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3. Особливості представницького мандата і сучасні системи виборів, 1,5 д.а. 

4. Особливості представницького мандата і сучасні системи виборів, 1,5 д.а. 

4.1. наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

У науково-дослідній роботі аналізуються засади сучасного 

європейського бачення щодо питань, пов’язаних із теорією народного 

представництва, типів представницького мандату, їх залежності від 

різновидів виборчих систем. З’ясовується не стільки теоретичний, скільки 

практично-прикладний бік сприйняття європейського бачення щодо типів 

представницького мандату сучасною українською конституційно-правовою 

практикою. Здійснюється порівняльно-правова оцінка положень чинного 

конституційного законодавства України, пов’язаного з відкликанням 

кандидатів і депутатів як елементу представницького мандату, аналізуються 

елементи партійно-пов’язаного мандату в Україні.  

У прив’язці до питання про статус осіб, що здійснюють представницькі 

функції в Україні, досліджуються питання узгодження і балансу між 

протилежними за метою правового регулювання правом на доступ до 

інформації про особисте та сімейне життя осіб, які обіймають посади, 

пов’язані зі здійсненням функцій держави (публічним інтересом, інтересами 

суспільства) – з одного боку – і правом на недоторканність особистого життя 

людини (правом на приватність) – з іншого. З огляду на особливості статусу 

таких осіб, розкривається також зміст принципу правової визначеності як 

однієї зі складових принципу верховенства права. Вивчаються різні підходи 

до визначення сутності вказаного принципу, аналізуються окремі аспекти 

принципу, досліджується реалізація принципу правової визначеності у 

конституційно-правових відносинах. 

  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 

брала. 

 

6. Зв’язок з практикою:  

 6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

щодо форм представницької демократії. 

 6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади: 

 брала участь у підготовці науково-консультативного висновку 

фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава 



Мудрого за зверненням в.о. Голови Національного агентства з питань 

запобігання корупції Р.С. Раденського стосовно проекту Порядку 

здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування (30.12.2016 

№ 52-04/9815), (вхід. 04.01.17 № 125-01-11); 

 брала участь у підготовці науково-консультативного висновку 

фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за зверненням Голови Національного агентства з питань 

запобігання корупції Корчака Н.М. стосовно конституційного подання до 

Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України 

окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 

жовтня 2014 року № 1700-VII (31.01.2017 № 95-20/2131/17), (вхід. 125-01-

0340) 

 

7. - 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

1. «Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя 

утворення Української Центральної Ради)», 27 квітня 2017 р., Національна 

академія правових наук України, м. Харків; 

2. Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання), 27-28 жовтня 

2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків; 

3. «Круглий стіл» Школи професійної майстерності Інституту 

післядипломної освіти «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти», 

квітень 2017, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

4. І Харківський міжнародний юридичний Форум «Право та проблеми 

сталого розвитку в глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

 

 

9. Видавнича діяльність: 

1. Дахова І. І., Чуб О. О. Право на доступ до інформації vs право на 

приватність в контексті законодавства України про запобігання 

корупції // Вісник Харківськ. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: 

Право. 2016. Вип. 22. С. 65–70. (0,5 д.а.) 

2. Дахова І. І., Чуб О. О. Багатоаспектність принципу правової 

визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин // 

Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4.pdf (0,6 д.а.) Index 

Copernicus International ISSN 1995-6134; Scientific Indexing Services 

(SIS); InfoBase Index, Si No 2586; 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


 

3. Чуб О.О. «Особливості теорії представницького мандата в Європі та в 

Україні» // «Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 

100-річчя утворення Української Центральної Ради)», 27 квітня 2017 р. 

/ Вісник Національної академії правових наук України № 2 (89) 2017. - 

С. 236-238. (0,15 д.а.) 

4. Чуб О.О. Вільний мандат парламентарів та їх залежність від політичної 

партії // Конституція України в контексті сучасних конституційних 

парадигм: Матер. міжнар. наук. конфер. Х Тодиківські читання, м. 

Харків, 27-28 жовтня 2017 р. (0,15 д.а.) 

5. Чуб О.О, Стандартизований тестовий контроль академічної успішності 

в сучасному навчальному процесі // Матер. «Круглого столу» Школи 

професійної майстерності Інституту післядипломної освіти НЮУ ім. Я. 

Мудрого «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти», квітень 2017 

(0, 15 д.а.) 

 

6. Чуб О.О. пит. 53-56, 78-85, 90, 117, 119-122 // Конституційне право 

України: посіб. для підготовки до іспитів / Ю.Г. Барабаш, Т.М. 

Слінько, Л.І. Летнянчин та ін. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: 

Право, 2017. – 370 с. – С. 140-152, 122-243, 255-256, 325-329, 333-345 

(2,6 д.а.) 

10.  – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

15. – 

16. – 

17. – 

18. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів 

України. 

 

 

 

К.ю.н., доцент кафедри           О.О. Чуб  
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