
Індивідуальний звіт 

про науково-дослідницьку діяльність за 2017 р. 
 

1. Летнянчин Любомир Іванович. 

2. к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Конституціоналізація і судова влада (1,5 д. а.). 

4. Конституціоналізація і судова влада (1,5 д. а.). 

   4.1. Наукова стаття, розділи навчального посібника, матеріали 

навчально-методичної літератури, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна дослідження полягає у твердженні, що саме 

судовій владі належить провідне місце в конституціоналізації національної 

правової системи. Застосовуючи конституційні норми, суди забезпечують 

пряму дію Конституції України. Однак, дослідження показало, що після 

прийняття змін до Конституції України щодо правосуддя саме 

Конституційний Суд України виявився не готовим до здійснення своєї 

головної місії – забезпечення верховенства Конституції України, серцевиною 

якої є права і свободи людини і громадянина. Зволікання із розглядом 

конституційних скарг порушило принци прямої дії норм Конституції 

України. Разом з цим суди загальної юрисдикції мають бути готовими до 

нової правової реальності, яка запроваджується новими процесуальними 

кодексами. Тепер суди матимуть змогу безпосередньо застосовувати норми 

Конституції України якщо дійдуть висновку, що закон чи інший правовий 

акт суперечить Конституції України. У такому випадку суд після винесення 

рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання 

стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо 

конституційності закону чи іншого правового акта, що віднесено до 

юрисдикції Конституційного Суду України. Вважаємо, що така новела є 

помітним кроком уперед, але вимагає водночас від суду ініціативності, 

відповідальності і творчості при ухваленні конкретних судових рішень 

5. Участі у розробці законопроекті не брав. 



6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  

6.2. 

6.3. 

6.4.  

6.5.  

1) підготовка позиції на запит судді Конституційного Суду О. М. 

Литвинова (лист №347-16/683 від 17. 04. 2017) щодо конституційного 

подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень частини 

шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України; 

 2) підготовка позиції на запит Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини з приводу конституційного подання Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини до Конституційного Суду України 

щодо офіційного тлумачення частини першої статті 9 Конституції України 

(вх. лист за № 1-2326/17-107 від 19 жовтня 2017) (у співавторстві з Г. В. 

Берченком, В. М. Стешенком, Л. Я. Трагнюк). 

7. … 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) участь у роботі XIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Від громадянського суспільства – до правової держави» за напрямом 

«Конституційне реформування в Україні: сучасні виклики та тенденції) (21 

квітня 2017 року, м. Харків, юридичний факультет Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна); 

2) участь у «Круглому столі» «Історія українського парламентаризму» 

(до 100-річчя утворення Української Центральної Ради) (27 квітня 2017 року, 

Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого); 



3) участь у  I Міжнародному юридичному форумі (03-06 жовтня 2017 

року, м. Харків, Національний бібліотечний комплекс Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого); 

4) участь у  Міжнародній науковій конференції «Конституція України в 

контексті сучасних конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання) (27 – 

28 жовтня  2017 року, Харків, Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність: 

 1. Летнянчин Л. І. Судова конституціоналізація як чинник формування 

громадянського суспільства в Україні (окремі аспекти) // Від громадянського 

суспільства – до правової держави: Тези доповідей XIII Міжнародної 

науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 

С. 306-309. (0,3 друк. арк). 

 2. Летнянчин Л. І. Пряма дія норм Конституції України: від принципу – 

до практичного застосування // Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм. X  Тодиківські читання. Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (27-28 жовтня 

2017 року) / За заг. Ред. Проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права 

людини»», 2017. – С. 65-67 (0,25 друк. арк.). 

 3. Летнянчин Л. І. Пряма дія норм Конституції України: від принципу до 

практичного застосування / Л. І. Летнянчин // Вісник Національної академії 

правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х.: Право, 

2017. – № 4 (91). – С. 85-93 (1 друк. арк.). 

 4. Конституційне право України. Посібник для підготовки до іспиту / Ю. 

Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 4-ге вид., переробл. та допов. 

– Х.: Право, 2017. – 370 с. (п. п. 1-18; 86; 89; 25-36 (у співавторстві із О. Г. 

Кушніренком) , загальним обсягом 4 друк. арк.). 

 3.  

 4.  



 

10…. 

11…. 

12…. 

13.  

1. Відгук на автореферат дисертації Калиновського Богдана Валерійовича на 

тему: «Місцева публічна влада в Україні: конституційно-правові засади 

функціонування та розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право (у співавторстві з Ф. В. Веніславським) (затверджено на 

засіданні кафедри конституційного права України,  протокол № 8 від 

13.03.2017 року); 

2. Відгук на автореферат дисертації Дешко Людмили Миколаївни на тему: 

«Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (затверджено на 

засіданні кафедри конституційного права України, протокол № 7  від 11 

червня 2017 року); 

3. Відгук на автореферат дисертації Подорожної Тетяни Станіславівни на 

тему: «Правовий порядок: теоретико-методологічні засади 

конституціоналізації», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень та 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право (затверджено на засіданні кафедри 

конституційного права України,  протокол № 2  від 18 жовтня 2017 року). 

 

14…. 

15…. 

16.  



17… 

18.   

 

к. ю. н., доцент кафедри  

конституційного права 

України  

 
                          Л. І. Летнянчин 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України 

(протокол № __  від   ___ ______________  2017 р.) 

 


