
ЗВІТ 

З науково-дослідної роботи викладача кафедри конституційного права 

України імені Ярослава Мудрого 

(2017 рік) 

 

1.Ткаченко Євгеній Володимирович 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права 

України  

3. Тема запланованої  річної науково-дослідницької роботи: «Система 

конституційних принципів організації і функціонування державної влади»; 

1,5 друкованих аркуша; 

4.Тема роботи: «Публічна влада»;: 

4.1Форма впровадження:  

Навчальні посібники: 

           Ткаченко Є. В. Питання 48–49; 114–126 // Конституційне право 

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

І. Летнянчин та ін. –4-те вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с. 

(1,2 д.а.). 

Наукові статті:  

Ткаченко Є. В. Щодо деяких аспектів розуміння категорії «влада» 

[Електронний ресурс] // Є. В. Ткаченко // Форум права : Електронне видання. 

– 2017. – Вип. 5. – режим доступу : http://forumprava.pp.ua/ (0,8д.а.) 

Тези наукових доповідей:  

Ткаченко Є. В. Розуміння категорії «влада» у роботах М. Манна //ХІІІ  

Міжнародна  науково-практична конференція «Від громадянського 

суспільства – до правової держави».–Харків:ХНУ іменіВ.Н.Каразіна, 21 

квітня 2017 р. – С. 122-125 (0.3) 

Ткаченко Є. В. Право на професійну правничу допомогу // 

ЧетвертаВсеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади 



діяльності правоохоронних органів» (15грудня, 2017). - Х., Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – 2017.  (0,4 д.а.). 

 

 4.2 Наукова новизна отриманих результатів: 

У роботі проаналізовано основні підходи до розуміння категорії 

«влада» у працях М. Манна, Л. Льюкса, Р. Міллса та ін. Так, у  своїх  роботах  

М.  Манн  стверджує,  що  існує  чотири  основних джерела  влади – 

ідеологічний,  економічний,  військовий  та  політичний. Аналізуючи 

джерела соціальної влади в економічній сфері, він стверджує, що  протягом  

двадцятого  століття  і  до  теперішнього  часу  найбільш фундаментальними 

соціальними інститутами у цій галузі був і є капіталізм. На даний час він 

поширився у всьому світі, жодної альтернативи йому з точки  зору  

економічної  влади  на  даний  час  не  існує.  Але  капіталізмзмінювався 

протягом тривалого часу та набував різні форми. З розвиткомкапіталізму  на  

нього  покладалися  все  більше  соціальних  та  правових обмежень. На 

думку М. Манна практично все населення набуло те, що Т.Х.Маршалл  

називав  «соціальним  громадянством»,  право  приймати участь у соціально- 

економічному житті нації, тобто  у капіталізмі. Говорячи про глобалізаційні 

процеси у владних відносинах, вчений стверджує, що сучасні  процеси  

глобалізації  породжують  три  основні  принципи:   глобалізацію  

капіталізму,  глобалізацію  національної  держави  і  появу першої глобальної 

імперії – американської.  

Р. Міллсодну з своїх головних праць «Білий комірець: американський 

середній клас» присвятив історії становлення середнього класу у США і 

приходить до висновку, що бюрократія накрила представників середнього 

класу, вкрала в них незалежне мислення та перетворила їх у напівроботів.  

Також розглянуто основні погляди на «владу» С. Льюкса («Влада: 

радикальний погляд») та Р. Даля.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – не приймав; 



6. Зв'язок з практикою:  

6.1 Проведення узагальнень практики застосування законодавства та   

проведення інших соціологічних досліджень – не проводив. 

6.2 Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не здійснював. 

6.3 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду  

України та їх рецензування – не приймав. 

6.4 Прочитані лекції практичним працівникам: 

6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та  місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

Відповідь на лист судді Конституційного Суду України Гультая М. М. від 

3.01. 2017 р. № 342-16/6 (стосовно конституційності окремого положення 

частини девятої ст. 46 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

від 27 лютого 2017 р.) – спільно з Г. В. Берченком.   

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів 

державної влади та місцевого самоврядування не входжу. 

8. Участь у конференціях та «круглих столах»: 

ХІІІ  Міжнародна  науково-практична конференція «Від 

громадянського суспільства – до правової держави». – Харків: ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 21 квітня 2017 р. 

3-6жовтня 2017 року Харківський міжнародний юридичний форум 

(Харків, Україна) 

27-28 жовтня 2017 року «Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання). - (Харків, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого); 

14 грудня 2017 р. Круглий стіл «Проблемні питання 

правозастосування законодавства про доступ до публічної інформації в 

органах місцевого самоврядування», Харківська міська рада, м. Харків; 

15 грудня 2017 року Четверта всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (Харків, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність: 

Навчальні посібники: 



           Ткаченко Є. В. Питання 48–49; 114–126 // Конституційне право 

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

І. Летнянчин та ін. – 4-те вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с. 

(1,2 друк.аарк.). 

Наукові статті:  

Ткаченко Є. В. Щодо деяких аспектів розуміння категорії «влада» 

[Електронний ресурс] // Є. В. Ткаченко // Форум права : Електронне видання. 

– 2017. – Вип. 5. – режим доступу : http://forumprava.pp.ua/ (0,8д.а.) 

Тези наукових доповідей:  

Ткаченко Є. В. Розуміння категорії «влада» у роботах М. Манна // ХІІІ  

Міжнародна  науково-практична конференція «Від громадянського 

суспільства – до правової держави».–Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 21 

квітня 2017 р. – С. 122-125 (0,3 друк.арк.) 

Ткаченко Є. В. Право на професійну правничу допомогу // Четверта 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (15 грудня, 2017). - Х., Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. – 2017.  (0,4 друк.арк.). 

10. Членом видавничої комісії видання не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Відгуків на автореферати дисертацій:  

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом  не був. 

15. Інших відзнак не отримував. 

16. Співробітництва з закордонними організаціями не вів. 

17 Участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймав.  

 

27.11.17                                                                                              Є. В. Ткаченко 

 


