
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Трихліб Крістіна Олексіївна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент, 
асистент кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Європейські 
стандарти прав людини у 21 ст.» (1,5 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Європейські 
стандарти прав людини у 21 ст.», (7,8 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
У наукових статтях і тезах наукових доповідей та повідомлень на Всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних конференціях набуло подальшого розвитку 
дослідження і аргументація еволюції європейського праворозуміння на підставі 
консенсусу, як основи розвитку інтегрального праворозуміння, передовсім, у практиці 
Європейського суду з прав людини, що виконує гармонізаційну роль. Зокрема, 
динамічна інтерпретація прав людини пов’язана з розширенням і своєрідним 
переформатуванням стандартів їх розуміння й тлумачення, зумовлених сучасним 
розвитком суспільства, права і зміною поглядів на норми моралі. Крім того, проведено 
ґрунтовний аналіз сутності, а також висвітлення особливостей розвитку та застосування 
доктрини меж вільного розсуду (англ. «margin of appreciation») у практиці 
Європейського суду з прав людини.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою. – немає. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні організації та 
міжнародне право ХХІ століття: етапи становлення, сучасний стан та перспективи 
розвитку». – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна (19 лютого, 2016 року). 

2) IV Міжнародна конференція аспірантів і молодих учених «Інтердисциплінарний 
підхід до права в сучасному соціальному контексті». – Вільнюс, Литва: Вільнюський 
державний університет, факультет права (21 – 22 квітня, 2016 року). – The 4th 
International Conference of PhD Students and Young Researchers «Interdisciplinary approach 
to law in modern social context» (21 – 22 April 2016, Vilnius University, Faculty of Law, 
Vilnius, Lithuania). 

3) Східноєвропейський форум з правової реформи – 20 років Конституції України: 
Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи». – 
Харків: Національна академія правових наук України (19 – 20 травня, 2016 року). 

4) Всеукраїнська наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті 
сучасної геополітики». – Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого (24 травня, 2016 року). 

5) V Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини, 
проведений у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 
правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з Львівським національним 
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університетом імені Івана Франка, Національною школою суддів України, 
Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом України за фінансової 
підтримки Уряду Канади. – Львів: Львівський національний університет імені Івана 
Франка (6 – 8 жовтня, 2016 року). 

6) Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні 
в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки». – Харків: 
Національна академія правових наук України (21 – 22 жовтня, 2016 року).  
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.). 

1. Наукова стаття. – Трихліб К. О. Забезпечення основних прав і свобод людини / К. 
О. Трихліб // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
ПРАВО. – 2016. – Випуск 36. Том 1. – С. 21 – 26 (0,8 друк.арк.). 

2. Тези наукової доповіді на міжнародній науково-практичній конференції. – 
Трихліб К. О. Консенсус – основа еволюційного тлумачення прав і свобод людини / К. 
О. Трихліб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 лютого, 2016 
року) «Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ століття: етапи становлення, 
сучасний стан та перспективи розвитку». – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 
176 – 180 (0,3 друк.арк.). 

3. Наукова стаття. – Трихліб К. О. Динамічна інтерпретація основних прав і свобод 
людини в Європейській конвенції з прав людини / К. О. Трихліб // Альманах 
міжнародного права. – 2016. – Випуск 11. – С. 111 – 120 (0,7 друк.арк.). 

4. Тези наукового повідомлення на міжнародній конференції аспірантів і молодих 
учених у Вільнюсі, Литва. – Trykhlib Kristina. The doctrine of the «margin of appreciation» 
in the case-law of the European Court of Human Rights / Kristina Trykhlib // Conference 
papers of the 4th International Conference of PhD Students and Young Researchers 
«Interdisciplinary approach to law in modern social context» (21 – 22 April 2016, Vilnius 
University, Faculty of Law, Vilnius, Lithuania). – P. 339 – 348 (1 друк.арк.). 

5. Тези наукової доповіді на науковій конференції. – Трихліб К. О. Інтеграція: 
сутність і особливості / 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. – 536 с. (С. 100 – 105, 0, 
3 друк.арк.). 

6. Брала участь у підготовці тем (чотири блоки), а також поточних контрольних 
питань і завдань та списку рекомендованої додаткової літератури для читання до 
підручника «Юридична деонтологія» для дистанційного курсу навчання (4,5 друк. арк.). 

7. Брала участь у розробці тематики курсових робіт з теорії держави і права для 
студентів 1 курсу 2015 – 2016 н.р. (Тема 22. Теорія природного права: план, методичні 
рекомендації і список рекомендованої літератури – 0, 2 друк.арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші – У Google Scholar. 

1. К. О. Трихліб. Забезпечення основних прав і свобод людини. Guaranteeing 
fundamental human rights and freedoms ([pdf] із сайта uzhnu.uz.ua). Журнал: Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Дата публікації: 2016. Сторінки: 21. 
– Режим доступу: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IQdEMr4AAAA
J&citation_for_view=IQdEMr4AAAAJ:4TOpqqG69KYC 

2. Kristina Trykhlib. The doctrine of the «margin of appreciation» in the case-law of the 
European Court of Human Rights ([pdf] із сайта vu.lt). Дата публікації: 2016/4/22. Журнал: 
Interdisciplinary approach to law in modern social context. Сторінки: 339. Видавник: Vilnius 
University. – Режим доступу: 
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https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IQdEM
r4AAAAJ&citation_for_view=IQdEMr4AAAAJ:YOwf2qJgpHMC 

3. К. О. Трихліб. Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в 
Європейській конвенції з прав людини ([pdf] із сайта irbis-nbuv.gov.ua). Дата публікації: 
2016. Журнал: Альманах міжнародного права. Номер: 11. Сторінки: 111 – 120. 
Видавник: Міжнародний гуманітарний університет. – Режим доступу: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IQdEMr4AAAA
J&citation_for_view=IQdEMr4AAAAJ:ULOm3_A8WrAC 

4. К. О. Трихліб. Інтеграція: сутність і особливості ([pdf] із сайта nlu.edu.ua). Дата 
публікації: 2016. Видавник: видавництво «Право». – Режим доступу: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=IQdEMr4AAAA
J&citation_for_view=IQdEMr4AAAAJ:kNdYIx-mwKoC  
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

1. Відгук на автореферат дисертації Гавловської Аліни Олександрівни, виконаної на 
тему: «Правовий механізм формування та реалізації державних молодіжних програм: 
теоретично-правові аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень (в спеціалізовану вчену раду К 17.127.09 Класичного приватного 
університету за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б). 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) – 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. 
 
 

                              ________ ас. К. О. Трихліб 
 

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 
 
 


