
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Вовк Дмитро Олександрович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Етика українських 
церков у політико-правовому дискурсі», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Етика українських 
церков у політико-правовому дискурсі», 3,2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Статті, тези доповідей на конференція, 
лекції. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
1) Проаналізовано доктрини трьох найбільших українських церков (УПЦ МП, УПЦ 

КП, УГКЦ) у сфері релігійної свободи і прав людини, виявлені спільні і відмінні риси; 
2) Проведено порівняння церковного і світського розуміння прав людини і цілей, 

заради яких держава може втручатися у права людини. Показано, як етичні вчення 
церков визначають їх позицію у царині прав людини на прикладі абортів, одностатевих 
шлюбів, ювенальної юстиції, мистецтва, свободи преси тощо; 

3) Проаналізовано шляхи впливу (спроб впливу) церков і релігійних громад на 
законотворчість і юридичну практику через спроби участі в роботі Конституційної 
комісії, розробку власних юридичних доктрин, звернення до суду і контролюючих 
органів тощо; 

4) У зв’язку із заявленою темою показані зміні у моделі державно-церковних 
відносин в Україні протягом 2014-2016 рр. 
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) Тренінг для тренерів Програми Ради Європи освіти з прав людини для юристів-
професіоналів “HELP”  (м. Баку, Азербайджан, 15-18 березня 2016 р.) 

2) International Conference “Dimensions of Religious Freedom in Contemporary 
Europe” (The Angelus Silesius University of Applied Sciences, Walbrzych, 12-14 September 
2016); 

3) International Conference “Freedom of Religion or Belief in Situations of Crisis – Why 
Can’t We Get Along?” (University of Tartu and International Center for Law and Religion 
Studies at Brigham Young University, Tallinn, 16-19 June, 2016); 

4) Міжнародна наукова конференція “Свобода релігії на перехресті епох, країн, 
культур” (Інститут філософії НАН України, м. Київ, 16-17 вересня 2016 р.); 

5) Міжнародний круглий стіл “Права людини: філософські, теоретико-правові і 
політологічні виміри” (ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів, 28-29 жовтня 2016 р.); 

6) Експертна зустріч з приводу обговорення проекту документу ОБСЄ “Свобода 
релігії і безпека” (Київ, 24-25 листопада 2016 р.) 

7) Міжнародна науково-практична конференція: «Конституційна реформа в 
Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», 
21–22 жовтня 2016 р., Національна академія правових наук України за підтримки 
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Міжнародного Вишеградського Фонду, м. Харків, Україна.І Міжнародний 
круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри», 
28–29 жовтня 2016, Юридичний Факультет ЛНУ, Кафедра теорії та філософії права 
юридичного факультету ЛНУ імені І. Франка, м. Львів, Україна/ 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Вовк Д. Релігійна свобода на тлі українсько-російської війни // Релігійна свобода 
на перехресті епох, країн, культур: Наук. щорічник. – 2016. – Вип. 19. – С. 10-113 (0,7 
друк.арк.); 

2. Вовк Д. Між політикою і правом: релігійна свобода на тлі українсько-
російського конфлікту // Матеріали міжнародного круглого столу “Права людини: 
філософські, теоретико-правові і політологічні виміри” (28-29 жовтня 2016 р.). – Львів, 
2016 (0,6 друк.арк.); 

3. Вовк Д. Почему Страсбургский суд, будучи прав в деле «Олиари и др. Против 
Италии», тем не менее ошибся // Толерантність у транзитивних суспільствах: 
філософський, правовий, політологічний, соціологічний виміри / За ред. О. Петришина, 
Д. Вовка, О. Уварової. – Х.: Юрайт, 2016. – С. 140-145 (0,4 друк.арк.). 

4. Vovk D. Ethics versus Politics: Ukrainian Churches Doctrines on Family Gender and 
Sexuality in the Context of Eurointegration Process // Gender, Sexuality and Reproduction in 
Central and Eastern Europe: Religious Actors and Secular Norms in Contentious Politics / ed. 
By J. Punkhurst, A. Kilp. – Springer, 2016 (1.5 друк.арк., знаходеться у друку) 
Загальний обсяг: 3,2 друк.арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редколегії журналу “Філософія права і загальна теорія права” (додаток до 
журналу “Право України”). 
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 – 
відсутні. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 

Стипендія Fulbright Scholar Grant за 2016/2017 академічний рік. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1. Рада Європи (сертифікований тренер Програми освіти з прав людини для для 
юристів-професіоналів “HELP” ); 

2. Фонд Роберта Боша (Німеччина) (організатор і лектор Освітнього курсу з 
толерантності для студентів-правників, травень – червень 2016 року на базі 
Національної академії правових наук України) 
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 отримував. 
 

                              ________ доц. Д. О. Вовк 
 

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 


