
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 
 
 
 
 
 

З  В  І  Т 
 

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
З НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ЗА 2016 РІК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ХАРКІВ – 2016 р. 



 

 

2 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 
 

1.1. Науково-дослідницька робота кафедри здійснювалась в межах цільової 
комплексної програми «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та 
правової системи України», № 0111U000969. Науковий керівник – завідувач кафедри 
теорії держави і права, д.ю.н., проф. Петришин О. В. 

1.2. Склад кафедри теорії держави і права за планом науково-дослідницької 
роботи на 2016 рік: 

1. Авраменко Л.В., к.ю.н., доцент 
«Особливості впливу наступності у праві на розвиток національної правової системи у 
21 ст.», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 12,8 друк. арк. 
Посібник 
1. «Теорія держави та права», Навчальний посібник, 12,8 друк. арк. 

 2. Богачова Л.Л., к.ю.н., доцент 
«Нормотворчі процедури в Україні та Євросоюзі (порівняльний аналіз)», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,2 друк. арк. 
 Статті: 

1 «Нормативно-правовий акт як джерело національного та європейського права», 
«Альманах міжнародного права», – №14, 0,8 друк. арк. 

2. «Правова експертиза нормативно-правових актів як складова нормотворчого 
процесу», «Юридичний науковий електронний журнал», – №6, 0,7 друк. арк. 

3. «Види законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі (порівняльно-правова 
характеристика)», «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки», – №6, 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. «Самостійна робота студентів як форма освітнього процесу», Х конференція 

Школи педагогічної майстерності «Сучасні практики вищої юридичної освіти та 
педагогіки», 0,2 друк. арк. 

3. Вовк Д.О., к.ю.н., доцент 
«Етика українських церков у політико-правовому дискурсі», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 3,2 друк. арк. 
 Статті: 

1. « Релігійна свобода на тлі українсько-російської війни», «Релігійна свобода на 
перехресті епох, країн, культур: Наук. щорічник», – Вип. 19, 0,7 друк. арк. 

2. «Між політикою і правом: релігійна свобода на тлі українсько-російського 
конфлікту», «Права людини: філософські, теоретико-правові і політологічні виміри», 0,6 
друк. арк. 

3. «Почему Страсбургский суд, будучи прав в деле «Олиари и др. Против 
Италии», тем не менее ошибся», «Юрайт», 0,4 друк. арк. 

4. «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», 
1,5 друк. арк. (у друці). 

4. Вороніна М.А., к.ю.н., доцент 
«Соціальні норми, які діють в праві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,85 друк. арк. 
Статті: 
1. «Феномен японської правової системи. Характеристика та особливості», 

«Право та інноваційне суспільство», №1 (6), 0,85 друк. арк. 
5. Дашковська О.Р., д.ю.н., професор 

«Юридичні засоби гарантування та захисту прав людини», 2 друк. арк. 
Опубліковано 2,8 друк. арк. 
Статті: 
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1. «Покоління прав людини як соціальна форма опосередкування 
свободи», «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 
«Юриспруденція», № 22, 0,6 друк. арк. 
 2. «Права людини в контексті лібертарно-юридичної концепції праворозуміння: 
загальна характеристика», «Науковий вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Юридичні науки», - № 5, 0,6 друк. арк. 

3. «Право нації на самовизначення як особлива форма опосередкування 
свободи», «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 
– № 41, 0,6 друк. арк. 

Тези: 
1. «Консенсус як важлива умова правового спілкування», конференція «Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми і перспективи розвитку», 18 – 19 листопада 2016 
р., м. Львів, 0,3 друк. арк. 

2. «Гендерна рівність в праві Європейського союзу», «ІІ Харківські міжнародно-
правові читання», 21 листопада 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

3. «Конституційне право громадян на петицію: загальна характеристика», 
конференція «Сучасне державотворення і право творення: питання теорії та практики», 
9 – 10 грудня 2016 р., м. Одеса, 0,4 друк. арк. 

6. Зінченко О.В., д.і.н., доцент 
«Проблеми порівняльного конституційного правознавства», 2 друк. арк. 

Опубліковано 29,13 друк. арк. 
Посібники: 
1. «Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних вищих навчальних 

закладів і факультетів», особистий внесок – 21,33 друк. арк. 
2. «Порівняльне правознавство у таблицях», особистий внесок – 3,3 друк. арк. 
Статті: 

 1. «Порівняльний аналіз конституцій Польщі та Франції 1791 р.», «Вісник 
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія», – 
Вип. 1 (28), 0,6 друк. арк. 

2. «Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і Польська конституція 1791 р.: 
порівняльний аналіз», «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого. Серія: Політологія», – Вип. 2 (29), 0,6 друк. арк. 
 3. «Особливості історичних впливів на форму і зміст конституцій африканських 
країн», «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 
Серія: Політологія», – Вип. 2 (29), 0,3 друк. арк. 

4. «Три перші писані конституції Європи: Пилипа Орлика (1710 р.), Польщі та 
Франції (1791 р.) (порівняльний аналіз)», «Вісник Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія», – Вип. 3 (30), 0,3 друк. арк. 

Статті в енциклопедіях: 
1. «Державна Рада», «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.» Т. 1: 

«Історія держави і права України», 0,3 друк. арк. 
2. «Діяльність законодавча Державної ради Російської імперії 1906–17», «Велика 

українська юридична енциклопедія: у 20 т.» Т. 1: «Історія держави і права України», 0,3 
друк. арк. 

3. «Дума державна», «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.» Т. 1: 
«Історія держави і права України», 0,3 друк. арк. 

4. «Неодмінна рада», «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.» Т. 1: 
«Історія держави і права України», 0,3 друк. арк. 

5. «Представники України в Державній думі Російської імперії 1906–17», «Велика 
українська юридична енциклопедія: у 20 т.» Т. 1: «Історія держави і права України», 0,3 
друк. арк. 

6. «Синод Найсвятіший Правительствуючий», «Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т.» Т. 1: «Історія держави і права України», 0,3 друк. арк. 

Тези: 
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1. «Конституція Замбії про статус Президента країни», конференція 
«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства 
України майбутнього», м. Дніпропетровськ, 15-16 січня 2016 р., 0,3 друк. арк. 

2. «Порівняльний аналіз двох перших писаних конституцій Європи», конференція 
«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України», м. Львів, 29-30 січня 2016 
р., 0,3 друк. арк. 

3. «Порівняльний аналіз конституцій скандинавських держав», конференція 
«Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів, 21-
22 жовтня 2016 р., 0,3 друк. арк. 

7. Матат Ю.І., к.ю.н., асистент 
«Практика Європейського суду з прав людини та її роль в механізмі подолання 
прогалин у національному законодавстві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,51 друк. арк. 
Стаття: 
1. «Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини і 

реалізація в Україні», «Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія Право», – Вип. 41, 0,6 друк. арк. 

Тези: 
1. «Практика Європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин 

у національному законодавстві: проблеми реалізації», 0,14 друк. арк. 
2. «Роль статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у 

гарантуванні права на справедливий суд», 0,23 друк. арк. 
3. «Право на доступ до правосуддя: європейський досвід та проблеми 

забезпечення в Україні», 0,54 друк. арк. 
8. Окладна М.Г., к.і.н., доцент 

«Проекти європейської консолідації в епоху Відродження», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 3,2 друк. арк. 
Монографія: 

 1. «Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток», «Наукові 
доповіді», – Вип. 19, (у співавторстві), особистий внесок – 0,5 друк. арк. 

Статті: 
 1. «Об'єднана Європа», «Європейська інтеграція в контексті сучасної 
геополітики», 0,4 друк. арк. 
 2. «Ідеї розбудови об'єднаної Європи в політико-правовій думці ХVІI – початку 
ХVIII ст.», «Актуальні проблеми сучасного міжнародного права», 0,4 друк. арк. 
 3. «Проблеми формування правової культури української молоді», «Державне 
будівництво та місцеве самоврядування», – №32, 0,3 друк. арк. 
 4. «Політичні та правові вчення класиків німецької філософії (кінець. XVIII – 
початок XIX ст.)», 0,3 друк. арк. 
 5. «Правова культура і її роль у формуванні правопорядку ЄС», «Актуальні 
проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в контексті 
конституційної модернізації», 0,3 друк. арк. 

Наукова доповідь: 
 1. «Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток», Серія 
«Наукові доповіді», – Вип. 19, (у співавторстві), 1 друк. арк. 

9. Олейников С.М., к.ю.н., доцент 
«Динаміка системи права і законодавства: принципи, тенденції», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 2,4 друк арк. 
Статті: 

1. «Theoretical foundation of human rights: J. Maritain philosophy of natural law», 
«Journal of Scientific Research and Development», № 3 (6), 0,9 друк. арк. 

2. «Философия естественного права Жака Маритена как теоретический 
фундамент прав человека», «Юридические исследования», – №12, 0,9 друк. арк. 

3. «К понятию правовой формы деятельности государства», «Youth World Politic», 
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№3, 0,6 друк. арк. (не увійшло до звіту за 2015 р.). 
10. Погребняк С.П., д.ю.н., професор 

«Застосування національного права: моральний вимір», 2 друк. арк. 
Опубліковано 10,95 друк. арк. 
Посібники: 
1. «Теорія держави і права», посібник для підготовки до державних іспитів, – 5 

вид., допов. і змінене, особистий внесок – 3,5 друк. арк. 
2. «Порівняльне правознавство у таблицях», особистий внесок – 1 друк. арк. 
Підручники: 
1. «Загальна теорія права», особистий внесок – 4 друк. арк. 
Словники: 
1. «Політологічний енциклопедичний словник», особистий внесок – 0,2 друк. арк. 

(не увійшло до звіту за 2015 р.). 
Статті: 
1 «Плюралізм поглядів на право», «Філософія права і загальна теорія права», – 

2016. – № 1-2, 1 друк. арк. 
2. «Людська гідність як правова цінність та її віддзеркалення в праві», «Юрист 

України», – 2016. – № 4, 0,5 друк. арк. 
Тези: 
1. «Концепції Good Governance та Good Administration і права людини», 

конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 
громадянина», 26 травня 2016 р., м. Полтава, 0,25 друк. арк. 

2. «Застосування принципу пропорційності при обмеженні прав людини», круглий 
стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри», 28 – 
29 жовтня 2016 р., м. Львів, 0,5 друк. арк. (в редакції). 

11. Прийма С.В., к.ю.н., доцент 
«Загальні засади інтерпретації права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,83 друк. арк. 
Статті: 

 1. «Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів», «Вісник Академії 
правових наук України», – № 4 (87), 0,7 друк. арк. 

Тези: 
1. «Суб’єкт зловживання правом при здійсненні інтерпретаційно-правової 

діяльності», конференція «East European Conference», 29 – 30 листопада 2016 р., м. 
Познань, Польща, 0,3 друк. арк. 

Науковий переклад: 
1. «Гауфман Є. Політичні та правові аспекти образу ворога», «Філософія права і 

загальна теорія права», 0,83 друк. арк. 
12. Пушняк О.В., к.ю.н., доцент 

«Дія в часі судових правоположень: порівняльний аналіз», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано: 1,85 друк. арк. 
Статті: 
1. «Дія в часі судових правоположень в Україні», «Проблеми законності», – № 4, 

0,7 друк. арк. 
Тези: 
1. «До питання про темпоральну дію судових правоположень в Україні», 

конференція «Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. IX 
Тодиківські читання», 4 – 5 листопада 2016 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

Кодекси: 
1. «Науково практичний-коментар до Кримінального процесуального кодексу 

України в 4-х томах», – Т.4, – Розділи 10, 11. 1,0 друк. арк. (у друці). 
13. Размєтаєва Ю.С., к.ю.н, асистент 

«Правове регулювання на національному та транснаціональному рівні», 1,5 друк. арк. 
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Опубліковано: 4,4 друк. арк. 
Статті: 
1. «Інформаційна війна: методи ведення та протидії», Воркшоп «Інформаційна 

безпека як частина національної безпеки у Східній Європі», 19–20 лютого 2016 р., 1,1 
друк. арк. 

2. «Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та 
регулювання», Науковий вісник УЖНУ. – Вип 37, 0,6 друк. арк. 

3. «Електронне урядування в Україні та ЄС: проблеми євроінтеграції», 
«Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики», м. Харків, 11 травня 2016 р., 
0,3 друк. арк. 

4. «Hate speech і толерантність: європейські стандарти і український контекст», 
«Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, правовий, політичний, 
соціологічний виміри». – Х.: Юрайт, 2016, 0,6 друк. арк. 

5. «Залиште мене у спокої або право бути забутим», І Міжнародний круглий стіл 
«Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри», 28–29 жовтня 
2016, м. Львів, 0,8 друк. арк. (в редакції) 

Тези: 
1. «Право бути забутим: деякі проблемні питання» // «Правові засади 

гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» IV Міжнар. наук.-практ. 
конф., 26 травня 2016 р., м. Полтава, 0,3 друк. арк. 

2. «Технологічні новації та проблеми місцевої демократії і самоврядування» // 
«Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн 
Вишеградської четвірки», Наук.-практ. конф, м. Харків, 21–22 жовтня 2016 р. 0,7 друк. 
арк. 

14. Семеніхін І.В., к.ю.н., асистент 
«Ґенеза вітчизняної правової доктрини», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 2 друк. арк. 
Статті: 
1. «Правова доктрина, наукова спільнота та влада: окремі питання 

співвідношення та взаємодії», «Теорія і практика правознавства» – Вип. 1 (9), 0,6 друк. 
арк. 

2. «Правова доктрина: поняття, ознаки, структура», «Проблеми законності» – 
Вип. 132, 0,75 друк. арк. 

3. «The use of legal scholarship by the courts of Ukraine», «Проблеми законності» – 
Вип. 134, 0,5 друк. арк. 

Тези 
1. «Катування терористів в світлі доктрини прав людини», «Юридичні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи розвитку». Міжнар. наук.-практ. конф.: 13-14 
травня 2016 р., 0,15 друк. арк. 

15. Сидоренко О.О., к.ю.н., асистент 
«Тенденції розвитку правової системи в умовах глобалізації»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 3,1 друк. арк. 
Статті: 
1. «Вплив правової інтеграції на правові системи», 0,8 друк. арк. 
2. «Правова система України в контексті глобалізації», Електронний ресурс 

«Теорія і практика правознавства», Вип. 1(9), 1 друк. арк. 
3. «Наростання процесуальності в правовому регулюванні як тенденція розвитку 

правової системи в умовах глобалізації», 0,7 друк. арк. 
Тези 
1. «Проблеми та тенденції демократичного розвитку України», Наукова 

конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (До 20-річчя 
прийняття Конституції України)», 22 червня 2016 р. м. Харків, 0,3 друк. арк. 

2. «Деякі політико-правові аспекти міжнародних інтеграційних процесів», 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і 
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держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів», 25 листопада 2016 р., 
м. Дніпро, 0,3 друк. арк. 

16. Смородинский В.С., к.ю.н., доцент 
«Держава і правовий порядок», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,4 друк. арк. 
 Статті: 
 1. «Rregulation of Social Activity by Law», «Yearbook of Ukrainian law: Coll. Of 
scientific papers», – № 8, 0,6 друк. арк. 
 2. «Предмет і призначення історії правових учень як наукової та навчальної 
дисципліни», «Філософія права і загальна теорія права», – № 1-2, 0,6 друк. арк. (не 
увійшло до звіту 2015 року). 
 3. «Відкритість до Інакшого (висвітлення проблем толерантності західним 
кінематографом)», Юрайт, 0,5 друк. арк. 
 4. «Європейські правові цінності та їх сприйняття правовою системою України», 
«Право», 0,6 друк. арк. 
 5. «Межі та ефективність правового регулювання: сучасний погляд на проблему», 
ТОВ «Видавництво прав людини», 0,5 друк. арк. 
 6. «Права людини як європейська правова цінність», «Права людини: 
філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри», 0,6 друк. арк. (у друці). 
 17. Соколова І.О., к.ю.н., асистент 
«Правовий режим як категорія правової науки», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,5 друк. арк. 
Статті: 
1. «Дерегуляція в системі правового регулювання суспільних відносин», 

«Державне будівництво та місцеве самоврядування», – Вип. 31, 0,5 друк. арк. 
 2. «Особливості приватноправового режиму правового регулювання суспільних 
відносин», «Проблеми законності», – Вип. 135, 1 друк арк. 
 18. Трихліб К.О., к.ю.н., асистент 
«Європейські стандарти прав людини у 21 ст.», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 3,1 друк. арк. 
Статті: 
1. «Забезпечення основних прав і свобод людини», «Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право», – Вип. 36, 0,8 друк. арк. 
2. «Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в Європейській 

конвенції з прав людини», «Альманах міжнародного права», – Вип. 11, 0,7 друк. арк. 
Тези: 
1. «Консенсус – основа еволюційного тлумачення прав і свобод людини», 

конференція «Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ століття: етапи 
становлення, сучасний стан та перспективи розвитку», 19 лютого 2016 р., м. Харків, 0,3 
друк. арк. 

2. «The doctrine of the «margin of appreciation» in the case-law of the European Court 
of Human Rights», Conference «Interdisciplinary approach to law in modern social context», 
21 – 22 April 2016, Vilnius, Lithuania, 1 друк. арк. 

3. «Інтеграція: сутність і особливості», конференція «Європейська інтеграція в 
контексті сучасної геополітики», 24 травня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

19. Уварова О.О., к.ю.н., доцент 
«Реалізація вимог автономії у правовому регулюванні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 4,25 друк. арк. 
Наукове видання: 
1. «National studies on Barriers, remedies and good practices for women’s access to 

justice in Ukraine», «National studies on Barriers, remedies and good practices for women’s 
access to justice in five Eastern Partnership countries», 1 друк. арк. 
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2. «Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із ґендерною 
дискримінацією: збірка кращих практик», (у співавторстві), (загальний обсяг – 7,5 друк. 
арк., особистий внесок – 0,75 друк. арк.). 

3. «Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів: звіт 
за результатами моніторингу», (у співавторстві), (загальний обсяг – 7 друк. арк., 
особистий внесок – 0,75 друк. арк.). 

4. «Ідентифікація випадків ґендерної дискримінації: методичні рекомендації 
суддям», (у співавторстві), (загальний обсяг – 1,5 друк. арк., особистий внесок - 0,75 
друк. арк.). 

Статті: 
1. «Повага до сексуальної орієнтації і ґендерної ідентичності людини як вимога 

толерантності», «Український часопис міжнародного права», (в редакції), 0,8 друк. арк. 
Тези 
1. «Децентрализация и федерализация: соотношение понятий», конференция 

«Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн 
Вишеградської четвірки», 21 – 22 жовтня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

20. Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент 
«Правова система як соціальний феномен: поняття, зміст, сутність», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 5,3 друк. арк. 
Статті: 
1. «Феномен глобалізації: різноаспектність визначення», «Європейська інтеграція 

в контексті сучасної геополітики», – Ч. 1, 0,7 друк. арк. 
2. «Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в 

умовах глобалізації», Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 
право» №4, 0,9 друк. арк. 

3. «Імплементація європейських правових стандартів у правову систему 
України», Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний 
журнал», №6, 0,9 друк. арк. 

4. «Правова трансформація: теоретичний аспект», «Актуальні проблеми 
сучасного міжнародного права», – Ч. 1, 0,9 друк. арк. 

5. «Механизм модернизации и критерии ефективности правовой системы», 
«Legea si viata» («Закон и Жизнь»), № 12, 1 друк. арк. 

6. «Співвідношення правової системи з юридичними феноменами правової 
дійсності», «Юридичні науки», № 5/2016, 0,9 друк. арк. 

1.3. Викладачі, які не виконали НДР: доц. Вороніна М.А. 

 

1.5 . Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

За звітний період дослідження науковців кафедри були спрямовані на найбільш 
актуальні проблеми правознавства, що мають вагоме теоретико-прикладне значення. 

Виконані членами кафедри науково-дослідницькі роботи присвячені розробці 
актуальних проблем, пов’язаних з розбудовою держави і суспільства, керованих 
верховенством права, впровадженням демократичних принципів і норм в діяльність 
державного апарату, формуванням сучасного праворозуміння на основі європейських 
цінностей, поваги до прав людини тощо. Зокрема: 

1. Доц. Авраменко Л.В. у науковому дослідженні «Особливості впливу 
наступності у праві на розвиток національної правової системи у 21 ст.» дослідила 
розвиток правової системи та дійшла висновку, що він неможливий без врахування 
досвіду майбутніх поколінь. Наступність може відбуватися у двох напрямках: спадковий 
характер власних традицій і сприйняття досвіду інших країн, близьких по духу. 



 

 

9 

 

Еволюцію правової системи кожної окремої країни чи їх груп завжди базується 
на певному підґрунті; визначила, що в умовах спрямування діяльності держави на 
інтеграцію до Європейського союзу основним стає вплив міжнародного права на 
внутрішньодержавне право є узгодження змісту норм національного права з 
положеннями міжнародного права. Таке узгодження відбувається різними шляхами: це і 
пряме запозичення міжнародно-правових норм у національне право, це і аккультурація, 
гармонізація національного законодавства шляхом прийняття національних норм, що 
за своїм змістом відповідають принципам та нормам міжнародного права. 

2. Доц. Богачова Л.Л. у науковому дослідженні «Нормотворчі процедури в 
Україні та Євросоюзі (порівняльний аналіз)» охарактеризовано спільні і відмінні риси 
законодавчих процедур в Україні та Євросоюзі; проаналізовано особливості юридичної 
природи нормативно-правових актів, поширених у національному та європейському 
праві і визначено їх місце серед інших джерел права. 

3. Доц. Вовк Д.О. у науковому дослідженні на тему «Етика українських церков у 
політико-правовому дискурсі» проаналізував доктрини трьох найбільших українських 
церков (УПЦ МП, УПЦ КП, УГКЦ) у сфері релігійної свободи і прав людини, виявив 
спільні і відмінні риси; провів порівняння церковного і світського розуміння прав людини 
і цілей, заради яких держава може втручатися у права людини. Показав, як етичні 
вчення церков визначають їх позицію у царині прав людини на прикладі абортів, 
одностатевих шлюбів, ювенальної юстиції, мистецтва, свободи преси тощо. 

4. Доц. Вороніною М.А. у науковій розробці на тему «Соціальні норми, які діють 
в праві» розглянуто феномен правової системи Японії через аналіз окремих елементів 
правової системи Японії шляхом дослідження специфічних та характерних тільки для 
цієї системи засобів регулювання суспільних відносин; продемонстровано втілення 
базових принципів звичаєвої правової системи в сучасній японській правовій системі. 
Наведені основні підходи до визначення ролі права в сучасному японському соціумі. 

5. Проф. Дашковська О.Р. у своєму дослідженні «Юридичні засоби 
гарантування та захисту прав людини» визначила сутнісні та змістовні характеристики 
принципу верховенства права та визначила основні юридичні засоби, що забезпечують 
його дію в національних правових системах. 

6. Д.і.н., доц. Зінченко О.В. у науковій розробці на тему «Проблеми 
порівняльного конституційного правознавства» 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. 

7. К.ю.н., ас. Мататом Ю.І. у дослідженні «Практика Європейського суду з прав 
людини та її роль в механізмі подолання прогалин у національному законодавстві» 
досліджено напрями та механізми впливу рішень Європейського суду з прав людини на 
правозастосовну практику в умовах недосконалості правового регулювання. 

8. Доц. Окладна М.Г. у дослідженні «Проекти європейської консолідації в епоху 
Відродження» дійшла висновків, що у період Відродження було розроблено принципово 
новий підхід в концептуальних пошуках щодо вирішення проблеми війни і миру, а також 
здійснено розробку шляхів створення європейського об’єднання. Розроблені проекти 
містили ідеї, які були сприйняті і застосовані в процесі офіційного інтеграційного 
процесу у другій половині ХХ ст.: організація Європейської ліги або конфедерації, 
визначення її членського складу, завдань і компетенції; створення представницького 
органу європейських держав (конгресу, парламенту, верховної ради або палати). 

9. Доц. Олейников С.М. у своєму дослідженні на тему «Динаміка системи права і 
законодавства: принципи, тенденції» дослідив напрямки розвитку галузей та інститутів 
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права і законодавства; природу структурних елементів системи права – 
галузей та інститутів права, їх характерних рис, ознак, об’єктивно-суб’єктивних критеріїв 
формування в системі права; обґрунтував необхідність факторного аналізу системи 
права і системи законодавства; систематизував чинники впливу на систему 
законодавства. 

10. Проф. Погребняк С.П. у науковому дослідженні на тему «Застосування 
національного права: моральний вимір» уточнив поняття людської гідності і визначено 
зміст принципу поваги до людської гідності та похідних від нього принципів; 
удосконалені методологічні підходи щодо зважування моральних цінностей під час 
застосування принципу пропорційності. 

11. Доц. Прийма С.В. у науковому дослідженні «Загальні засади інтерпретації 
права» здійснив дослідження аспектів справедливості при тлумаченні права. 
Констатував, що серед різноманітних класифікацій аспектів справедливості провідним 
можна вважати їх поділ на формальний, змістовний і процедурний аспекти, оскільки 
вони характеризують тлумачення і як процес, і як діяльність, що не в останню чергу 
впливає на обмін і розподіл різноманітних благ, і як засіб досягнення формальної 
рівності й очікуваності прийнятих рішень; виділено у межах формальної справедливості 
вимогу одноманітності тлумачення, яка полягає у використанні всього 
інтерпретаційного інструментарію в однаковій площині за допомогою тих самих засобів; 
відмічено, що одноманітність є основою принципу правової визначеності, оскільки 
одноманітна послідовність у реалізації інтерпретаційно-правових актів створює 
передбачуваність і виправдовує очікуваний правотлумачний висновок, а також 
допомагає уникнути свавілля, чим суттєво збільшується довіра до судової гілки влади, 
а отже, її легітимність. 

12. Доц. Пушняк О.В. у науковій розробці на тему «Дія в часі судових 
правоположень: порівняльний аналіз» на підставі аналізу вітчизняного законодавства 
поглиблено характеристику дії в часі правових положень загального характеру, 
створених українськими судами. 

13. К.ю.н., ас. Размєтаєва Ю.С. у своєму науковому дослідженні на тему 
«Правове регулювання на національному та транснаціональному рівні» визначила, що 
Україні потрібна національна інформаційна стратегія, яка повинна бути гнучкою, такою, 
що передбачає як порівняно мирні, усталені варіанти інформаційного та віртуального 
стримування, так і надзвичайні ситуації. Висунуто пропозиції з удосконалення 
правового забезпечення і впровадження е-урядування в Україні з огляду на інтеграційні 
процеси та логіку глобального розвитку, гармонізацію національного законодавства з 
правовими актами ЄС 

14. К.ю.н., ас. Семеніхін І.В. у науковому дослідженні «Ґенеза вітчизняної 
правової доктрини» обґрунтував, що правова доктрина як елемент правової системи 
існує та розвивається в системі координат, які задаються національними правовими 
традиціями, правовою культурою, ідейно-ціннісним компонентом національного 
менталітету. 

15. К.ю.н., ас. Сидоренко О.О. у науковій розробці на тему «Тенденції розвитку 
правової системи в умовах глобалізації» здійснила спробу системно і на основі 
юридико-технічного, формально-догматичного та порівняльних методів дослідити 
тенденцій розвитку правової системи в умовах глобалізації. Зокрема, важливими 
тенденціями є вимога відповідності правових явищ фактичним суспільним відносинам, 
уніфікація правової теорії, правова стандартизація, зміна системи джерел права, 
конвергенція романо-германського і англосаксонського права, розширення сфери 
правового регулювання, наростання процесуальності у правовому регулюванні. 
 16. Доц. Смородинським В.С. у дослідженні на тему «Держава і правовий 
порядок» уперше дослідив межі правового регулювання суспільних відносин та зв’язок 
установлення й додержання цих меж з ефективністю правового регулювання та 
функціонування й розвитку національної правової системи України; уперше таку 
засадничу європейську соціальну цінність, як толерантність, її правове забезпечення, 
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розглянуто скрізь призму європейської та північноамериканської масової 
культури, зокрема західного кінематографу. 
 17. К.ю.н., ас. Соколова І.О. у дослідженні на тему «Правовий режим як 
категорія правової науки» довела необхідність застосування категорії правового 
режиму як найбільш чіткого критерію диференціації системи права; з’ясувала місце 
дерегуляції в системі правового регулювання і її вплив на суспільні відносини. 

18. К.ю.н., ас. Трихліб К.О. у науковому дослідженні на тему «Європейські 
стандарти прав людини у 21 ст.» здійснила спробу дослідити і аргументувати еволюцію 
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. 

19. Доц. Уварова О.О. у науковому дослідженні на тему «Реалізація вимог 
автономії у правовому регулюванні» надає визначення правової автономії як 
забезпеченої правом можливості самостійного, без зовнішнього втручання, 
регулювання власної поведінки учасниками відповідних суспільних відносин; 
визначила, що цінність автономії, яка в найбільш простому її визначенні розуміється як 
саморегулювання (self-rule, self-legislation) і самоврядування (self-government), 
пояснюється її походженням від ідеї гідності людської особистості; констатувала, що 
право виявляється неминуче пов’язаним із автономією і свобода (а отже, і певний 
ступінь автономії) є центральним елементом справедливості, яка може бути досягнута 
в суспільстві тільки за умови, що його члени мають можливість вести гідне і повноцінне 
життя, а це, в свою чергу, вимагає певного елементу саморегулювання. 

20. Доц. Хаустова М.Г. у своїй науковій розробці на тему «Правова система як 
соціальний феномен: поняття, зміст, сутність» нею було удосконалено визначення 
правової системи як сформованої під впливом об’єктивних закономірностей розвитку 
певної соціальної спільноти сукупності всіх її правових явищ, що перебувають у сталих 
зв’язках між собою та з іншими соціальними системами; розкрито елементний склад 
правової системи суспільства шляхом виокремлення таких підсистем її функціонування: 
інституційної – суб’єкти права (індивідуальні та колективні); нормативної – правової 
норми і принципи права, які врегульовують відносини між суб’єктами права, і закріплені 
у визнаних суспільством джерелах права; ідеологічної – праворозуміння людей, їх 
правосвідомість і правова культура, система підготовки юристів; функціональної – 
правотворчість, правореалізація, правозастосування, правовідносини, судова та інша 
юридична практика; результативної – відображає результат дії права, міру його 
соціальної затребуваності та відповідності інтересам суспільства, стан правопорядку 
суспільства. 

 
1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 
Усім виконаним науково-дослідницьким роботам притаманна наукова новизна. 

Зокрема, доц. Авраменко Л.В. визначила, що особливого значення для наступності у 
праві набуває ментальність народу, рівень правової культури і правосвідомості. 
Непрофесійність юристів-практиків, суб’єктів нормотворчої діяльності, неврахування 
власного історичного розвитку призводить не до прогресивного розвитку правової 
системи і держави, а до несприйняття суспільством політики держави і гальмує 
розвиток суспільства; доц. Богачовою Л.Л. розглянуто процедуру проведення 
експертизи нормативно-правових актів України на відповідність Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини і 
праву ЄС; виявлено проблеми імплементації актів ЄС в Україні і запропоновано шляхи 
їх подолання; доц. Вовком Д.О. 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; доц. Вороніна М.А. розглянула феномени «дружнього 
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управління» та «адміністративного управляння», які не є державно-правовими 
елементами з точки зору юридичної науки, але сформовані у процесі історичного 
розвитку та забезпечені силою громадянського суспільства, набувають характеру 
нормативних приписів; проф. Дашковська О.Р. визначила наукову новизну як таку, що 
полягає в теоретичному аналізі правової природи та особливостей реалізації 
юридичних засобів, способів і механізмів гарантування, реалізації та захисту прав 
людини в національних правових системах; д.і.н., доц. Зінченко О.В. 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. 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.; к.ю.н., ас. Мататом Ю.І. визначено концептуальні 
засади удосконалення процесу імплементації в національну правову систему 
прецедентної практики суду; доц. Окладною М.Г. вперше запропоновано 
запровадження принципово нового механізму прийняття рішень – кваліфікованою 
більшістю голосів (3/4), створення міжнародного суду або «трибуналу світу»; 
регламентоване застосування сили у певних випадках; визначення порядку, 
фінансування спільних витрат; доц. Олейниковим С.М. виявлені характерні риси 
юридично значущої поведінки, її видів, розмежування з суміжними поняттями; 
впорядкована інформація щодо деяких філософських і теоретичних основ ґенези прав 
людини в думці представників шкіл природного права; проф. Погребняк С.П. 
наголосив на значенні «моральної тези», а також впливі моральних розбіжностей при 
формуванні плюралізму поглядів на право; доц. Прийма С.В. розкрив змістовний 
аспект справедливості через вимогу пропорційності чи розмірності відплати кожному 
тим, на що він заслуговує. Відзначив, що цей аспект по-різному реалізовується в 
публічно-правовій і приватноправовій сферах; встановив, що процедурна 
справедливість вказує на процесуальний бік досягнення результату, який має бути 
досягнутим при розгляді формального та змістовного аспектів справедливості; висунув 
думка про існування індивідуального та колективного аспектів справедливості при 
інтерпретаційно-правовій діяльності, які поділяються на підставі того, хто формує 
погляди щодо справедливості і хто є їх носієм; доц. Пушняком О. В. проаналізувавши 
вітчизняне законодавство, розглянуто питання про параметри дії в часі рішень з 
нормоконтролю, зв’язок дії в часі рішень з нормоконтролю та нормативних приписів, що 
втрачають чинність на їхній підставі, напрямки дії в часі правотлумачних положень 
Конституційного Суду України, Верховного Суду України; к.ю.н., ас. Размєтаєвою Ю. 
С. встановлено, що електронне урядування надає значні переваги та містить великі 
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ризики, проте посилює демократію, у тому числі за рахунок готовності 
громадян брати участь у суспільно-політичному житті, активності у контролі та впливі на 
публічну владу, оптимізації публічних процесів. Виокремлено перспективи змін у 
сферах місцевого самоврядування та місцевої демократії в Україні в напрямках зсуву 
парадигми надання публічних послуг, налагодження інформаційно-комунікаційних 
каналів, залучення нових гравців для зміцнення демократичних процесів, регіональної 
та транскордонної співпраці, залучення іноземних інвестицій, впровадження 
альтернативних технологічних рішень для місцевої демократії, удосконалення 
правового регулювання. Перелічені напрямки передбачають застосування сучасних 
технологічних інструментів та підходів на всіх етапах проведення як конституційної, так і 
інших реформ; к.ю.н., ас. Семеніхін І.В. довів, що правова доктрина є невід’ємною 
складовою будь-якої розвинутої правової системи, де створений комплекс спеціальних 
правових текстів, існують віддиференційовані від інших сфер суспільної діяльності 
професійні юридичні практики, сформовано корпус професійних юристів.; к.ю.н., ас. 
Сидоренко О.О. обґрунтовується висновок, що відмічені тенденції розвитку правової 
системи нашої держави тісно взаємопов’язані і взаємообумовлені. Проте, відмінності у 
правовій культурі і правовій свідомості українців засвоєння іноземного досвіду 
відбувається не одночасно. Отже, за цей час оригінал встигає змінитися, 
перебудуватися, вдосконалитися. Запозичення може означати відставання для 
держави. Тому, можливо, нашій державі варто шукати власні шляхи розвитку правової 
системи взагалі і системи законодавства зокрема.; доц. Смородинським В.С. дослідив 
невідчужувані та невід’ємні права людини як правова цінність, важлива складова 
системи соціальних цінностей, визнаних та обґрунтованих європейською цивілізацією; з 
цієї точки зору продовжено дослідження й обґрунтування засадничих вимог 
забезпечення прав людини у процесі очищення публічної влади з урахуванням 
практики країн Центральної Європи; к.ю.н., ас. Соколова І.О. надала визначення 
спеціального правового режиму як особливого порядку правової регламентації 
суспільних відносин, що встановлюються стосовно конкретного кола об’єктів або сфери 
їх діяльності; к.ю.н., ас. Трихліб К.О. провела 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; доц. 
Уваровою О.О. обґрунтовано, що зв'язок автономії як необхідної умови справедливості 
і права як механізму її забезпечення не є абсолютним; встановлено, що основним 
завданням права стає не просто захист автономного простору від неправомірного 
втручання інших суб’єктів, але забезпечення умов для реалізації дійсно автономного 
вибору; визначено, що ідея автономії – це не тільки ідея персональної (індивідуальної) 
автономії. Це також право соціальної групи, нації, сім’ї, асоціації, об’єднання, церкви, 
регіону на створення власних правил поведінки; доц. Хаустова М.Г. сформулювала 
основні підходи до глобалізації, проаналізувала поняття та значення правової 
глобалізації, визначила основні тенденції розвитку права в умовах глобалізації: 
універсалізація права, під якою необхідно розуміти вироблення загальновизнаних норм 
і принципів міжнародного права; регіоналізація права, що становить процес правового 
регулювання міжнародних відносин, суб’єктами яких є територіальні (регіональні) 
економічні та політичні союзи, міжнародні організації_тощо (Європейський Союз, Рада 
Європи, ОБСЄ та ін..), а також окремі регіони держав, які можуть виступати учасником 
міжнародних відносин; зміна національного права під впливом норм і принципів 
міжнародного права; взаємовплив правових систем сучасності, який призводить до 
нівелювання їх особливостей , має наслідком їх зближення, взаємне проникнення. 

 
2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці проектів 

кодексів, законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 
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проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по 
розробці законопроектів. 

Проф. Петришин О. В. у складі робочої групи брав участь у підготовці 
наступних законопроектів: 

– Закону України «Про розвиток галузевої науки» №4237 від 16.03.2016 р. 
– Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

№5130-1 від 15.09.2016 р. 
– проект Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» (поточна 

редакція від 20.10.2016 р.). 
– проекти нормативних актів по імплементації Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» (поточна редакція від 01.08.2016 р.). 
– проекти нормативних актів по імплементації Закону України «Про вищу освіту». 
Підготував наступні науково-експертні висновки: 
– на проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України Про правонаступництво 

України» щодо скасування дії актів СРСР на території України (№ 994 від 25.10.2016 р.). 
– на проект ЗУ «Про розвиток галузевої науки»(№ 4237 від 16.03.2016 р.). 
– на проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 

5130-1 від 15.09.2016 р.). 
Доц. Лук’янов Д.В. у складі робочих груп Національної академії правових наук 

України брав участь у підготовці експертних висновків на проекти наступних законів та 
інших нормативних актів: 

– проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність»; 

– проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
проведення державної атестації наукових установ»; 

– проекту Закону України «Про переміщені вищі навчальні заклади»; 
– проекту Статуту Національної академії правових наук України. 
Доц. Пушняк О.В. підготував експертний висновок на проект Закону України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання випадкам 
безпідставного отримання статусу учасника бойових дій та уникненню люстрації у такий 
спосіб» № 3820 від 26.01.2016 р. 

Доц. Христова Г.О. підготувала: 
– проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 
(внесено Президентом України до Верховної Ради України 12 листопада 2016 р.); 

– проект Закону України про запобігання та протидію домашньому насильству 
(реєстраційний номер 5294/П) (Прикінцеві положення містять зміни та доповнення до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального 
кодексу України, Закону України «Про рівні права та можливості жінок і чоловіків» та 
окремі ін. (17.11.2016 р. Верховна Рада України прийняла проект Закону у першому 
читанні (Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про запобігання 
та протидію домашньому насильству» (реєстраційний номер 1756-VIII); 

– проект Закону України про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 
ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (реєстр. № 4952), який 
передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України (17.11.2016 р. Верховною Радою України Проект 
прийнято у першому читанні (Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами»). 

 
2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 
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Проф. Петришин О.В. є консультантом Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України. 

Проф. Погребняк С.П. є членом Харківської обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення. 

Доц. Лук’янов Д.В. є членом робочої групи Міністерства освіти і науки України з 
підготовки проекту нової редакції «Положення про державну атестацію науково-
дослідних (науково-технічних) установ». 
 Доц. Лук'янов Д.В. у складі робочих груп приймав участь у підготовці 
пропозицій щодо вдосконалення системи фінансування фундаментальних наукових 
досліджень та атестації науково-дослідних установ, які розглядалися на 
Парламентських слуханнях «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в 
Україні»; у підготовці висновку для Комітету ВРУ з питань науки і освіти щодо 
застосування норм Закону України «Про вищу освіту» відповідно до яких не може бути 
обрана, призначена на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка 
голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року. 

Доц. Христова Г.О. член робочої групи з питань підготовки проектів законів та 
підзаконних нормативно-правових актів щодо вдосконалення національного 
законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб 
(Наказ Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб України від 12 жовтня 2016 р. № 27); член робочої групи з питань підготовки до 
ратифікації Стамбульської конвенції Ради Європи при Міністерстві соціальної політики 
України; член робочої групи з питань вдосконалення механізму реагування на випадку 
ґендерно зумовленого насильства при Міністерстві соціальної політики України. 

 
2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій. 
Спільно з кафедрою історії держави і права та зарубіжних країн університету був 

проведений «круглий стіл» «25-річчя проголошення незалежності України», (м. Харків, 8 
червня 2016 р). 

 
2.7. Участь викладачів у конференціях. 

 
Таблиця № 1 

 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 

кафедри, які 
взяли участь 

Міжнародні 

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

1 

2.  29 – 30 січня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Пріоритетні напрямки розвитку правової 
системи України», м. Львів 

1 

3.  19 лютого 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ 
століття: етапи становлення, сучасний стан та перспективи 
розвитку», м. Харків 

1 

4.  7 – 8 квітня 2016 р. V Міжнародна наукова конференція 
«Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, 
філософії», м. Харків 

1 
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5.  13 – 14 травня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Юридичні науки: історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку», м. Київ 

1 

6.  26 травня 2016 р. IV Міжнародна науково-практична 
конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і 
свобод людини і громадянина», м. Полтава 

4 

7.  3 – 4 червня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Особливості нормотворчих процесів в умовах 
адаптації законодавства України до вимог ЄС», м. Херсон 

1 

8.  1 – 2 липня 2016 р. Міжнародно-правова конференція 
«Актуальні питання реформування правової системи 
України», м. Дніпро 

1 

9.  16 – 17 вересня 2016 р. Міжнародна наукова конференція 
“Свобода релігії на перехресті епох, країн, культур”, м. Київ 

1 

10.  7 – 8 жовтня 2016 р. Міжнародна конференція 
«Конституційний контроль і процеси демократичної 
трансформації у сучасному суспільстві», м. Київ 

1 

11.  21 – 22 жовтня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів  

1 

12.  21 – 22 жовтня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері 
місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської 
четвірки», м. Харків 

13 

13.  21 – 22 жовтня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Верховенство права та правова держава», м. 
Ужгород 

1 

14.  4 – 5 листопада 2016 р. Міжнародна наукова конференція 
«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 
України» (ІХ Тодиківські читання), м. Харків 

1 

15.  08 – 09 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Потенціал сучасної науки», м. Київ 

1 

16.  11 – 12 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Нове міжнародне право та національне 
законодавство - нові завдання юридичної науки», м. Київ 

1 

17.  17 листопада 2016 р. VIІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Ефективність норм права», м. Київ 

1 

18.  17 – 19 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Фундаментальні проблеми юриспруденції», м. 
Ужгород 

3 

19.  18 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «II Харківські міжнародно-правові читання», м. 
Харків 

1 

20.  18 – 19 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Правові системи суспільства: сучасні проблеми 
і перспективи розвитку», м. Львів 

1 

21.  24 – 25 листопада 2016 р. Міжнародна конференція «Судова 
правотворчість у механізмі забезпечення принципу 
верховенства права в умовах реформування правосуддя», м. 
Київ 

1 

22.  25 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в 
умовах міжнародних інтеграційних процесів», м. Дніпро 

1 
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23.  25 – 26 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правових 
наук», м. Запоріжжя 

1 

24.  08 грудня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Модернізація правових інститутів: вимоги 
часу», м. Київ 

1 

25.  9 – 10 грудня 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасне державотворення і правотворення: 
питання теорії та практики», м. Одеса 

1 

Всеукраїнські 

1.  01 квітня 2016 р. VIІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», м. 
Харків 

1 

2.  22 квітня 2016 р. Науково-практична конференція «Правова 
та політична культура українського соціуму за умов його 
модернізації», м. Харків  

1 

3.  24 травня 2016 р. Наукова конференція «Європейська 
інтеграція в контексті сучасної геополітики», м. Харків 

6 

4.  9 червня 2016 р. Науково-теоретична конференція 
«Соціально-політичні практики в сучасних світових та 
українських реаліях» (ХХIX Харківські політологічні читання), 
м. Харків 

1 

5.  22 червня 2016 р. Наукова конференція «Проблеми та 
перспективи конституційного розвитку в Україні (До 20-річчя 
прийняття Конституції України)», м. Харків 

1 

6.  29 – 30 вересня 2016 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Юридична техніка і технологія: теорія та 
практика застосування», м. Львів 

1 

7.  26 жовтня 2016 р. Круглий стіл «Роль і місце ООН в сучасній 
міжнародній системі», м. Харків 

1 

8.  15 листопада 2016 р. Всеукраїнська наукова конференція 
молодих учених «Юридична осінь», м. Харків 

1 

9.  18 листопада 2016 р. Наукова конференція «Актуальні 
проблеми сучасного міжнародного права», Харків 

1 

10.  21 листопада 2016 р. Наукова конференція ІІ Харківські 
міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті проф. М. В. 
Яновського і В. С. Семенова, м. Харків 

1 

11.  24 – 25 листопада 2016 р. ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Юридична техніка та технологія: теорія і 
практика застосування», м. Львів 

1 

12.  21 січня 2016 р. Консультативна зустріч щодо прийняття та 
імплементації правових засобів у сфері міжнародного 
гуманітарного права в Україні, організована Міністерством 
юстиції України та Посольством Великої Британії в Україні, 
Global Rights Compliance, м. Київ 

1 

13.  4 – 5 лютого 2016 р. Міжнародний громадський форум «Чи й 
досі відкрите вікно можливостей?: Майбутнє конституційної 
реформи України», організований Конституційною комісією та 
Democracy Reporting International, м. Київ 

1 

14.  17 лютого 2016 р. Парламентські слухання “Стан дотримання 
прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 
проживають на тимчасово окупованій території України та на 

1 
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території, не контрольованій українською владою в зоні 
проведення антитерористичної операції”, м. Київ 

15.  19 – 20 лютого 2016 р. Workshop «Іnformation Security as a part 
of National Security in Eastern Europe» / Воркшоп 
«Інформаційна безпека як частина національної безпеки у 
Східній Європі», м. Харків 

1 

16.  15 березня 2016 р. Круглий стіл «Верховенство права і 
реформа адвокатури: досягнення, проблемі, перспективи», м. 
Харків 

2 

17.  15 – 18 березня 2016 р. Тренінг для тренерів Програми Ради 
Європи освіти з прав людини для юристів-професіоналів 
“HELP”, м. Баку, Азербайджан 

1 

18.  6 квітня 2016 р. Міжнародний круглий стіл «Надання 
безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним 
особам: консолідація зусиль держави та громадянського 
суспільства», ініційований Координаційним центром з 
надання безоплатної правової допомоги, Київ 

1 

19.  13 квітня 2016 р. Круглий стіл «Захист від ґендерної 
дискримінації в Україні: результати моніторингу судових 
рішень», м. Харків 

1 

20.  21 квітня 2016 р. Круглий стіл «Реформа антикорупційного 
законодавства і практика його застосування як передумови 
верховенства права», м. Харків 

2 

21.  19 – 20 травня 2016 р. Східноєвропейський форум з правової 
реформи «20 років Конституції України: Європейська правова 
традиція і український контекст – виміри правової реформи», 
м. Харків 

5 

22.  2 червня 2016 р. Круглий стіл «Толерантність як правова 
цінність», м. Харків 

1 

23.  3 червня 2016 р. Спільне засідання президій Національної 
академії медичних наук, Національної академії педагогічних 
наук і Національної академії правових наук «Актуальні 
проблеми правової, медичної, психологічної та соціальної 
допомоги населенню на тимчасово окупованих територіях», 
м. Харків 

1 

24.  13 червня 2016 р. Міжнародний круглий стіл «Окуповані 
території: захист прав людини та перспективи реінтеграції», 
організований Комітетом Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин та міжнаціональних 
відносин, м. Київ 

1 

25.  28 червня 2016 р. Урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці 
Конституції України, яке проходило у Верховній Раді України; 
м. Київ 

1 

26.  7 липня 2016 р. Regional Workshop on Ensuring Access to 
Justice for Women, м. Київ 

1 

27.  14 – 15 липня 2016 р. Регіональний Форум «Права людини 
внутрішньо переміщених осіб: національне та регіональне 
реагування», проведений спільно Проектом Ради Європи 
«Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених 
осіб в України» та Дніпропетровською обласною державною 
адміністрацією, м. Дніпро 

1 

28.  19 липня 2016 р. Круглий стіл «Правові системи сучасності: 
взаємодія та конфлікти», м. Одеса 

3 
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29.  25 – 30 липня 2016 р., V Літня школа «Верховенство права і 
конституціоналізм», організована та проведена 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні, м. Чернігів 

1 

30.  15 – 19 серпня 2016 р. Літня школа із загальної теорії права 
та методики викладання, м. Львів 

3 

31.  19 вересня 2016 р. Виборча школа «Роль громадянського 
суспільства у виборчому процесі», Міжнародна фундація 
виборчих систем (IFES) за підтримки USAID, м. Харків 

1 

32.  19 вересня 2016 р. Круглий стіл «Забезпечення дотримання 
громадських і політичних прав визначених Міжнародним 
пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією 
Ради Європи про захист прав людини і основоположних 
свобод», організований Комітетом Верховної Ради України у 
закордонних справах, м. Київ 

1 

33.  27 вересня 2016 р. Міжнародний круглий стіл 
«Функціонування правосуддя під впливом конфлікту на сході 
та півдні України: відновлення втрачених матеріалів судового 
провадження», м. Київ 

1 

34.  5 жовтня 2016 р. Регіональний круглий стіл «Права 
внутрішньо переміщених осіб в Луганській області: діалог 
заради захисту», організований за ініціативи Головного 
територіального управління юстиції у Луганській області, 
проведений спільно Офісом Ради Європи в Україні та 
Луганською обласною Військово - Цивільною Адміністрацією, 
м. Сєвєродонецьк 

1 

35.  4 – 5 жовтня 2016 р. Науково-практичний семінар «Механізм 
врегулювання суперечок в рамках СОТ» та «Засоби 
торговельного захисту», м. Харків 

4 

36.  6 – 8 жовтня, 2016 р. 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 університетом 
імені Івана Франка, Національною школою суддів України, 
Верховним Судом України та Вищим адміністративним судом 
України за фінансової підтримки Уряду Канади, м. Львів 

1 

37.  10 – 11 жовтня 2016 р. Семінар «Людська гідність у праві 
Німеччини, Польщі та України», м. Київ 

1 

38.  19 жовтня 2016 р. Слухання Комітету Верховної Ради України 
з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення «Про результати проведення верифікації і 
перевірки достовірності інформації, поданої фізичними 
особами для нарахування соціальних виплат і пенсій», м. Київ 

1 

39.  27 жовтня 2016 р. Міжнародний круглий стіл «Проблеми 
захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також 
інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих 
територіях та в районах проведення антитерористичної 
операції», м. Київ 

1 

40.  28 жовтня 2016 р. Національний форум «Всеукраїнське 
громадське обговорення реформи державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності в Україні» за 
участю Першого віце-прем’єр-міністра України Степана 
Кубіва, м. Харків 

1 
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41.  28 – 29 жовтня 2016 р. І Міжнародний круглий стіл «Права 
людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні 
виміри», м. Львів 

5 

42.  17 – 18 листопада 2016 р. Форум «Нові перспективи та 
подальші кроки у співпраці між Україною та Радою Європи у 
Донецькій та Луганській областях», м. Краматорськ 

1 

43.  21 листопада 2016 р. ІІ Харківські Міжнародно-правові 
читання, м. Харків 

1 

44.  24 – 25 листопада 2016 р. Експертна зустріч з приводу 
обговорення проекту документу ОБСЄ “Свобода релігії і 
безпека”, м. Київ 

1 

45.  3 – 4 грудня 2016 р. Полтавський медико-правовий форум 
«Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я: 
виклики та реалії реформ», м. Полтава 

1 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях із зазначенням країни, міста, повної 

назви конференції та викладачів, які взяли участь. 
 1. Международная научно-практическая конференция «Конституционные права и 
свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах» 
(Беларусь, г. Новополоцк, 28 – 29 октября 2016 г.) (проф. Дашковська О.Р.). 
 2. International Conference “Dimensions of Religious Freedom in Contemporary 
Europe” (The Angelus Silesius University of Applied Sciences, Walbrzych, 12-14 September 
2016), (доц. Вовк Д.О.). 

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), (доц. Вовк Д.О.). 

4. The 4th International Conference of PhD Students and Young Researchers 
«Interdisciplinary approach to law in modern social context» (Vilnius University, Faculty of 
Law, Vilnius, Lithuania, 21 – 22 April 2016), (к.ю.н. Трихліб К.О.). 

5. Regional workshop on the development of training material on equal access of 
women to justice for judges and prosecutors (м. Страсбург, Франція, 18 березня 2016 р.), 
(доц. Уварова О.О.). 

6. Third Regional Workshop on development of training materials for judges on equal 
access of women to justice (м. Тбілісі, Грузія, 22 вересня 2016 р.), (доц. Уварова О.О.). 

7. Регіональна конференція, організована Радою Європи «Strengthening Judicial 
Capacity to Improve Women’s Access to Justice», (м. Кишиньов, Молдова, 24 – 25 жовтня 
2016 р.), (доц. Уварова О.О.). 

8. Східноєвропейська конференція «East European Conference» (м. Познань, 
Польща, 29 – 30 листопада 2016 р.), (доц. Прийма С.В.). 

9. Консультативна зустріч «Система безоплатної правової допомоги в Україні: 
Стан справ та взаємодія з радою Європи (Рада Європи, м. Страсбург, Франція, 15 січня 
2016 р.), (доц. Христова Г.О.). 

10. Візит високого рівня з питань внутрішнього переміщення та стандартів Ради 
Європи щодо захисту прав людини в умовах конфлікту та постконфліктних ситуацій 
(Рада Європи, м. Страсбург, Франція, 24 – 25 травня 2016 р.), (доц. Христова Г.О.). 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
3.1. Монографічні видання: 5 (35,55 друк. арк.). 
1. Лук’янов Д.В. «Релігійні правові системи в сучасному світі», (20,3 друк. арк.) 
2. Окладан М.Г. «Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і 

розвиток», (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 
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3. Петришин О.В. «Модельні правові акти: теорія та практика 
реалізації», (12,75 друк. арк.), (у співавт.). 

4. Христова Г.О. «Вдосконалення національного законодавства України 
стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб», (у співавт.) (загальний 
обсяг – 12 друк. арк., особистий внесок – 1 друк. арк.). 

5. Христова Г.О. «Enhancing the National Legal Framework in Ukraine for 
Protecting the Human Rights of Internally Displaced Persons», (у співавт.), (загальний 
обсяг – 11,5 друк. арк., особистий внесок – 1 друк. арк.). 

 
3.2. Підручники: 1 (4 друк. арк.) 
1. Погребняк С.П. Загальна теорія права : підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – 

К.: Ваіте, 2016. – 392 с. (особистий внесок – 4 друк. арк.). 
 

  3.3. Навчальні посібники: 13 (113,75 друк. арк.). 
1. Уварова О.О. «National studies on Barriers, remedies and good practices for 

women’s access to justice in Ukraine», «National studies on Barriers, remedies and good 
practices for women’s access to justice in five Eastern Partnership countries» (1 друк. арк.). 

2. Уварова О.О. «Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із ґендерною 
дискримінацією: збірка кращих практик», (у співавт.), (загальний обсяг – 7,5 друк. арк., 
особистий внесок – 0,75 друк. арк.). 

3. Уварова О.О. «Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях 
українських судів: звіт за результатами моніторингу», (у співавт.), (загальний обсяг – 7 
друк. арк., особистий внесок – 0,75 друк. арк.). 

4. Уварова О.О. «Ідентифікація випадків ґендерної дискримінації: методичні 
рекомендації суддям», (у співавт.), (загальний обсяг – 1,5 друк. арк., особистий внесок - 
0,75 друк. арк.). 

5. Теорія держави та права: Навчальний посібник / Л. В. Авраменко. Вид. 3-те 
доп. і перероб. - Харків: Видавництво «ФІНН», 2016. – 308с. (12,8 друк. арк.). 

6. Теорія держави і права: посіб. для підгот. до держ. іспитів / Д.В. Лук’янов, С.П. 
Погребняк, В.С. Смородинський, Г.О. Христова; за заг. ред. О.В. Петришина. – 5-тє 
вид., допов. і змін. – Х.: Право, 2016. – 198 с. (15,5 друк. арк.). 

7. 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. (64 друк. арк.). 

8. 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. (13,2 друк. арк.). 

9. 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. (1,5 друк. арк.). 

10. 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. (1,2 друк. арк.). 

11. 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. (1,5 друк. арк.). 

12. Робоча програма навчальної дисципліни «Форми (джерела) права»: галузь 
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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.). 

13. 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.). 

 
3.4. Кількість опублікованих статей: 73 / 45,11 друк. арк. 
з них: 
3.4.1. за кордоном: 5 / 3,9 друк. арк. 
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних: 11 / 8,4 друк. арк.: 

1. Вороніна М.А. Феномен японської правової системи. Характеристика та 
особливості // Право та інноваційне суспільство. - 2016. - № 1. - С. 81-89, (1,2 друк. арк.) 
– Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

2. Лук’янов Д.В. Религиозные свободы и свобода слова: европейский и 
исламский подходы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2016. – 
№3 (19), (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Російський індекс 
наукового цитування «РІНЦ» (Росія). 

3. N. Oleynikov. Theoretical foundation of human rights: J. Maritain philosophy of 
natural law // Journal of Scientific Research and Development, №3 (6): 96-103, 2016, (у 
співавт.), (0,9 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Web of Science». 

4. Олейников С.Н. Философия естественного права Жака Маритена как 
теоретический фундамент прав человека // Юридические исследования. – 2016. – №12. 
– С. 15-26, (у співавт.), (0,9 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія). 

5. Олейников С.Н. К понятию правовой формы деятельности государства // 
Youth World Politic. – Изд-во: НИИ общественных и политических наук. – 2014. – №3. – 
С. 84 – 91, (у співавт.), (0,6 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія). 

6. Політанський В.С. Право на інформацію в системі основоположних прав і 
свобод людини і громадянина // Вісник Національної академії правових наук України. – 
2016. – № 4, (0,75 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index 
Copernicus International» (Польща). 

7. Прийма С. В. Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів // 
Вісник Академії правових наук України. – 2016. – № 4 (87), (0,7 друк. арк.) – Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

8. Семеніхін І.В. Правова доктрина, наукова спільнота та влада: окремі 
питання співвідношення та взаємодії // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 1 
(9), (0,6 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Central and Eastern 
European Online Library» (Німеччина), Міжнародна наукометрична база даних 
«Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія), Міжнародна наукометрична 
база даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), Міжнародна наукометрична база даних 
«Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія). 

9. Семеніхін І.В. Правова доктрина: поняття, ознаки, структура // Проблеми 
законності: зб. наук. пр. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 
132. – С. 26-36, (0,75 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Central and 
Eastern European Online Library» (Німеччина), Міжнародна наукометрична база даних 
«Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія), Міжнародна наукометрична 
база даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), Міжнародна наукометрична база даних 
«Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія), Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 
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10. Semenihin I.V. The use of legal scholarship by the courts of Ukraine 
// Проблеми законності: зб. наук. пр. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
2016. – Вип. 134. – С. 8-14, (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), Міжнародна наукометрична 
база даних «Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія), Міжнародна 
наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США), Міжнародна наукометрична 
база даних «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія), Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

11. Хаустова М.Г. Механизм модернизации и критерии ефективности 
правовой системы // Журнал «Legea și viața» («Закон и Жизнь», Республика Молдова), 
– №12, 2016. – 15 стор. (1 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Російський індекс наукового цитування «РІНЦ» (Росія). 
 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus, Web of Science): 

1. N. Oleynikov. Theoretical foundation of human rights: J. Maritain philosophy of 
natural law // Journal of Scientific Research and Development, №3 (6): 96-103, 2016, (у 
співавт.), (0,9 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Web of Science». 

 
Таблиця №2. Список наукових праць у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор 
 

№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 

роботи) 
Статті 

1.  Хаустова М.Г. Механизм 
модернизации и 
критерии ефективности 
правовой системы 

Legea și viața №12, 2016. 
 

2.  Sergey N. 
Oleynikov 
(у співавт.) 

Theoretical foundation of 
human rights: J. Maritain 
philosophy of natural law 

Journal of Scientific 
Research and 
Development 

№ 3 (6). – 2016; 
Р. 96-103. 
 

3.  Олейников 
С.Н. 
(у співавт.) 

Философия 
естественного права 
Жака Маритена как 
теоретический 
фундамент прав 
человека 

Юридические 
исследования 
 

№ 12. – 2016. 

 
Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 
Всього 

друковано
ї продукції 

Моногра
фії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах та 

наук. 
збірниках 

Тези 
доповідей 

та наук. 
повідом. на 
конференці

ях 

Підручник
и та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручник
и, 

навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірни
ки 

нормат
ивної 

літерат
ури 

Кодек
си, 

комен
тарі 

Кількіст
ь друк. 
арк. на 
одного 

виклада
ча 

124 /209,72 5 / 35,55 73 / 45,11 31 / 10,31 0 14 / 117,75 0 1 / 1 7,2 
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 
 

  4.1. Участь у лекційній роботі, проведенні семінарів для практичних 
працівників. 

Проф. Дашковською О.Р. прочитано дві лекції практичним працівникам в 
Управлінні освіти Московського району м. Харкова. 

Доц. Уварова О.О. у рамках проекту «Справедливе правосуддя» виступила в 
якості доповідача на круглому столі для суддів загальних судів з темою «Захист від 
ґендерної дискримінації в Україні: результати моніторингу судових рішень» (м. Харків, 
13 квітня). 

Доц. Христовою Г.О. проведені семінари: 1) «Вирішення питань соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб: національна практика та європейський досвід», 
організований Міністерством соціальної політики України за підтримки Офісу Ради 
Європи в Україні (м. Київ, 15 вересня 2016 р.); 2) «Судовий захист прав внутрішньо 
переміщених осіб: сучасні виклики та стандарти Ради Європи», організований на запит 
Апеляційного суду Донецької області (м. Святогірськ, Донецька область, 13 -14 квітня 
2016 р.). 

 
  4.2. Проведення узагальнень практики, застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 

Проф. Погребняк С.П. приймав участь в проекті з підвищення кваліфікації 
патрульної поліції. 

Доц. Лук'янов Д.В., ас. Разметаєва Ю.С. брали участь у проведенні 
соціологічного дослідження у формі анонімного опитування студентів-правників (525 
осіб) в складі робочої групи у межах проекту “Толерантність у постконфліктних 
суспільствах” (Tolerance in Post-Conflict Societies), який було реалізовано Національною 
академією правових наук України за фінансової підтримки Robert Bosch Foundation. 

Доц. Уварова О.О. 1. Здійснено моніторинг судової практики України на предмет 
врахування принципу гендерної рівності при розгляді відповідних судових справ з 
метою врахування результатів при підготовці навчального посібника для суддів і 
прокурорів «Забезпечення доступу жінок до правосуддя в Україні» у межах проекту 
«Покращення доступу жінок до правосуддя в п’яти країнах Східного партнерства 
(Азербайджані, Арменії, Грузії, Республіці Молдова і Україні)». 

2. Проведено опитування студентів юридичних вишів щодо рівня їх толерантності 
(601 учасник опитування). 

 
 4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри. 

Проф. Петришин О.В. Науково-консультативний висновок за зверненням 
регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (№ 1028 від 04.11.2016). 

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

Доц. Вовк Д.О. Сертифікований тренер Програми освіти з прав людини для 
юристів-професіоналів “HELP” (Рада Європи). 

Надання консультацій як експерт Експертної зустрічі з приводу обговорення 
проекту документу ОБСЄ “Свобода релігії і безпека” (Київ, 24-25 листопада 2016 р.). 

Є організатором і лектором Освітнього курсу з толерантності для студентів-
правників (травень – червень 2016 р. на базі Національної академії правових наук 
України), (Фонд Роберта Боша, Німеччина). 

Доц. Уварова О.О. 1. Національний консультант Ради Європи в проекті «Доступ 
жінок до правосуддя в Україні» (2016 р., Стразбург, Франція). 

2. Є консультантом проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» (2016 р., Київ). 

3. Експерт проекту «Врахування принципу рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків в реформуванні судової влади в Україні» за фінансової підтримки USAID 
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«Справедливе правосуддя» (2015-2016 рр., Київ, проект ГО «ХОФ 
«Громадська альтернатива»). 

4. Експерт проекту «Програма із підвищення правової обізнаності студентів 
юридичних вузів «Толерантність в пост-конфліктних суспільствах» за фінансової 
підтримки Чорноморського Фонду Регіонального Співробітництва (the Black Sea Trust for 
Regional Cooperation) (січень-червень 2016 р.; проект реалізовано Національною 
академією правових наук України). 

5. Експерт проекту «Конституційна реформа місцевого самоврядування в Україні: 
уроки Вишеградської четвірки» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського 
Фонду (липень-листопад 2016 р.; проект Національної академії правових наук України). 

6. Експерт проекту «Перехідне правосуддя» за фінансової підтримки USAID 
(проект ГО «Українська Гельсинська Спілка з Прав Людини»). 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 

5.1. Робота кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. Перелік 
захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

На кафедрі склалися 2 наукових напрямки, в межах яких здійснюються наукові 
дослідження професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший напрямок 
здійснюється під науковим керівництвом проф. Петришина О.В. та проф. Погребняка 
С.П. та спрямований на розробку основоположних проблем методології права, правової 
системи суспільства, системи джерел права та їх окремих різновидів, реалізації прав 
людини та зобов’язань держави у цій сфері, визначення шляхів вдосконалення 
механізму та форми держави.  

Другим важливим напрямком є проведення сучасних порівняльно-правових 
досліджень, в межах яких опрацьовуються проблеми визначення правової карти світу, 
аналізуються види та особливості різних правових систем, їх класифікації на правові 
сім'ї, специфіка та місце вітчизняної правової системи (д.ю.н. Лук'янов Д.В.). 

Кафедра постійно здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Так, в 2016 
році успішно захистили дисертації: 

Докторські: 
– доцент Лук'янов Д.В. на тему «Релігійно-правові системи світу: порівняльно-

правове дослідження» (наук. консультант проф. Петришин О.В.). 
Кандидатські: 
– асистент Політанський В.С. на тему «Право на інформацію як фундаментальне 

право людини» (наук. керівник проф. Петришин О.В.); 
– асистент Палешник С.І. на тему «Тлумачення в судовій практиці: поняття, 

особливості, види» (наук. керівник доц. Бенедик І.В.); 
– здобувач Хамула П.І. на тему «Правоохоронні органи в системі органів 

державної влади» (наук. керівник проф. Петришин О.В.). 
 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 10 офіційних відгуків на 

дисертації, з них: 
– 5 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
– 5 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 26 офіційних відгуків на 

автореферати, з них: 
– 7 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
– 22 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
 6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 
законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, 
в друкованих засобах масової інформації. 

Доц. Смородинський В.С. по телебаченню на телеканалі «ОТБ» надавав 
роз’яснення змін до Конституції України в частині судоустрою, судової реформи та 
реформи адвокатури. 

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі та їх керівники, кількість 

студентів, які беруть участь у їх роботі. 
При кафедрі функціонує науковий гурток з теорії держави і права під 

керівництвом д.ю.н., проф. Петришина О.В., к.ю.н., ас. Трихліб К.О. В науковому гуртку 
постійно бере участь 20 студентів. Члени гуртка активно публікуються у різних 
виданнях, є учасниками науково-практичних конференцій всеукраїнського і 
міжнародного рівнів. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 
90 / 19,12 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами: 2 / 1,2 друк. арк. 

 
8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 
8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій. 
Проф. Петришин О.В. є членом редакційних колегій: 
– Вісника Національної академії правових наук України; 
– журналу «Проблеми законності»; 
– науково-практичного журналу «Юрист України»; 
– науково-практичного журналу «Право України»; 
– збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; 
– журналу «Щорічник українського права». 

 Проф. Погребняк С.П. є головним редактором журналу «Юрист України»; 
заступником головного редактора журналу «Філософія права і загальна теорія права». 

Доц. Смородинський В.С. є членом редакційної колегії журналу «Філософія 
права і загальна теорія права». 

Доц. Лук'янов Д.В. є членом редакційних колегій: 
– Вісника Національної академії правових наук України; 
– збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 
Доц. Вовк Д.О. є членом редакційної колегії журналу «Філософія права і 

загальна теорія права». 
Доц. Уварова О.О є членом редакційної колегії журналу «Філософія права і 

загальна теорія права». 
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 
НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 
Проф. Погребняк С.П. отримав: 1) подяку 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) подяку 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) подяку територіального 
управління Державної судової адміністрації України у Харківській області. 

Доц. Лукянов Д.В. отримав: 1) почесну грамоту Харківської обласної організації 
Союзу Юристів України (30 вересня 2016 р.); 2) подяку Асоціації правників України (20 
листопада 2016 р.). 

Доц. Вовк Д.О. отримав стипендію Fulbright Scholar Grant за 2016/2017 
академічний рік. 

Доц. Гетьман Є.А. отримав: 1) грамоту Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України за зразкове виконання військового та 
службового обов’язків під час проходження служби в лавах Державної прикордонної 
служби України від 13 жовтня 2016 року; 2) стипендію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України 
в галузі науки і техніки від 10 жовтня 2016 року № 6; 3) премію Президента України для 
молодих вчених за роботу «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: 
правовий зміст і проблемні питання» (Указ Президента України №509/2016). 

Ас. Матат Ю.І. отримав подяку ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у науково-дослідну 
роботу університету та з нагоди Дня науки (21 травня 2016 року). 

Доц. Пушняк О.В. отримав подяку Харківської обласної організації Союзу 
юристів України (08 жовтня 2016 р.). 

Ас. Размєтаєва Ю.С. отримала подяку першого проректора Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за активну участь у ІІІ Міжнародному 
науково-практичному столі «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та 
перспективи для України» (25 листопада 2016 р.). 

Доц. Уварова О.В. отримала почесну грамоту ректора Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у 
розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 
нагоди святкування Дня Університету (18 листопада 2016 р.). 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 
ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 
У звітному році викладачі кафедри активно працювали над написанням статей та 

термінів до «Великої української юридичної енциклопедії». Готовий матеріал наданий 
до редакції. 

Доц. Лук'янов Д.В. приймав участь у підготовці та проведенні Національного 
форуму «Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні» в межах якого відбулося підписання 
меморандуму про співробітництво у сфері реформування системи правової охорони 
інтелектуальної власності Харківською обласною державною адміністрацією, 
Харківською обласною радою та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

Ас. Размєтаєва Ю.С. розробила та підготувала Інформаційний пакет до 
сертифікатної освітньої професійної програми «Юрист-правозахисник». 
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Доц. Христова Г.О. виступає керівником Проекту Ради Європи 
«Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в України», який 
імплементується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 рр. 

Ас. Трихліб К.О. проводила: 1) факультативні заняття з правознавства «Ми – 
громадяни України» для учнів 9 – 10 класів Харківської гімназії № 116 Харківської 
міської ради Харківської області; 2) відкриту лекцію із захисту прав дитини для учнів 
всіх класів гімназії № 116; 3) готувала учнів до міської і Всеукраїнської олімпіади з 
правознавства, де вони посіли почесне третє місце. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 29 листопада 2016 року, протокол № 3. 

 
Завідувач кафедри 
теорії держави і права      проф. Петришин О.В. 


