
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Дашковська Олена Ростиславівна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, професор. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Юридичні засоби 
гарантування та захисту прав людини» (2 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи. «Юридичні 
засоби гарантування та захисту прав людини» (3,6 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаної НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному аналізі правової 

природи та особливостей реалізації юридичних засобів, способів і механізмів 
гарантування, реалізації та захисту прав людини в національних правових системах. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою: 

6.4 Прочитала дві лекції практичним працівникам в Управлінні освіти  Московського 
р-ну м. Харкова. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1) Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики»  
м. Харків, 24 травня 2016 р.; 

2) Международная научно-практическая конференция «Конституционные права и 
свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах» 
Беларусь, г. Новополоцк,  28-29 октября 2016 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: 
сучасні проблеми і перспективи розвитку» м. Львів, 18-19 листопада  2016 р. 

4) ІІ Харківські Міжнародно-правові читання м. Харків, 21 листопада 2016 р. 
5) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне державотворення і право 

творення: питання теорії та практики», м. Одеса, 9-10 грудня 2016р. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Дашковська О.Р. Покоління прав людини як соціальна форма опосередкування 
свободи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 
«Юриспруденція». – 2016. – № 22 - С. 17-23 (0,6 друк. арк.). 

2. Дашковська О.Р. Права людини в контексті лібертарно-юридичної концепції 
праворозуміння: загальна характеристика // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. - № 5. – С. 7-12. (0,6 друк. арк.) 

3. Дашковська О.Р Право нації на самовизначення як особлива форма 
опосередкування свободи // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право» – 2016. – № 41.  – С. 29-34. (0,6 друк. акр.) 

4. Дашковська О.Р. Консенсус як важлива умова правового спілкування // 
Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: сучасні 
проблеми і перспективи розвитку» м. Львів, 18-19 листопада  2016 р (0,3 друк. арк.) 

5. Дашковська О.Р. Гендерна рівність в праві Європейського союзу // 2 Харківські  
міжнародно-правові читання, м. Харків, 21 листопада 2016, (0,3 друк. арк.) 
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6. Дашковська О.Р. Конституційне право громадян на петицію: загальна 

характеристика // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне 
державотворення і право творення: питання теорії та практики», м. Одеса, 9-10 грудня 
2016р. (0,4 друк.арк.) 

7. Робоча програма навчальної дисципліни «Форми (джерела) права»: галузь знань 
081 «Право», освітньо-науковий рівень «Доктор філософії» для здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії (аспірантів) / укладачі О. В. Петришин [та ін.] - Х.: 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», 2016. [електронний 
ресурс] (0,5 друк.арк.) 

8. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для 
абітурієнтів. Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Бакалавр» для абітурієнтів / укладачі О. В. Петришин [та ін.] - Х.: Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого», 2016. [електронний ресурс] (0,3 
друк.арк.) 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член спеціалізованої  вченої ради  Д 64.086.04 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого . 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

Підготовлено відгуків на автореферати: 
Омарової А.А. «Правовий статус Української РСР за часів перебудови (1985-1991 

р.р.)» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 
 
 

                              ________ проф. О. Р. Дашковська 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
р. 
 
Зав. кафедри 
теорії держави і права                        _____________проф. О. В. Петришин 


