Харків   

міжнародна наукова конференція 

«Конституційна реформа в Україні в 

сфері місцевого самоврядування: 

уроки від країн Вишеградської 

четвірки»   

 

4 – 5 листопада 2016 р., Харків,    

Міжнародна наукова конференція 

«Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний 

Закон України (IХ Тодиківські 

читання)»   

 

19-20 травня 2016 р., м. Харків, 

Східноєвропейський форум з 

правової реформи «20 років 

Конституції України: європейська 

правова традиція і український 

контекст – виміри правової 

реформи»   

 

 1 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

26 травня  2016 р., м. Полтава IV 

Міжнародна науково-практична  

конференція «Правові засади 

гарантування та захисту прав і 

свобод людини і громадянина»   

 

24 травня 2016 р., м. Київ,. 

Мозковий штурм: права людини в 

Україні: точка відліку (програма 

розвитку ООН в Україні); 

 

23 червня 2016 р. м. Київ, 

Конференція ОБСЄ. 

Конституційний полілог: 20 років 

Конституції України: суспільство і 

влада в конституційному процесі.  

 

 31 березня 2016 р. м. Київ,. 

Публічна конференція-дискусія 

«Право на збройний самозахист в 

Україні». Проект «Democracy 

Reporting International».  

 

 7-8 жовтня 2016 р. м. Київ,. 

міжнародна конференція 

«Конституційний контроль і 

процеси демократичної 

трансформації в сучасному 

суспільстві». ОБСЄ, 

Конституційний Суд України.  

 

18-19 листопада 2016, м. Київ,  

шоста міжнародна наукова 

конференція «Парламентські 

читання» 

 

11–12 березня 2016 р.,  м. Київ 

Міжнародна науково практичну 

конференція  «Сучасні правові 

системи світу в умовах глобалізації: 

реалії та перспективи» 

25 лютого 2016 р., м. Київ, 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

міжнародна юридична науково-

практична конференція «Людина, 

суспільство і держава в умовах 

реформ та інновацій»  

 

22-23 січня 2016 р., м. Одеса 

міжнародна науково-практична 

конференція «Реформування 

національного і міжнародного 

права: перспективи та пріоритети»  

 

26-27 травня 2016 р., м. Київ 

міжнародна наукова конференція 

«Виборче право України в контексті 

європейських демократичних 

стандартів» 

 

26-27 травня 2016 р. Національний 

університет «Києво-Могилянська 

академія», міжнародна науково-

практична конференція «Виборче 

право України в контексті 

європейських демократичних 

стандартів»  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Всеукраїнські 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

2 листопада 2016 р., м. ХарківVI 

Всеукраїнська науково-практична  

конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції»  

 

 22 квітня 2016 р., м. Харків, 

всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правова та політична 

культура українського соціуму за 

умов його модернізації» 

 

24 травня 2016 р. м. Харків, 

всеукраїнська наукова конференція 

«Європейська інтеграція в контексті 

сучасної геополітики», присвячена 

Дню Європи в Україні та Х 

Всеукраїнському фестивалю науки  

 

16 грудня 2016 р., м. Харків,  третя 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів»   

 

21 квітня 2016 р., м. Харків, 

регіональна науково-практична 

конференція «Конституційні права 

та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»   

 

12 червня 2016 р., м. Харків  ІІ 

науково-практична конференція 

«Суверенність, незалежність, 

конституційність: становлення та 

розвиток Української держави».   

 

21 квітня 2016 р., м. Запоріжжя, 

всеукраїнський форум «Актуальні 

питання реалізації нового Закону 

України «Про державну службу»,   

 

15 червня 2016 р., м. Харків, між 

кафедральний круглий стіл до 20-ї 

річниці Конституції України 

«Історія сучасного українського 

конституціоналізму»   

 

13 червня 2016 р., м. Харків, 

міжкафедральний круглий стіл до 

25-річчя прийняття Акту 

проголошення незалежності 

України,   

 

1 квітня 2016 р. м. Харків,  круглий 

стіл «Про громадську підтримку 

суддів, щодо яких застосовуються 

неправомірні заходи, які пов’язані з 

проявами тиску на суддю або зі 

звільненням за порушення присяги 

судді, а також про безпеку суддів 

від радикальних проявів»; «Про 

судову практику у справах, 

пов’язаних із захистом прав 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

споживачів, у правовідносинах з 

банками (в частині введення 

позивача в оману за обставинами 

фактичної видачі валютного 

кредиту в національній грошовій 

одиниці та/або прийняття валютних 

коштів як засобу платежу та 

зарахування їх гривневого 

еквіваленту)»  

 

28 липня 2016 р. м. Яремче  літня 

школа з виборчого права, що 

організована спільно Радою Європи 

в рамках проекту «Реформа 

виборчої практики в Україні» та 

Всеукраїнською громадською 

організацією «Інститут виборчого 

права  

 

19 вересня 2016 р., м. Харків, 

виборча школа «Роль 

громадянського суспільства у 

виборчому процесі»,   

 

21 червня 2016 р., м. Харків,     

круглий стіл «Політико-правові 

основи розбудови української 

державності:до 25-річчя Акту 

проголошення незалежності та 20-

річчя Конституції України»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях : 

 1. Міжнародна наукова конференція «Europska tradicia v medzinarodnom 

prave: uplatnovanie ludskych prav» 6-7 травня 2016 р., м. Братислава, 

Словенія.(доц. Слінько Т.М., доц. Дахова І.І., доц. Веніславський Ф.В.); 

 2. Міжнародна конференція «Європейський Союз та Євразійській 

Економічний Союз: рухаючись назустріч співпраці», 6-7 березня 2016 р. 

Міланський університет, Італія (проф. Барабаш Ю.Г.); 

3. Міжнародна науково-практична конференція  «Активізм 

конституційного суду в демократичній державі» 26-27 травня 2016 р., м. Рига, 

Латвійська Республіка (проф. Колісник В.П.); 

4. Международная научно-практическая конференція «Конституционные 

права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных 
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правовых системах»28-29 жовтня 2016 р. м. Новополоцьк, Білорусь (асист. 

Ковтун В.І.). 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1.   Монографії 

Речицький  В.В.  Конституційне АВС: монографія/ В.В.Речицький. – 

Х.:ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. – 408 с. ( 24 друк. арк.); 

Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України: 

монографія. – Х.:Юрайт, 2016. – 200 с. (9 друк. арк.); 

  3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк).  

          - 

  3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк.арк)  

          - 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 40 статей 

обсягом 26 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.):  

3 статті обсягом 1,9 друк. арк. 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.):  

          9 статей обсягом  6,1 друк. арк.  

 

Колісник В. П. Перманентні проблеми конституційного регулювання 

державно-владних відносин // Право України. – 2016. – № 6. – С. 52-59 (0,5 

друк. арк.); 

Ткаченко Ю.В.  Конституційні принципи як основа становлення 

громадянського суспільства. - Форум права №   (0,7 друк. арк.);    

Дахова І.І. Зміст права на свободу совісті та віросповідання / І. І. Дахова // 

Форум права. – 2016. – № 4. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf  - (0,5 друк. арк.);   

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. Index Copernicus International 

ISSN 1995-6134; Scientific Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586; 

(0,7 друк. арк.); 

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. (Index Copernicus International ISSN 1995-

6134; Scientific Indexing Services (SIS), InfoBase Index, Si No 2586. (0,8 друк. 

арк.); 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
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         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 

друк.арк.); 

Ткаченко Є. В. Основні характеристики політичних посад в органах 

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

Електронне видання. – 2016. – Вип. 4. – режим доступу : http://forumprava.pp.ua/ 

(0,7друк.арк.); 

Берченко Г. В. Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції 

установчої влади / Г. В. Берченко // Форум права. – 2016. – № 4. – С. ХХ–ХХ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf  (1 друк. арк.); 

Ковтун В.І. Щодо деяких аспектів соціальних прав: італійський досвід // 

Форум права. – Х., 2016. – № 1. – С. 105-109: [Електрон. ресурс] // Режим 

доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.

pdf (0,6 друк. арк.). 

 

3.4.3.у міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк.арк.) та 

навести перелік. 

 –  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до  наукометричних 

баз даних (Scopus) 

 –  

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання 

сторінки роботи 

Статті 

1 Кушніренко 

О.Г. 

Ценности 

конституционного 

строя: понятие, 

сущность и 

соотношение с 

конституционными 

принципами   

(0,5 друк. арк.) 

Журнал LegEA SI 

VIA TA, Республіка 

Молдова, 

№ 6/2. 2016 

2 Ковтун В.И. Соотношение Eurasian Academic 2016. -  №1 (01). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_1_19.pdf
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гражданских 

свобод и 

социальных 

обязанностей 

государства  

(0,7 друк. арк.) 

Research Journal. – 

Ереван, 2016.  

 

– С. 75-79 

3. Ковтун В.И. Социальные права: 

украинские реалии 

(0,7 друк. арк.)   

 

Конституционные 

права и свободы: 

проблемы 

интерпретации и 

реализации в 

национальных 

правовых системах : 

сб. статей междунар. 

науч.-практ. конф.,     

– Новополоцк : ПГУ 

(Беларусь) 

2016. – Т. 1. – С. 

184-191  

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

  

Всього 

друков

аної 

продук

ції 

Моногра

фії 

Науков

і статті 

в наук. 

журна

лах та 

наук. 

збірни

ках 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомле

нь на 

конферен

ціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірник

и 

норма

тивної 

літера

тури 

Кодек

си, 

коме

нтарі 

Кільк

ість 

друк. 

арк. 

на 

одно

го 

викл

адач

а 

88/70 2/33 41/26,4 44/9,5  0  0 0 1/1 3,8 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 - 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У цьому розділі необхідно дати перелік і аналіз різних форм зв’язків 

кафедри з практичними органами. 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 
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 За звітний період декілька разів на рік викладачі кафедри читають лекції в 

Інституті підвищення кваліфікації практичним співробітникам Служби безпеки 

України: доц. Лукаш С.Ю. – 3 лекції, доц. Летнянчин Л.І. – 2 лекції, доц. 

Ткаченко Ю.В. – 3 лекції. 

      Доц. Слінько Т.М., доц. Летнянчин Л.І., доц. Дахова І.І.  брали  участь у 

робочій групі з підготовки тестових завдань для кандидатів на посаду судді 

Верховного Суду України, судді Касаційного адміністративного суду. 

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

Доц. Лукаш С.Ю. провів узагальнення практики застосування 

законодавства та провів інші соціологічні дослідження:  

 За допомогою кількісного дослідження з використанням соціологічного 

методу зроблена спроба дослідити  рівень і динаміку розвитку партійної 

культури в Україні. В 2015 і 2016 рр. шляхом анкетування в період березень-

серпень 2015 і січень-березень 2016  рр. було опитано у Києві, Вінниці, 

Дніпропетровську, Львові, Одесі, Полтаві, Сумах, Харкові  602  (350 і 252) 

респондента віком 18-70 років, обох статей, різних професій, які цікавляться 

політичними партіями – суб`єктами виборчого процесу постійно або час від 

часу. Дослідження було проведено через деякий час після позачергових  

парламентських виборів 26 жовтня 2014 р. і трошки більше, ніж через рік, що 

дозволило певним чином виявити не тільки кількісні, але й якісні тенденції 

розвитку партійної культури суспільства. Результати дослідження знайшли своє 

висвітлення в статті «Проблеми партійної культури в Україні: поняття, стан, 

перспективи розвитку». 

           В період жовтень 2015 - квітень 2016 рр. і липень-серпень 2016 р. 

шляхом анкетування (разом з співавторами) було опитано в 11 обласних 

центрах та 14 містах України(Києві, Білій Церкві (Київської обл.), Луцьку, 

Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Барі (Вінницької 

обл.), Одесі, Херсоні, Полтаві, Харкові, Зачепилівка Харківської обл.) близько 

900 респондентів (дрібних, середніх та великих підприємців) за темою 

«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні: стан, перспективи 

розвитку, взаємозв’язок з партійно-політичними процесами». До середини січня 

2017 р. планується закінчити опрацювання отриманого матеріалу (достатньо 

великий термін обумовлений тим, що дослідження передбачає з’ясування 

системної взаємодії 57 перемінних). Після чого розпочнеться етап його опису й 

аналізу. 
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4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

1. Відповідь на запит представника Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, начальника Управління з питань дотримання права на 

інформацію та права звернення І.В.Кушнір щодо звернення про 

неконституційність Закону України «Про внесення змін до деяких  законів 

України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів» 

(доц. Байрачна Л.К.); 

2. Відповідь на запит представника Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, начальника Управління з питань дотримання права на 

інформацію та права звернення І.В.Кушнір щодо відповідності 

(конституційності) підпункту 2 п.7 Правил етичної поведінки державних 

службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 

лютого 2016 р. №65, статтям 19 та 34 Конституції України (доц. Кушніренко 

О.Г.); 

3. Відповідь на запит представника Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, начальника Управління з питань дотримання права на 

інформацію та права звернення І.В.Кушнір щодо відповідності ч.9 ст.46 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» положенням Конституції України та 

міжнародним стандартам у галузі прав людини (доц. Веніславський Ф.В.); 

4. Відповідь на запит Генеральної прокуратури України щодо наукового 

тлумачення положень ч.3 ст.28 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» в частині можливості  кримінальної відповідальності суддів 

Конституційного Суду України за вчинення кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з їхньою службовою діяльністю (доц. Речицький В.В.); 

5. Відповідь на запит  Прокуратури Автономної Республіки Крим щодо 

правового коментаря норм ст.109, ст.111, ст.353 КК України щодо можливого 

застосування положень цих статей при кваліфікації незаконних дій  незаконно 

створеними підрозділами та їх посадовими   особами на тимчасово окупованій 

території Україні. (доц. Слінько Т.М., доц. Веніславський Ф.В.); 

6. Відповідь на запит  Прокуратури Харківської області щодо виникнення 

колізій та неузгодженостей між ст.12 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» та ст..172-6 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (доц. Веніславський Ф.В.); 

7.  Відповідь на запит ПАТ «Українська залізниця» щодо відповідності закону 

України «Про  засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» Рішення Харківської міської ради №12/15 «Про перейменування 

об'єктів топоніміки міста Харкова» та Розпорядження Голови Харківської 

обласної адміністрації №181 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. 

Харкова» (доц. Ткаченко Ю.В.); 

8. Відповідь на лист від Харківської міської спілки ветеранів Афганістану щодо 

встановлення меморіальної дошки у Харківському ліцеї №107 на питання 

відповідності закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
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соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» (доц. Ткаченко Ю.В.). 

9.     Відповідь на запит  Харківської Обласної Адміністрації, відділ у Справах 

релігій, головного спеціаліста О.Б. Лімонова щодо роз'яснення застосування 

частини шостої Ст. 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» від 23.04.1991 № 987-XII; а саме хто від релігійної громади має 

право   підписувати   заяву  про  внесення  змін  та  доповнень до Статуту 

релігійної  громади(лист № 01 – 33 /528 від 15.09.2016).  

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами).  

   - 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1.  За звітний період на кафедрі  були захищені   кандидатські дисертації: 

 Логочовою В.В. «Конституційно-правові засади громадського контролю в 

проведенні виборів та референдумів  в Україні» (науковий керівник доц. 

Кушніренко О.Г.);     

           Романюком П.В. «Конституційно-правові засади інституту 

представницького мандату в Україні» (науковий керівник проф. Барабаш Ю.Г.); 

Члевик О.В. «Свобода як категорія конституційного права» (науковий 

керівник   проф.  Колісник В.П.); 

Лукашовою О.Е.«Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні» (науковий керівник   доц. Ткаченко Ю.В.); 

Фокіною М.О. «Права і свободи людини як об’єкт конституційно-

правового регулювання» (науковий керівник   доц. Слінько Т.М.); 

  Тараном Д.П. «Форми захисту конституції на сучасному етапі: 

порівняльно-правовий аспект» (науковий керівник проф. Барабаш Ю.Г.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. - 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

 - 

5.4.  Підготовлено висновки на автореферати  докторських дисертацій:  
Георгієвського Ю.В. «Компетенція органів публічної влади: теорія і 

практика застосування», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право (проф. Барабаш Ю.Г.). 

 

Підготовлено висновки на автореферати  кандидатських дисертацій: 
Кулабухової А. В. «Інститут громадянства Європейського Союзу 

(загальнотеоретичне дослідження)», подану на здобуття наукового ступеня 
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кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень (проф. Колісник В.П.); 

Середницької І.Ю.    «Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід 

та перспективи запровадження в Україні», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право (проф. Колісник В.П.);  

Постол К.А. «Правові механізми взаємодії інститутів громадянського 

суспільства і держави», подану  на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право (доц. Берченко Г.В.). 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

Проф. Барабаш Ю.Г. виступав  на каналі «ОТБ» (2 рази); 

Доц. Слінько Т.М. виступала на каналі «ОТБ»; 

Доц. Речицький В.В.     виступав на    загальнонаціональному каналу 

«Експрес ТВ» (2 рази); 

Доц. Веніславський Ф.В. виступав  на каналі «Інтер»,  каналі 112, «Новому 

каналі», каналі «Симон» (2 рази), АТН (програма «Віддзеркалення», 

«Позиція»). 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Науково-дослідна робота студентів розглядається кафедрою як суттєва 

складова частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи 

студентів. 

        На цей час на кафедрі працюють  два (2) гуртка під керівництвом:  доц. 

Слінько Т.М., доц. Кушніренко О.Г.  та  доц. Лукаша С.Ю.   За звітний період у 

роботі гуртків постійно брали участь більш 200 студентів. Основною метою 

діяльності наукового гуртка є: підвищення рівня знань студентів в сфері 

конституційного права та конституційної юрисдикції та порівняльного 

конституційного права; активне залучення студентів до наукової діяльності; 

створення умов для співпраці і обміну думками між студентами, аспірантами та 

викладачами; заслуховування та обговорення наукових доповідей; аналіз 

актуальних проблем організації та діяльності Конституційного Суду України, 

органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, змін у 

законодавстві, судової практики та ін.; розроблення пропозицій щодо усунення 

колізій у чинному законодавстві. 

  Основні напрямки досліджень:  

1.Діяльність Конституційного Суду України та проблеми конституційного 

контролю; 
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2. Виборче право і виборчий процес; 

3. Конституційна реформа в Україні, проблеми її реалізації; 

4. Конституційний статус людини і громадянина в Україні; 

5. Проблеми територіального устрою України; 

6. Проблеми діяльності місцевого самоврядування в Україні; 

7. Конституційно-правовий статус Президента України. 

 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно   

становить 54 обсягом 5,4 друк. арк. 

 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк.  

– 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 Проф. Барабаш Ю.Г. – член редакційної колегії журналів  «Вісник 

Конституційного                 Суду       України», «Право України», «Публічне 

право», «Проблеми законності»; 

        Проф. Колісник В.П. – член   редколегії збірників «Вісник Академії 

правових наук України», «Проблеми законності», «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування»; 

Доц. Речицький В.В. - член редколегії часопису «Свобода слова і право на 

приватність» (Харківська правозахисна група). 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ   

 

  Слінько Т.М., доц. Лукаш С.Ю., доц. Байрачна Л.К., доц. Летнянчин 

Л.І.  отримали 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». 

Доц. Речицький В.В.  отримав Подяку Харківського міського голови за 

багатолітню  плідну працю, професійність, вагомий внесок у розвиток освіти та 

науки міста Харкова та з нагоди  Дня університету. 

Доц. Байрачна Л.К. отримала Почесну грамоту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і тривалу роботу 

в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Доц. Ткаченко Є.В. нагороджено Подякою Харківської обласної 

організації Союзу юристів України 

  Доц. Летнянчин Л.І.  отримав Подяку Президента Національної академії  
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правових наук України «За активну громадянську позицію, патріотизм та 

особистий внесок у забезпечення захисту незалежності та територіальної 

цілісності України».  

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 Адміністрація Харківської гімназії № 152 виражають глибоку подяку  за 

плідне співробітництво і допомогу в підготовці  школярів гімназії до турнірів та 

олімпіад з правознавства доц. Лукашу С.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою 

конституційного права України                                        доц. Слінько Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


