
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Зінченко Олена Володимирівна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор історичних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Проблеми 
порівняльного конституційного правознавства» (2 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Проблеми 
порівняльного конституційного правознавства» (30,43 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Навчальні посібники, наукові статті, тези 
наукових доповідей та повідомлень, програми навчальних курсів. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
1) Вперше здійснено порівняльний аналіз Конституцій Польщі і Франції 1791 р. 

Зроблено висновок про властиву їм низку подібностей і відмінностей. Подібності 
полягають у більше чи менше яскраво виражених впливах на зміст цих документів ідей 
європейського Просвітництва, Декларації прав людини й громадянина 1789 р., 
англійської системи парламентської монархії та Конституції США 1787 р. Найбільш 
радикальними відмінностями постають збереження Конституцією Польщі прав і 
привілеїв шляхти й землевласників разом із кріпосним правом і радикальність 
викорінення феодальних порядків Конституцією Франції. 

2) Вперше здійснено порівняльний аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 р. з 
Конституцією Польщі 1791 р., зроблено висновок про випередження українською 
конституцією польського основного закону радикальністю змісту, яскраво вираженою 
соціальною спрямованістю, демократичністю державного устрою, відсутністю 
кріпосного права та будь-яких цензових обмежень виборчого права, своєю появою не із 
теорії, а з живої багатовікової практики козацького демократичного самоврядування. 

3) Вперше здійснено порівняльний аналіз трьох перших писаних конституцій 
Європи: П.Орлика (1710 р.), Польщі та Франції (1791 р.). Зроблено висновок, що 
Конституція П.Орлика випереджала їх у часі, на вісім десятиліть, що тієї доби мало 
величезне значення, небаченою на той час демократичністю державного устрою, 
необмеженістю виборчих прав різними цензами та своєю появою не з умоглядного 
характеру загальнофілософського теоретизування просвітників, а із практики козацького 
демократичного самоврядування. Конституція Польщі 1791 р. лише частково втілювала 
в практику ідеї європейських просвітників запровадженням конституційної монархії, 
залишаючи феодально-кріпосницький устрій держави, що радикально відрізняло її від 
демократично-республіканського устрою України. Конституція Франції 1791 р. 
закріпила скасування феодальних прав та привілеїв, залучила до свого тексту 
Декларацію прав і свобод людини й громадянина 1789 р., але зберегла монархічний уряд 
і запровадила багатоступеневу виборчу систему із розподілом громадян на активних і 
пасивних, майновим, податковим, віковим цензами та цензом осілості. Результати 
порівняльного аналізу трьох перших писаних конституцій Європи свідчать, що 
політико-правова думка України, втілена в Конституції П.Орлика, де в чому навіть 
випереджала ідентичні думки провідних країн світу ХVІІІ ст. 
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 – ні. 
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8. Участь у конференціях, семінарах: 
Усього: 6,  
з них: міжнародних – 4, 
 всеукраїнських – 2. 

1)Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження 
представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього», 
Громадська організація «Правовий світ», Україна, м. Дніпропетровськ, 15-16 січня 2016 
р.  

2) Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку 
правової системи України», Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 
Україна, м. Львів, 29-30 січня 2016 р.  

3) V Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми 
мови, історії, філософії», Україна, м. Харків, МОН України, Харківський національний 
економічний університет ім. С. Кузнеця, 7-8 квітня 2016 р. 

4) Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та політична культура 
українського соціуму за умов його модернізації», Україна, м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківська асоціація політологів, 22 
квітня 2016 р. 

5) Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Соціально-політичні практики 
в сучасних світових та українських реаліях» (ХХIX Харківські політологічні читання), 
Україна, м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Харківська асоціація політологів, 9 червня 2016 року.  

6) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями 
розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», Західноукраїнська організація «Центр 
правничих ініціатив», Україна, м. Львів, 21-22 жовтня 2016 р. 
9. Видавнича діяльність. 
Загальний обсяг – 30, 43 друк.арк., 
з них: 
Статті в енциклопедіях: 6 (1,8 друк.арк.) 
Статті у фахових виданнях – 4 (1,8 друк.арк.) 
Матеріали та тези конференцій – 3 (0,9 друк.арк.) 
Навчальні посібники – 2 (24,63 друк.арк.) 
Навчально-методичні посібники – 3 (1,3 друк.арк.) 
Статті в енциклопедіях – 6:  

1. Зінченко О.В. Державна Рада / О.В.Зінченко // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 1 : Історія держави і права України / редкол. : В.Д.Гончаренко 
(голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права ім. В.М Корецького 
НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – С. 258-
262. (0,3 друк. арк.) 

2. Зінченко О.В. Діяльність законодавча Державної ради Російської імперії 1906–17 
/ О.В.Зінченко // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1 : Історія 
держави і права України / редкол. : В.Д.Гончаренко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 
України; Ін-т держави і права ім. В.М Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – С. 271-275. (0,3 друк. арк.) 

3. Зінченко О.В. Дума державна / О.В.Зінченко // Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 1 : Історія держави і права України / редкол. : В.Д.Гончаренко 
(голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права ім. В.М Корецького 
НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – С. 289-
293. (0,3 друк. арк.) 
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4. Зінченко О.В. Неодмінна рада / О.В.Зінченко // Велика українська 

юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1 : Історія держави і права України / редкол. : 
В.Д.Гончаренко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і права ім. 
В.М Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 
2016. – С. 506-510. (0,3 друк. арк.) 

5. Зінченко О.В. Представники України в Державній думі Російської імперії 1906–
17/ О.В.Зінченко // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1 : Історія 
держави і права України / редкол. : В.Д.Гончаренко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук 
України; Ін-т держави і права ім. В.М Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – С. 600-604. (0,3 друк. арк.) 

6. Зінченко О.В. Синод Найсвятіший Правительствуючий / О.В.Зінченко // Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1 : Історія держави і права України / 
редкол. : В.Д.Гончаренко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. Наук України; Ін-т держави і 
права ім. В.М Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 
Харків : Право, 2016. – С. 667-671. (0,3 друк. арк.) 
Статті у фахових виданнях – 4: 

1. Зінченко О.В. Порівняльний аналіз конституцій Польщі та Франції 1791 р. / 
О.В.Зінченко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого. Серія: Філософія. Збірник наукових праць. – Харків: Право, 2016. – Вип. 1 
(28). – С. 163-172. (0,6 друк.арк.) (фахове видання) 

2. Зінченко О.В. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і Польська конституція 1791 
р.: порівняльний аналіз / О.В.Зінченко // Вісник Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. Збірник наукових праць. – Харків: 
Право, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-68. (0,6 друк.арк.) (фахове видання) 

3. Зінченко О.В. Особливості історичних впливів на форму і зміст конституцій 
африканських країн / О.В.Зінченко // Вісник Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. Збірник наукових праць. – Харків: Право, 
2016. – Вип. 2 (29). – С. 226-230. (0,3 друк.арк.) (фахове видання) 

4. Зінченко О.В. Три перші писані конституції Європи: Пилипа Орлика (1710 р.), 
Польщі та Франції (1791 р.) (порівняльний аналіз) / О.В.Зінченко // Вісник Національної 
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія. Збірник 
наукових праць. – Харків: Право, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 156-160. (0,3 друк.арк.) 
(фахове видання) 
Тези – 3: 

1. Зінченко О.В. Конституція Замбії про статус Президента країни / О.В.Зінченко // 
Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства 
України майбутнього: Матеріали міжн. наук.-практ. конференції, м. Дніпропетровськ, 
15-16 січня 2016 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. – С. 16-19. (0,3 
друк.арк.) 

2. Зінченко О.В. Порівняльний аналіз двох перших писаних конституцій Європи / 
О.В.Зінченко // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 29-30 січня 2016 р. – Львів: 
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 86-89. (0,3 
друк.арк.) 

3. Зінченко О.В. Порівняльний аналіз конституцій скандинавських держав / 
О.В.Зінченко // Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ 
столітті» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 
жовтня 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 
2016. – С. 112-114. (0,3 друк.арк.) 
Навчальні посібники – 2: 
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1. Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних вищих 

навчальних закладів і факультетів: Навчальний посібник / уклад. О. В. Петришин, О. В. 
Зінченко, Д. В. Лук’янов . – Харків : Право, 2016. – 1024 с. (загальний обсяг – 64 друк. 
арк., особистий внесок – 21,33 друк.арк.) 

2. 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. – Харків: Право, 2016. – 164 c. (загальний обсяг – 13,2 друк. арк., особистий внесок 
– 3,3 друк.арк.) 
Навчально-методичні посібники – 3: 

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять 
з навчальної дисципліни «Правничі системи сучасності»для студентів денної форми 
навчання спеціальності «Міжнародне право» / Уклад. : О. В. Петришин, О. В. Зінченко, 
Д. В. Лук’янов, І. В. Михайленко. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2016. – 36 с. 
(загальний обсяг – 1,5 друк. арк., особистий внесок – 0,5 друк.арк.) 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять 
з навчальної дисципліни «Правничі системи сучасності» для студентів заочної форми 
навчання спеціальності «Міжнародне право» / Уклад. : О. В. Петришин, О. В. Зінченко, 
Д. В. Лук’янов, І. В. Михайленко. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2016. – 22 с. 
(загальний обсяг – 1,2, особистий внесок – 0,3 друк.арк.) 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять 
з навчальної дисципліни «Правничі системи сучасності» для студентів 2 курсу 
міжнародно-правового факультету денної форми навчання спеціальності 
«Правознавство» / Уклад. : О. В. Петришин, О. В. Зінченко, І. В. Михайленко. – Х. : Нац. 
юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2016. – 35 с. (загальний обсяг –1,5 друк. арк., особистий 
внесок – 0,5 друк.арк.) 
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 – 
відсутні. 
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. 
 
 

                              ________ доц. О. В. Зінченко 
 

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 
 


