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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Погребняк Станіслав Петрович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, професор. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Застосування 
національного права: моральний вимір», 2,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Застосування 
національного права: моральний вимір», 2,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаної НДР: підручник, посібник для підготовки 
до державних іспитів; 2 наукові статті, тези 2 наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
1) уточнено поняття людської гідності і визначено зміст принципу поваги до 

людської гідності та похідних від нього принципів; 
2) удосконалені методологічні підходи щодо зважування моральних 

цінностей під час застосування принципу пропорційності; 
3) наголошено на значенні «моральної тези», а також впливі моральних 

розбіжностей при формуванні плюралізму поглядів на право. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – 
відсутня. 
6. Зв’язок з практикою: 

Участь в проекті з підвищення кваліфікації патрульної поліції. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування. 

Член Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з 
правової освіти населення. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 
гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 26 
травня 2016 р.);  

2) Круглий стіл "Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти" (м. 
Одеса, 19 липня 2016 р.); 

3) Східноєвропейський форум з правової реформи  «20 років Конституції 
України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової 
реформи» (м. Харків, 19-20 травня 2016 р.);  

4) V Літня школа «Верховенство права і конституціоналізм», яка 
організована та проведена Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Чернігів, 
25-30 липня 2016 р.); 

5) Літня школа із загальної теорії права та методики викладання, яка 
організована та проведена Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Львів, 15-
19 серпня 2016 р.); 

6) Семінар «Людська гідність у праві Німеччини, Польщі та України» (м. 
Київ, 10-11 жовтня 2016 р.); 

7) Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в 
Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської 
четвірки» (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 р.);  
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8) Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-
юридичні та політологічні виміри» (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.); 

9) Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні проблеми 
юриспруденції» (м. Ужгород, 17-19 листопада 2016 р.)  

10) Міжнародна конференція «Судова правотворчість у механізмі 
забезпечення принципу верховенства права в умовах реформування правосуддя» 
(м. Київ, 24-25 листопада 2016 р.). 
9. Видавнича діяльність. 

1. Теорія держави і права : посіб. для підготовки до державних іспитів / Д. В. 
Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, Г. О. Христова; за заг. ред. О. В. 
Петришина. – 5 вид., допов. і змінене. - Х. : Право, 2016. – 198 с. (особистий 
внесок – 3,5 друк. арк.).  

2. Загальна теорія права : підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К. : Ваіте, 
2016. – 392 с. (особистий внесок – 4 друк. арк.). 

3. Порівняльне правознавство у таблицях: навчальний посібник для юрид. 
вищ. навч. закл. і ф-тів / авт.-уклад.: Петришин О. В., Зінченко О. В., Лук’янов Д. 
В., Погребняк С. П. – Х. : Право, 2016. – 164 c. (особистий внесок – 1 друк. арк.). 

4. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. 
Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна.  – Х. : Право, 2015. – 816 c. 
(особистий внесок – 0,2 друк. арк.) – не включений до звіту 2015 р. 

5. Погребняк С. П. Плюралізм поглядів на право / С. П. Погребняк // 
Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1-2 (1 друк.арк.). 

6. Погребняк С.П. Людська гідність як правова цінність та її віддзеркалення в 
праві / С. П. Погребняк // Юрист України. – 2016. – № 4 (0,5 друк.арк.) . 

7. Погребняк С. П. Концепції Good Governance та Good Administration і права 
людини / С. П. Погребняк, І. Є. Погребняк // Правові засади гарантування та 
захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доповідей і 
повідомлень ІV Міжнародної науково-практичної конференції 26 травня 2016 р., 
м. Полтава / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Н. О. Гуторова та ін. – Х. : 
Права людини, 2016. – С. 37-41. (загальний обсяг – 0,25 друк. арк.). 

8. Погребняк С. П. Застосування принципу пропорційності при обмеженні 
прав людини / С. П. Погребняк // Права людини: філософські, теоретико-юридичні 
та політологічні виміри : зб. тез наук. доповідей і повідомлень Міжнародного 
круглого столу 28-29 жовтня 2016 року, м. Львів / редкол.: Рабінович П. М., 
Гудима Д. А., Гончаров В. В. та ін. – Львів : Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2016. – (загальний обсяг – 0,5 друк. арк.) (в редакції).  
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  

Головний редактор журналу «Юрист України», заступник головного 
редактора журналу «Філософія права і загальна теорія права».  
11.  Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

Був членом спеціалізованої вченої ради 64.086.02 у Національному 
університеті «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

1. Дисертації Мельничук О. С. на тему: «Міська правова система в Україні: 
загальнотеоретичне дослідження», представленої на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень. 
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2. Дисертації Харитонова Р. Ф. на тему: «Галузева юридична 
компаративістика: загальнотеоретичне дослідження», представленої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

3. Дисертації Равлінко З. П. на тему: «Заборона дискримінації: 
загальнотеоретичне дослідження», представленої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень. 

4. Дисертації Кожана В. В. «Особисті права та свободи людини: 
загальнотеоретичне дослідження», представленої 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. 

1) Участь у V Літній школі «Верховенство права і конституціоналізм», яка 
організована та проведена Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Чернігів, 
25-30 липня 2016 р.); 

2) Участь у Літній школі із загальної теорії права та методики викладання, 
яка організована та проведена Координатором проектів ОБСЄ в Україні (м. Львів, 
15-19 серпня 2016 р.); 

3) Незалежний експерт в Проекті ЄС «Central Asia Rule of Law Platform – 
Phase II» (жовтень 2016 р.). 
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. 

1. Подяка Посла, Координатора проектів ОБСЄ в Україні за плідну 
співпрацю при реалізації проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з 
прав людини в Україні» та високий професіоналізм при проведенні Літньої школи 
із загальної теорії права та методики викладання, що відбулася 15-19 серпня 2016 
р. у м. Львові. 

2. Подяка Посла, Координатора проектів ОБСЄ в Україні за вагомий 
академічний внесок та активну участь у проведенні V літньої школи 
«Верховенство права і конституціоналізм» (25-30 липня 2016 р., м. Чернігів). 

3. Подяка територіального управління Державної судової адміністрації 
України у Харківській області. 
 

 
                                                                ________ проф. С. П. Погребняк 

 
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 

 


