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З В І Т 

кафедри  конституційного права України 

з науково-дослідної роботи 

за 2017 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1.        В звітному      році на кафедрі продовжується розробка    цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».  

1.2.  Склад кафедри: 

 1.Слінько Т.М., к.ю.н., доцент 

«Конституційно-правові проблеми участі людини в інформаційних 

відносинах»,  1,5       друк. арк. 

Опубліковано   2,8    друк. арк. 

 Статті: 

1.   Слинько Т.Н. Эволюция  права на свободу слова: сравнительно-правовой 

аспект // LEGEA SI VIATA, № 9/2 (309)-  2017/ -c. 110-114, Республіка Молдова, 

(0,6 друк. арк.); 

2. Слінько Т.М. (в співавторстві) Европейские стандарты защиты от гендерной 

дискриминации// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: юриспруденція, №24, 2016. – с.20-24  http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc24/6.pdf  (0,5 друк. арк.).     

Тези наукових доповідей:  

1.  Слінько Т.М. Питання теорії і практики утвердження парламентаризму в 

Україні.// Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 

100-річчя утворення Української Народної Республіки). Тези доповідей 

Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 листопада 2017 р.), С.226-333  

(0,3 друк. арк.); 

2. Слінько Т.М. Утвердження парламентаризму в Україні: історико-правові 

аспекти//Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради). /Вісник Національної академії правових наук 

України, №2 (89), 2017, -с.222-223 (0,2 друк. арк.); 

3.   Слінько Т.М. Євроатлантична модель інформаційної свободи:уроки для 

України// Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделей безпеки: 

зб. наук. статей за матеріалами ІІІ-х Харківських міжнар.-прав. читань, 

присвячених пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 

листоп. 2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. Яковюк, С. М. Мельник та 

ін. – Харків, 2017.Ч. 1. – С.116-121 (0,3 друк. арк.);   

4. Слінько Т.М. Гарантування свободи вираження поглядів як цінності      

демократичного  суспільства/ Слінько Т.М////ХІІІ  Міжнародна  науково-

практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc24/6.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc24/6.pdf
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держави».–Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 21 квітня 2017 р. – С. 198-203 

(0,4друк.арк.); 

5.  Слінько Т.М. Конституційно-правові гарантії реалізації права на свободу 

думки й слова в Україні    // Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм: Х Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 27-28 жовтня 2017 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – 

Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2017. – С. 208-210. (0,2 друк.арк.); 

6. Слінько Т.М. Рівність прав і свобод людини як конституційна цінність/Urgent 

problems of law on the modern stage of statehood development, Lublin, Republik of 

Poland, с.82-85 (0,3 друк. арк.).  

 

2.   Барабаш Ю.Г., д. ю .н., професор 

«Правові засоби захисту демократії (український сценарій)», 1 друк. арк. 

Опубліковано   1   друк. арк. 

Стаття: 

1.  1. Барабаш Ю.Г. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної 

реалізації // Право України. − 2017. − № 10. − С.9-19 (1 друк. арк.). 

3.   Кушніренко О.Г., к.ю.н., доцент 

«Цінності конституційного ладу, що стосується прав і свобод людини та      

громадянина»,    1,5 друк. арк.  

Опубліковано    1,5   друк. арк. 

Статті: 

1. Кушніренко О.Г.Соціальна держава як базова цінність та принцип 

конституційного ладу України// Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна, серія «Право», вип. 23, Х., 2017, С. 53-58 (0,5 

друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей: 

 1. Кушніренко О.Г. Моделі конституційної юстиції: світовий досвід// ХІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства 

до правової держави». Конституційне реформування в Україні: сучасні 

виклики і тенденції. 21.04.2017 р. м. Харків, Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, 2017, С. 167-170 (0,2 друк. арк.); 

2. Кушніренко О.Г. До питання засад конституційного статусу людини та 

громадянина// Х Тодиківські читання «Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм». Зб. тез. наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (27-28 жовтня 2017 р.), м. Харків, «Права 

людини», 2017, С. 64-65  (0,2 друк. арк.); 

3. Кушніренко О.Г. Правові підстави набуття та припинення громадянства» // 

Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя 
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утворення Української Народної Республіки): зб. матеріалів між народ. наук. 

конф. (м. Харків, 23 листопада 2017 р.). – С. (0,2 друк. арк.); 

4. Кушніренко О.Г.Стабільність конституційного ладу і правова культура 

громадян//  VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

правового, економічного та соціального розвитку держави» м. Харків, 

Харківський нац. університет внутрішніх справ (0,2 друк. арк.); 

5. Кушніренко О.Г. Імунітет депутата як одна із гарантій діяльності народного 

представника// Вісник Нац. академії правових наук України. Зб. наукових 

праць, № 2 (89), 2017, Х., «Право», 2017 с. 231 (0,2 друк. арк.). 

 

4.   Речицький В.В., к.ю.н., доцент 

 «Офіційна конституційна доктрина України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано     6,8 друк. арк. 

Статті: 

1.  Речицький В. Імператив толерантності – витоки і становлення // Філософія              

права і загальна теорія права, № 1-2, 2016  (1,5 друк. арк.); 

2. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина? 

// Філософія права і загальна теорія права, № 1-2, 2016  ( 1,1 друк. арк.); 

3. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина? 

// Вісник Конституційного Суду України, № 3, 2017. – С. 72-80  (1,1 друк. арк.);  

4. Речицький В. Коментар з приводу відсутності оприлюднення Указу 

Президента про позбавлення українського громадянства народного депутата 

Андрія Артеменка // сайт ХПГ, Права людини в Україні (07.05.2017). Ел. 

ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1494171887 – 4 с. (0,24 друк. арк.); 

5. Речицький В Українській Конституції бракує етосу капіталізму // Критика, 

№ 11-12, 2016 (видано у 2017). – С. 14-19 (0,5 друк. арк.); 

6. Речицький В., Маринович М. та ін. Не даймо сліпій ненависті запанувати 

над нами. Звернення Ініціятивної групи «Першого грудня» до українського 

суспільства (20 лютого) // Свобода (США), № 9, 3 березня, 2017. – С. 3, 19 (0,1 

друк. арк.); 

7. Речицький В. Філософія конституційного права // Велика українська 

юридична енциклопедія. Т. 2. – Харків: Право, 2017. – С. 905-912 (1,2 друк. 

арк.); 

8. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина 

//  сайт Критики, «Критичні рішення», грудень, 2016 (15.05.2017). Ел. ресурс:  

https://krytyka.com/ua/print/articles/chy-mozhe-isnuvaty-v-ukrayini-ofitsiyna-

konstytutsiyna-doktryna – 10 с. (1,1 друк. арк.).  

5.   Лукаш С.Ю., к. іст. н., доцент 

«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні:стан,              

перспективи розвитку,взаємозв’язок                                           з   партійно-

політичними процесами», 0,8 друк. арк. 

http://khpg.org/index.php?id=1494171887
https://krytyka.com/ua/print/articles/chy-mozhe-isnuvaty-v-ukrayini-ofitsiyna-konstytutsiyna-doktryna
https://krytyka.com/ua/print/articles/chy-mozhe-isnuvaty-v-ukrayini-ofitsiyna-konstytutsiyna-doktryna
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Опубліковано   0,8   друк. арк. 

Стаття: 

 1. Лукаш С.Ю. Політичні партії у системі ознайомлення підприємців з 

практикою КСВ на сучасному етапі (за матеріалами кількісних досліджень)   

//Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія:Право, випуск 24.- Х., 2017. – с.  225-240  

(0,8 друк. арк.)   

6   Байрачна Л.К., к.ф.н., доцент 

 «Транзитивна демократія і легітимація влади: конституційно-правовий 

вимір», 1,5                         друк. арк. 

Опубліковано     1,8   друк.  арк. 

Статті:  
 1. Байрачна Л.К.  Конституція як інструмент легітимації державної влади// 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 

науки». 2017.- № №4.том 1. - С.41-46.(0, 7 друк. арк.); 

2.Байрачна Л.К.  Политическая власть и легитимность: к вопросу о 

соотношении //  LEGEA SI VIATA, № 8/2 -  2017/ -С. 8-12, Республіка 

Молдова,  2017 (0, 7 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1.Байрачна Л.К. Конституція як інструмент легітимації державної влади: до 

постановки питання//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) (0,3 друк. арк.); 

2.Байрачна Л.К. Підстави легітимації державної влади: раціоналізм і 

ірраціональність//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) (0,1 друк. арк.). 

  

7.   Веніславський Ф.В., к.ю.н., доцент 

 «Форми правління як віддзеркалення сутності взаємовідносин владних 

інституцій», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано      1,3 друк. арк. 

Тези наукових доповідей: 

 1. Веніславський Ф. В. Маніпулятивні технології як тренд сучасного 

українського політико-правового життя // Політичні та правові дисонанси в 

сучасних українських реаліях: зб.  матеріалів ХХХ Харк. політолог. читань (м. 

Харків, 16 червня 2017 р.).– Харків: Право, 2017. – С. 81-86 (0,3 друк. арк.); 

 2. Веніславський Ф. В. Конституційні засади Євроатлантичної інтеграції 

України // Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделей 
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безпеки: зб. наук. статей за матеріалами ІІІ-х Харківських міжнар.-прав. 

читань, присвячених пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. 

Харків, 3 листоп. 2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. Яковюк, 

С. М. Мельник та ін. – Харків, 2017.Ч. 1. – С.48-52 (0,3 друк. арк.);  

3. Веніславський Ф. В. Еволюція уявлень про конституційний лад в 

передконституційних та конституційних актах періоду Української Народної 

Республіки // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах 

(до 100-річчя утворення Української Народної Республіки): зб. матеріалів між 

народ. наук. конф. (м. Харків, 23 листопада 2017 р.). – С.123-127 (0,3 друк. 

арк.);  

4. Веніславський Ф. В. Парламентаризм як елемент демократичного 

конституційного ладу// Вісник Національної академії правових наук України : 

зб. наук. пр. / редкол.О. В. Петришин та ін.. – Х. : Право, 2017. – С. 232-233  

(0,2 друк. арк.);  

5. Веніславський Ф. В. Мотивація здобувачів вищої юридичної освіти як 

чинник її якісного рівня // Методика, дидактика та освітні практики. Частина І: 

тези доповідей та повідомлень учасників ХІ конференції школи педагогічної 

майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого / за ред.. В. В, Комарова. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2017. – С.37-40 (0,2 друк. арк.). 

 

8.Кичун  В.І., к.ю.н.,доцент 

«Конституційно-правові основи функціонування органів влади АРК», 0,4 друк. 

арк. 

Нема жодної публікації 

 

9.   Ткаченко Ю.В., к.ю.н., доцент 

 «Конституційні принципи як основа функціонування вищих органів влади», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано      1,5 друк.  арк. 

Стаття: 

1. Ткаченко Ю.В. Роль конституційних принципів в процесі формування 

громадянського суспільства в Україні//Форум права:електронне наукове 

видання. - №4. – 2017. –с.   http://forumprava.pp.ua    ( 0,7 друк. арк.); 

Тези наукових доповідей: 

1. Ткаченко Ю.В.Актуальні теоретичні конституційно-правові проблеми 

виборчого права// Сучасні проблеми виборчого права і методологія його 

викладання у вищих навчальних закладах України. Тези доповідей 

Міжнародної наукової конференції, 22-23 червня 2017 р., Київський 

Національний університет імені Т.Г.Шевченка.- К.: Прінт-Сервіс, 2017. –с.288-

291 (0,3 друк. арк.); 
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2. Ткаченко Ю.В. ( в співавторстві) До питання про доцільність розширення 

конституційно-правової основи діяльності в Україні // Актуальні питання 

кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності 

судової та правоохоронної систем: Тези доповідей Міжнародної наукової 

конференції. – Сєвєродонецьк, 2017р. - 318-321с. (0,2 друк. арк.); 

3. Ткаченко Ю.В. «Парламентаризм як основа реалізації конституційних 

принципів»// «Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 100-

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

академія правових наук України, м. Харків, С.233 (0,3 друк. арк.). 

 

10. Летнянчин Л.І., к.ю.н., доцент 

 «Конституціоналізація і судова влада»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,6   друк. арк. 

Стаття 

1. 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.). 

Тези наукових доповідей: 

 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 (0,3 друк. арк.). 

    

11. Дахова І.І., к.ю.н., доцент 

 «Права і свободи людини і громадянина як елемент конституційно-правового 

статусу особи», 1,5  друк. арк. 

Опубліковано      1,9 друк.  арк. 

Статті:  

1. Дахова І.І. (у співавторстві з О.О. Чуб)  Багатоаспектність принципу 

правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин// 

Форум права. – 2017. – № 4. – С.58-67 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf (0, 9 друк. арк.); 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf
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2. Дахова І.І. Обмеження реалізації права на свободу совісті та віросповідання / 

І. І. Дахова // Форум права. – 2017. – № 3. – С.83-92 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf  (0, 5 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Дахова І.І.  Нормативне регулювання соматичних прав в Україні / І. І. 

Дахова //Збірка тез наук.доп. і повідомл. Міжнародної наук. конф. (Х 

Тодиківські читання)(27-28 жовтня 2017 р.) / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. – Х.: ТОВ «Вид-во «Права людини», 2017. – С. 138-139. (0, 2 друк. 

арк.);  

2. Дахова І.І. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України // 

Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – №2 (89) –С. 

235-235. – (0,1 друк. арк.);  

3. Дахова І.І. Свобода об’єднань у рішеннях Європейського суду з прав 

людини // «Від громадянського  суспільства – до правової держави»: Тези 

доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ЗНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 434-437. (0,2 друк. арк.). 

 

12. Чуб О.О., к.ю.н., доцент 

 «Особливості представницького мандата в сучасних системах виборів», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано      1,7  друк.  арк. 

Статті:  

1. Чуб О. О. (в співавторстві) 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 друк.арк.); 

2.  Чуб О. О. (в співавторстві)  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 Index Copernicus International ISSN 1995-6134; 

Scientific Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586. (0,6 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1.  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. (0,2 

друк. арк.); 

2. 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. (0,2 друк. арк.); 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf
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
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3. 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  «Методика, дидактика та освітні практики»/ за заг. ред. 

В.В.Комарова. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 182 с., 

С. 168-170 (0, 2 друк. арк.). 

 

13. Ткаченко Є.В., к.ю.н., доцент 

 «Принципи взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування»,   1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,5     друк.  арк. 

Стаття:  

1. 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/ (0,8друк.арк.). 

 Тези наукових доповідей: 
1. 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.); 

2. 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.). 

 

14.   Берченко Г.В., к.ю.н., доцент 

 «Конституційний розвиток в Україні в аспекті концепції установчої влади», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,7    друк.  арк. 

Стаття: 

1.  Берченко Г. В. Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти // 

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

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf (1,3 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей:  

1. Берченко Г.В. Декомунізація як елемент озброєної демократії // Конституція 

України в контексті сучасних конституційних парадигм : Х Тодиків. читання : 

зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і 

студентів (27-28 жовт. 2017 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Права людини, 2017. – С. 40-42. (0,2 друк. арк.); 

2. Берченко Г.В.  Проблеми віднесення стенограми Кабінету Міністрів України 

до конфіденційної інформації  / Г. В. Берченко // Теорія та практика сучасної 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
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юриспруденції : матеріали XIV Всеукр. наук.-практич. конф. (8 груд. 2017 р.) / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. 

Я. Мудрого. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2017. − С. 227-229 (0, 2 друк. арк.). 

 

15. Ковтун В.І., к.ю.н.,  доцент 

 «Сучасні міжнародно-правові форми визнання і закріплення соціальних прав», 

1,5 друк. арк.  

Опубліковано  2,3     друк. арк.  

Статті:  

1. Ковтун В.І. Соціальні параметри іспанської конституції // Форум права. 

– Х., 2016. – № 5.–С.63-67:[Електрон.ресурс]//Режим доступу: 

http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=U

JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/

FP_index.htm_2016_5_19.pdf  (0,6 друк. арк.); 

2. Ковтун В.І. Вплив «бюджетного пакту» на механізм реалізації 

соціальних прав // Право і суспільство. – Дніпро, 2017.–№ 5 (02). – С. 21-25: 

[Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive 

/2017/5_2017/part_2/7.pdf (0,6 друк. арк.); 

Тези наукових доповідей:  

1.   Ковтун В.І. Соціальний діалог як елемент реалізації державної соціальної 

політики // Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та 

забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні (матеріали науково-

практичної конференції за участю: Національної служби посередництва і 

примирення; Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

Харківського університетського консорціуму, 05 квітня 2017 р.) [Електрон. 

ресурс] // Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-

2/doc/2/06.pdf (0,2 друк. арк.); 

2. Ковтун В.І. Соціально-економічні умови становлення та розвитку України // 

Публічне управління у забезпеченні сталого розвитк України (Збірник тез 

науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої 

щорічної науково-освітньої виставки«Публічне управління XXI», приуроченої 

до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року)   [Електрон. ресурс] // 

Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/index.html  (0,2 

друк. арк.); 

3. Ковтун В.І.Конституційне право на освіту: окремі аспекти//Методика, 

дидактика та освітні практики  (тези доповідей та повідомлень учасників ХІ 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова.–  м. Харків: 

Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017 – С. 67-70 (0,2 друк. арк.); 

http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-2/%20doc/2/06.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-2/%20doc/2/06.pdf
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/index.html
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4. Ковтун В.І. Роль українського парламенту щодо забезпечення стандартів у 

соціальній сфері // Вісник Національної академії правових наук України –№ 

2(89). – 2017. – С. 237-238  (0,1 друк. арк.); 

5. Ковтун В.І. Окремі аспекти європейської правової системи соціального 

забезпечення // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та 

соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIIМіжнар. 

наук-практ. конф. (м. Харків, 29 вересня 2017р.) / за ред. В. В. Жернакова. – 

Харків : Право, 2017 – С. 427-430 (0,2 друк. арк.); 

6. Ковтун В.І. Конституціоналізація соціальних прав в умовах жорсткої 

економії // «Конституція України в контексті сучасних конституційних 

парадигм. Х Тодиківські читання». Збірка тез наук. допов. та повідомл. 

Міжнар. наук. конф. (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.122-124 (0,2 друк. 

арк.). 

 

16. Павшук К.О., к.ю.н., асистент 

 «Особливості організації та проведення парламентських виборів в Україні», 

1,5 друк. арк.   

Опубліковано   2,1    друк. арк. 

Статті:   

1. Павшук К.О. До питання про умови реалізації принципів виборчого права та 

можливість оскарження їх порушень / К. О. Павшук // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2017. – №1 

(77).− С. 157-167. (0, 8 друк. арк.); 

2. Павшук К.О. Проблемні аспекти територіальної організації виборів та 

утворення виборчих комісій в Україні / К. О. Павшук // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2017. – №3 

(79).− С. 183-192. (0, 7 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей: 

1. Павшук К.О. Значущість інституту виборів для становлення 

представницької демократії / К. О. Павшук // Вісник Національної академії 

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

Право, 2017.    № 2(89).     С. 236. (0, 2 друк.арк.); 

2. Павшук К.О. Кримінальний закон України як один із способів захисту 

активного і пасивного виборчого права громадян / К. О. Павшук // 

Концептуальні основи кримінальної законотворчості : Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (19 жовтня 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. В. О. 

Туляков, Є. Л. Стрельцов.     Одеса : НУ «ОЮА», 2017. – С.478-482. // 

[Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – Заголовок з екрану. (0, 

2 друк. арк.);      

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/


 11 

3. Павшук К.О. Проблемні питання процедури оскарження порушень 

виборчого законодавства  / К. О. Павшук // Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання.  Збірка тез наук. 

доп. і повідомл. Міжнародної наукової конференції (27-28 жовт. 2017 р., м. 

Харків) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 

Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2017. - С. 204-206. (0,2 друк. 

арк.). 

 

17. Романюк П.В., к.ю.н., асистент 

 «Місцеві вибори: сучасні проблеми та шляхи реформування виборчої 

системи», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5    друк. арк. 

Стаття: 

1. Романюк П.В. Мандат депутата місцевої ради як елемент муніципальної 

демократії / П.В. Романюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування 

: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. (0,9 

друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей: 

1. Романюк П.В. Реформування виборчого законодавства: сучасні виклики та 

перспективи / П.В. Романюк // Сучасні проблеми виборчого права і 

методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези 

доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) / 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-

Сервіс, 2017. – С. 228-231 (0,2 друк.арк.); 

2. Романюк П.В. Депутатська недоторканність: «to be or not to be» / П.В. 

Романюк // Конституція України в контексті сучасних конституційних 

парадигм: Х Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. 

конф. (м. Харків, 27-28 жовтня 2017 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2017. – С. 208-210 (0,2 друк. арк.); 

3. Романюк П.В. Виборність суддів: «pro et contra» // Адаптація правової 

системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 

аспекти : матеріали II Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. 

Полтава, 23 листопада 2017 року): у 2 ч. / Ред. кол.. Лахижа М.І, Божко В.М., 

Лемешко О.М. – Полтава: Россава, 2017. – Ч. 1. – С. 81 – 85 (0,2 друк. арк.). 

1.1.  Доц. Кичун В.І. 

1.2. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. 

             - 

1.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

У сучасний період, виходячи з аналізу доктринальних джерел, практики 

конституційних судів і ЄСПЛ, принцип верховенства права відображає спосіб 
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організації життя суспільства на правових засадах, є засобом унеможливлення 

антидемократичного правління, є близьким до визначення конституціоналізму. 

Цей принцип є засобом організації належної правової системи, слугує основою 

обмеження держави конституційними правами і свободами людини, передбачає 

судовий захист цих прав та свобод безпосередньо на основі Конституції, 

включає принцип верховенства Конституції та законів над іншими нормативно-

правовими актами, гарантування доступу до суду, обмеження на здійснення 

дискреційних повноважень органами державної влади, чіткі стандарти щодо їх 

реалізації; принцип поділу влади як гарантію свободи особи. Виходячи з цього 

принципу, судова влада не тільки формально застосовує закони, а й визнає 

природне, міжнародне та європейське право як безпосередній регулятор 

суспільних відносин. 

Чинна Конституція України проголошує державу правовою й закріплює 

верховенство права і Конституції як базові цінності конституційного ладу. 

Верховенство права дає можливість забезпечення в державі існування 

демократичних форм та інститутів, що відповідають цілям та ідеям прогресу та 

демократії, в тому числі й надійному функціонуванню механізму публічної 

влади: парламенту, глави держави, органів місцевого самоврядування та ін. 

Реформи, в тому числі і в системі органів публічної влади, можуть бути 

успішними в разі втілення конкретних наукових здобутків, а тому подальше 

дослідження конституційно-правових проблем забезпечення верховенства права 

у функціонуванні механізму публічної влади в Україні є надзвичайно 

актуальним. Практична значущість отриманих результатів знайшла свій прояв в 

численних наукових публікаціях, навчальному процесі, в діяльності науковців, 

підготовці аспірантів та здобувачів, у виступах на науково-практичних 

конференціях тощо. 

1.4. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.   
           - 

1.5.    Наукова новизна отриманих результатів. 

Реформа правничої освіти є невід’ємною складовою і запорукою успіху 

реалізації судової реформи 2016 року. Першим кроком на шляху перетворень 

має стати суттєве оновлення змісту навчання в правничих школах. У викладанні 

галузевих дисциплін повинен домінувати кейс-метод. Важливим  трендом у 

правничій освіті має стати її інтернаціоналізація, надання студентам 

можливостей вивчення правових систем інших держав, передусім за рахунок 

збільшення можливостей академічної мобільності і запровадження програм 

«двох дипломів». Зміст навчання повинен бути узгодженим з потребами 

практики. Із цією метою варто максимально розширити форми кооперації 

правничих шкіл із представниками правничих професій та їх асоціацій.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному підході 

щодо розгляду конституційно-правових проблем участі людини в 
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інформаційних відносинах. Контент-аналіз положень Конституції України, де 

мультиплікандом виступала терміносполука «інформаційні права та свободи» 

дозволяє зробити висновок, що деякі конституційні положення кореспондують 

інформаційним правам і свободам. Із позицій подальшого вдосконалення 

системи інформаційних прав прийнятною можна вважати трансформацію 

трактування поняття «свобода слова» як свободи самовираження.  

Доведено, що норми Закону «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» (Закон № 317-VIII)  є передусім 

декомунізаційними, зважаючи на історичні реалії України, і ґрунтуються на 

підході, що отримав назву «озброєної демократії». Аргументовано, що 

концепція озброєної демократії якраз і полягає в тому, щоб вивести з 

політичного поля партії, які посягають на конституційні цінності, і встановити 

інші обмеження щодо політичної діяльності.  

Проаналізовано зміст категорії «конституційний лад» як об’єкта 

конституційно-правової регламентації, досліджено еволюцію уявлень про 

конституційний лад в передконституційних і конституційних актах періоду 

УНР, доведено, що по-перше, парламентаризм є невід’ємним елементом 

демократичного конституційного ладу, а по-друге, конституційний лад є 

інтегруючою категорією теорії і одним з визначальних об’єктів конституційно-

правового регулювання, оскільки забезпечує втілення в практику низки 

безумовних політико-правових цінностей сучасного конституціоналізму: 

свободи, правового обмеження публічної влади, народовладдя, верховенства 

права, пріоритету прав людини тощо, по-третє, маніпулятивні технологіі 

впливають на забезпечення стабільності конституційного ладу України.  

Наголошено на необхідності уніфікованого й раціонального підходу до 

організації і проведення голосування. З огляду на це, констатовано, що 

доречною і прийнятною стала б практика з підвищення кваліфікації і 

компетентності як членів виборчих комісій усіх рівнів, так і суддів, які 

розглядатимуть позовні заяви, пов’язані із порушенням виборчого 

законодавства. Доведено необхідність запровадження «електронної» демократії 

у національні виборчі процедури. 

Визначено засади сучасного європейського бачення і тлумачення теорії 

народного представництва, типів представницького мандату, їх залежності від 

різновидів виборчих систем. Вивчено 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 

з використанням функцій держави (публічним інтересом, інтересами 

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

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

таких осіб, розкрито зміст принципу правової визначеності як однієї зі 

складових принципу верховенства права, розглянуто як різні підходи до 
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розуміння сутності вказаного принципу, так і окремі його аспекти. 

 Досліджено міжнародно-правову практику визнання і закріплення 

соціальних прав. Висловлено думку, що проблема їх реалізації пов’язана зі 

сферою політичного процесу, а не правовим механізмом, що забезпечує захист 

фундаментальних прав. Доведено, що основні закони країн Європи містять 

фундаментальні соціальні права або директивні принципи, відповідно до яких 

держави зобов'язані забезпечити певні соціальні блага. Констатовано, що існує 

необхідність вироблення певних критеріїв, які дозволять оцінити, встановити 

припустимість і прийнятність подібних обмежень, у той же час будь-які 

модифікації не мають підривати соціальний захист усіх членів суспільства і не 

повинні перетворювати систему соціального забезпечення на систему 

соціальної допомоги. 

Проаналізовано можливості адаптації концепції «офіційної 

конституційної доктрини» Голови Конституційного Суду Литви Дейнюса 

Жалімаса до українських реалій. На думку автора, реалізація концепції 

«офіційної конституційної доктрини» в умовах України ускладняється тим, що 

наша держава за рівнем свого соціально-політичного розвитку належить до так 

званих електоральних демократій, у той час як Литовська Республіка є 

прикладом демократії консолідованого типу. На цій підставі автор окреслює 

основні ризики, що очікують український конституційний розвиток в сучасному 

європейському і світовому контексті. Критичні констатації автора й наведені 

дані супроводжуються практичними порадами щодо подолання існуючих 

перешкод. 

Проаналізовано міжнародно-правові акти і законодавство України, 

практику Європейського суду з прав людини, обґрунтовано висновок про те, що 

основними умовами, за яких можна обмежити реалізацію права на свободу 

совісті та віросповідання, є встановлення їх законом. Крім того, обмеження 

реалізації вказаного права має бути пропорційним правомірній меті. Доведено, 

що питання можливості обмеження права на свободу віросповідання є складним і 

актуальним з огляду на необхідність врахування різних аспектів релігійної свободи. 

Констатовано, що треба прагнути балансу між інтересами різних груп і 

забезпеченням поваги до переконань кожної людини. 

Аргументовано, що саме судовій владі належить провідне місце в 

конституціоналізації національної правової системи. Доведено, що після 

прийняття змін до Конституції України щодо правосуддя саме Конституційний 

Суд України виявився не готовим до виконання своєї головної місії – 

забезпечення верховенства Конституції України, серцевиною якої є права і 

свободи людини і громадянина. З’ясовано, що суди загальної юрисдикції тепер 

матимуть змогу безпосередньо застосовувати норми Конституції України, якщо 
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зроблять висновок, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції 

України.  

 Проведено аналіз сучасних проблем і шляхів реформування виборчої 

системи, яка застосовується на місцевих виборах в Україні. З’ясовано правову 

природу мандата депутата місцевої ради, особливий характер представництва за 

ним, що спирається на низку принципів (виборності, представництва, 

імперативного мандату, непорушності депутатських повноважень, індемнітету 

та несумісності) а також характером взаємозв’язків депутата з територіальною 

громадою. Розкрито окремі теоретичні й практичні проблеми реалізації 

зазначених засад. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні  

легітимації державної влади в умовах транзитивної демократії, осмислені 

еволюції поняття політична влада, спробі розглянути деякі питання, пов'язані з 

різними концепціями складної і багаторівневої природи влади. Проаналізовано 

підходи до визначення поняття «політична влада», досліджено взаємозв'язок 

політичної влади і легітимності. Доведено, що  Конституція є одним із 

головних факторів легітимації державної влади.  

Обґрунтовано низку теоретичних положень і висновків, практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення конституційного регулювання цінностей 

конституційного ладу України, зокрема, надано визначення цінностей 

конституційного ладу як основоположних принципів, які закріплені в 

Конституції України, а також сформульовані в рішеннях та юридичних позиціях 

Конституційного Суду України.  

 З’ясовано  роль конституційних принципів у процесі становлення 

громадянського суспільства в Україні. Розглянуто співвідношення принципів 

конституції, що закладені в основу функціонування громадянського 

суспільства, з основними соціальними цінностями, притаманними українському 

суспільству. Розглянуто роль конституційних принципів у розвитку інституту 

парламентаризму, зокрема, зроблено висновок про взаємопов’язаність 

ефективності функціонування інституту парламентаризму в Україні із ступенем 

впровадження в життя основних конституційних принципів.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Доц. Речицький В.В. брав участь у розробці Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України в частині оновлення статусу Автономної 
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республіки Крим» (назва робоча), був членом підгрупи Робочої групи 

Конституційної Комісії України з цього питання. Затверджений в якості члена 

Конституційної Комісії України  указом президента.  

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленумів вищих судових органів (навести перелік). 

- 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Проф. Барабаш Ю.Г. член Колегії Державної інспекції навчальних 

закладів України. 

    Проф. Барабаш Ю.Г. був залучений Конституційним Судом України як 

спеціаліст у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І 

Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76–VIII. 

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих 

спеціалізованих Судів України (з наданням короткого змісту 

найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

-  

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували. 

Відповідь на запит  судді Конституційного Суду України Гультая М. М. 

від 3.01. 2017 р. № 342-16/6 щодо  конституційності окремого положення 

частини девятої ст.  46 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 

лютого 2017 р.  (доц. Слінько Т.М., доц.  Ткаченко Є.В., доц. Берченко Г. В.); 

Відповідь на запит  судді Конституційного Суду України    М. Мельника 

щодо  питання, порушеного у конституційному поданні 46 народних депутатів 

України про визнання таким, що не відповідає статтям 6, 8, 19, 36, 42, 43, 85, 92, 

93, 96, 102, 113, 116, 129-1 Конституції України (неконституційним) Закону 

України № 1540-VIII від 29 вересня 2016 року «Про Національну Комісію, що 

здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (доц. 

Веніславський Ф.В.). 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  

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

наукових конференцій (перелік). 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Конституція України в 

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

жовтня 2017 р.    
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2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

27-28 жовтня 2017 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Конституція України в контексті 

сучасних конституційних парадигм» 

(Х Тодиківські читання),  

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

 21квітня 2017 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Від громадянського суспільства – 

до правової держави», ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, м. Харків; 
 

23 листопада 2017 р. міжнародна 

наукова  конференція «Історія  

державотворчих  процесів в Україні  

та зарубіжних країнах» (до 100-річчя  

утворення Української Народної 

Республіки)», Національний 

юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків; 

 

3-6 жовтня 2017 р. І Харківський 

міжнародний юридичний Форум 

«Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі», 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

24 листопада 2016 р. міжнародна 

наукова конференція «Публічне 

управління у забезпеченні сталого 

13 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 1 
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6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

розвитку країни», м. Харків, 

Україна.; 

29 вересня 2017 р. міжнародна 

наукова конференція «Актуальні 

питання удосконалення 

законодавства про працю та 

соціальне забезпечення», м. Харків; 

19 жовтня 2017 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Концептуальні основи 

кримінальної законотворчості», 

Національний університет «Одеська 

юридична академія»;  

3 листопада  2017 р. ІІІ-і Харківські  

міжнародно-правові читання, 

присвячені пам'яті проф. 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків;  

22-23 червня 2017 р. міжнародна 

наукова конференція «Сучасні 

проблеми виборчого права і 

методологія його викладання у 

вищих навчальних закладах 

України», м. Київ;  

22-23 червня 2017 р. міжнародна 

наукова конференція «Сучасні 

проблеми виборчого права і 

методологія його викладання у 

вищих навчальних закладах 

України», Київський Національний 

університет імені Т.Г.Шевченка. м. 

Київ; 

1-2 червня 2017 р. Другий Конгрес 

Асоціації конституційного 

правосуддя країн регіонів 

Балтійського та Чорного морів «Роль 

конституційних судів у тлумаченні 

положень національних конституцій 

в контексті загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного 

 

 

 

 1 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

права ЄС, рішень міжнародних 

судів», м. Харків;  

23 червня 2017 р. науково-

практичний семінар ОБСЄ «З питань 

судового захисту прав і свобод 

людини і громадянина на основі 

прямої дії норм Конституції України 

за наявності або відсутності 

відповідного законодавчого 

регулювання» м. Київ; 

28 листопада  2017 р. Майстер-клас 

(семінар) на тему «Неформальний 

конституціоналізм. Ефект США» в 

офісі Програми академічних обмінів 

ім. Фулбрайта (США), м. Київ. 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 1 

Всеукраїнські 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  27 квітня 2017 р. «круглий стіл» 

«Історія українського 

парламентаризму (до 100-річчя  

утворення Української Центральної 

Ради)», Національний юридичний 

університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків; 

8 грудня 2017 р. XIV Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції»,Національний  

юридичний  університет ім. 

Ярослава Мудрого, м. Харків; 

 

5 квітня 2017 р. науково-практична 

конференції «Вирішення 

колективних трудових спорів 

(конфліктів) та забезпечення 

здійснення соціального діалогу в 

Україні», м. Харків;   

7 травня 2017 р. Конференція школи 

педагогічної майстерності 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава 

Мудрого «Методика, дидактика та 

освітні практики», м. Харків; 

 

9 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 



 20 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

16 червня 2017 р. всеукраїнська 

науково-теоретична конференція 

«Політичні та правові дисонанси в 

сучасних українських реаліях» 

ХХХ Харківські політологічні 

читання, м. Харків; 

23 листопада 2017 р.  II 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Адаптація правової 

системи України до права 

Європейського Союзу: теоретичні та 

практичні аспекти», м. Полтава;  

27-28 березня 2017 р. навчальний 

тренінг «Участь ВПО у виборчих 

процесах», що організований IFES 

Ukraine, м. Харків;  

23-25 квітня 2017 р. Виборча 

НеКонференція #ElectionCamp17, що 

організована громадською 

організацією «ОПОРА», м. Київ;  

23-25 травня 2017 р. тренінг за 

методологією BRIDGE (Building 

Resources in Democracy, Governance 

and Elections) на тему «Виборчі 

системи», що організований IFES 

Ukraine та Центром управління 

навчанням учасників виборчих 

процесів при Центральній виборчій 

комісії, м. Київ;  

15 грудня 2017 р. Четверта 

всеукраїнська науково-практична 

конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів», 

Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, 

Харків; 

4 жовтня 2017 р. круглий стіл 

«Єдиний державний кваліфікаційний 

іспит як передумова доступу до 

правничої професії: зарубіжний 

досвід та способи впровадження в 

Україні», Національний юридичний 

 2 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 1 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 1 
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12 

 

 

 

 

 

 

13 

університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

 12 жовтня 2017 р. круглий стіл 

«Реформи в освіті. Роль програм 

академічних обмінів», Міністерство 

освіти і науки України, м. Київ; 

9-10 червня 2017 р. Друга сесія 

Української школи правничих 

студій, м. Одеса. 

14 грудня 2017 р. круглий стіл 

«Проблемні питання 

правозастосування законодавства 

про доступ до публічної інформації в 

органах місцевого самоврядування», 

Харківська міська рада, м. Харків  

 

 

 1 

 

 

 

 1 

 

 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

Міжнародна конференція «Правнича освіта в Європі, що змінюється», 

Європейська асоціація правничих факультетів, Чехія, м. Брно, 19-21 квітня 2017 

року (проф. Барабаш Ю.Г.); 

  Міжнародна конференція «Urgent problems of law on the modern stage of 

statehood development»,  Lublin, Republik of Poland (доц. Слінько Т.М.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

  

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк.арк) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою 

університету (номер протоколу, дата).   

 - 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк. арк.). 

  - 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(автор, назва, обсяг в друк.арк.). 

 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.  (17 друк. арк.). 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк. арк.)  2/1,2  друк.арк. 
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Слинько Т.Н. Эволюция  права на свободу слова: сравнительно-правовой 

аспект // LEGEA SI VIATA, № 9/2 (309)-  2017/ -c. 110-114, Республіка Молдова, 

(0,5 друк. арк.); 

 Байрачна Л.К.  Политическая власть и легитимность: к вопросу о 

соотношении //   LEGEA SI VIATA, 2017. № 8/2. С. 8-12.(0, 7 друк. арк). 

 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік 

    - 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік. 

1. РИНЦ 

Барабаш Ю.Г. Реформа правничої освіти: окремі складові успішної 

реалізації // Право України. − 2017. − № 10. − С.9-19 (1 друк. арк.)  

2. Index Copernicus International 

Слинько Т.Н. Эволюция  права на свободу слова: сравнительно-правовой 

аспект // LEGEA SI VIATA, № 9/2 (309)-  2017/ -c. 110-114, Республіка Молдова, 

(0,5 друк.арк.); 

Байрачна Л.К.  Политическая власть и легитимность: к вопросу о 

соотношении //   LEGEA SI VIATA, 2017. № 8/2. С. 8-12,Республіка Молдова 

(0, 7 друк. арк); 

Байрачна Л.К.  Конституція як інструмент легітимації державної влади// 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 

науки». 2017.- № №4, том 1. - С.41-46(0, 7 друк. арк.); 

Ткаченко Ю.В. Роль конституційних принципів в процесі формування 

громадянського суспільства в Україні//Форум права:електронне наукове 

видання.  № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4.pdf       ( 0,7 

друк. арк.); 

Дахова І.І. (у співавторстві з О.О. Чуб)  Багатоаспектність принципу 

правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин// 

Форум права. – 2017. – № 4. – С.58-67 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf (0, 9 друк. арк.); 

Дахова І.І. Обмеження реалізації права на свободу совісті та 

віросповідання / І. І. Дахова // Форум права. – 2017. – № 3. – С.83-92 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf  (0, 5 друк. арк.); 

Чуб О. О. (у співавторстві з  І.І.Даховою) 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 Index Copernicus International ISSN 1995-6134; 

Scientific Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586. (0,6 друк. арк.); 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_.pdf
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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/ (0,8друк.арк.); 

       Берченко Г. В. Декомунізація в Україні: конституційно-правові аспекти 

// Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. ХХ–ХХ. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf (1,3 друк. арк.); 

Ковтун В.І. Соціальні параметри іспанської конституції // Форум права. – 

Х., 2016. – № 5.–С.63-67:[Електрон.ресурс]//Режим доступу: 

http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=U

JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/

FP_index.htm_2016_5_19.pdf  (0,6 друк. арк.); 

Ковтун В.І. Вплив «бюджетного пакту» на механізм реалізації 

соціальних прав // Право і суспільство. – Дніпро, 2017.–№ 5 (02). – С. 21-25: 

[Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive 

/2017/5_2017/part_2/7.pdf (0,6 друк. арк.); 

Романюк П.В. Мандат депутата місцевої ради як елемент муніципальної 

демократії / П.В. Романюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування 

: зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. (0,9 

друк. арк.). 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) 

 - 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою: 
 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1. Слінько Т.Н. Эволюция  права 

на свободу слова: 

сравнительно-

правовой аспект 

LEGEA SI VIATA, 

Республіка Молдова 

№ 9/2 (309)-  2017/ 

-c. 110-114 

2. Байрачная Л.К.  Политическая 

власть и 

легитимность: к 

вопросу о 

соотношении 

LEGEA SI VIATA, 

Республіка Молдова 

№ 8/2. 2017/с. 8-12 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

 

 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_XX.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_5_19.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive%20/2017/5_2017/part_2/7.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 24 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друков

аної 

продук

ції 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнал

ах та 

наук. 

збірник

ах 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конферен

ціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

норма

тивної 

літера

тури 

Коде

кси, 

коме

нтарі 

Кіль

кість 

друк. 

арк. 

на 

одног

о 

викл

адача 

74/49  0 28/21,5 45/10,3  0  1/17 0  0  3 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Доц. Кичун В.І. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

  

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Доц. Ткаченко Ю.В. прочитав 5 лекцій працівникам Служби безпеки 

України;  

Доц. Ковтун В.І. прочитав     2 лекції   працівникам Служби безпеки 

України. 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, 

необхідно перелічити підготовлені та подані практичними органами 

доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко). 

     - 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

Відповідь на запит  №11-1512/17-107 від 4.07.2017 р. Представника          

Уповноваженого з питань дотримання права на інформацію та представництва в 

Конституційному Суді України Кушнір І.В. щодо відповідності Конституції 

України положень частини другої статті 8 та другого речення частини четвертої 

статті 16 Закону України «Про звернення громадян» (доц. Слінько Т.М., доц. 

Чуб О.О.); 

Відповідь на запит   Голови Національної поліції С.М.Князєва щодо 

тлумачення частини 3 статті 7 та частини 3 статті 15 Закону України «Про 

звернення громадян» (доц. Слінько Т.М., доц. Веніславський Ф.В.); 
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     Відповідь на запит  №0061 Головного лікаря КЗОЗ «Обласний 

психоневрологічний диспансер» Управління охорони здоров’я Харківської 

обласної державної адміністрації Є.В. Кришталя  щодо  застосування норм 

законодавства, що стосується захисту персональних даних при наданні 

відповідей медичними психіатричними закладами на запити правоохоронних 

органів щодо перебування хворих на психіатричному обліку в межах 

оперативно-розшукових справ і при проведенні кримінального провадження. 

(доц. Слінько Т.М.); 

           Відповідь на запит    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) (доц. 

Чуб О.О., доц. Дахова І.І.);                

  Відповідь на запит  щодо питання, порушеного у зверненні Начальника 

Управління Служби безпеки України в Харківській області А. Носача від 05.17 

р. № 70/6-2303 (доц.  Веніславський Ф.В.); 

             Відповідь на запит  з питання, порушеного у зверненні Голови Вищої 

ради правосуддя І. Бенедисюка від 23.01.17 р. № 460/0/9-17 (доц. Веніславський 

Ф.В.); 

              Відповідь на запит     Представника Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини щодо положень Законів України «Про театри та 

театральну справу» та «Про культуру» (доц. Ковтун В.І.); 

               Відповідь 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) (доц. Г. В. Берченко,  доц. Летнянчин Л.І.); 

      Підготовка науково-консультативного висновку  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) (доц. Чуб 

О.О., доц. Дахова І.І.). 

 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

- 
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Кандидатські дисертації: 

Мохончук Б.С. «Виборча система України як конституційно-правовий 

інститут»; 

Штефан В.С. «Правовий статус міських населених пунктів України». 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

- 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Доц. Слінько Т.М. була офіційним опонентом по дисертації Коваленка 

Романа Олеговича «Передвиборна агітація на виборах президентів України та 

США: конституційно-порівняльне дослідження», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право; 

  Доц. Кушніренко О.Г. був офіційним опонентом по дисертації Грабової 

Яніни Олександрівни «Право особи на притулок в Україні: конституційно-

правове дослідження», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право. 

  

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Підготовлено висновки на автореферати  докторських дисертацій:  
 Гараджаєва Д.Я.   «Конституційний Суд Азербайджанської Республіки: 

теорія та практика»,   поданої   на здобуття   наукового   ступеня   доктора   

юридичних   наук   за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; 

муніципальне право (про. Барабаш Ю.Г.); 

Дешко Л. М.   «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 (доц. 

Слінько Т.М., доц. Летнянчин Л.І.); 

 Калиновського Б. В. «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 (доц. Слінько Т.М., доц. Веніславський Ф.В., доц. Летнянчин Л.І.); 
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            Подорожної Т.С.   «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 (доц. Летнянчин Л.І.). 

Підготовлено висновки на автореферати   кандидатських  дисертацій:  
Ставнійчук А.П.  «Місцевий референдум як форма безпосереднього 

здійснення муніципальної влади територіальною громадою», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (проф. Барабаш Ю.Г.); 

 Грабової Я. О. «Право особи на притулок в Україні: конституційно-

правове дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право (доц. Веніславський Ф.В.); 

Товпеко Я. К. «Реалізація конституційно-правових норм про права 

людини щодо сексуальних меншин: порівняльно-правове дослідження», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (доц. Ковтун В.І.). 

 

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. 

Проф. Барабаш Ю.Г. двічі виступив по телебаченню (канал «АТБ») з 

приводу Дня Конституції України, Дня незалежності України; 

Проф. Барабаш Ю.Г. тричі виступив по Харківському обласному  

державному радіо з приводу Дня Конституції України, відкриття І 

Харківського міжнародного      юридичного Форуму «Право та проблеми 

сталого розвитку в глобалізованому світі» та зустріч-дискусії «Верховний Суд 

– нова філософія судової влади» новообраних суддів Верховного Суду – 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

зі студентами та викладачами вишів і представниками активної спільноти 

регіону; 

Доц. Веніславський Ф.В. виступав на радіо «Свобода» з приводу 

правового статусу біженців та підстав набуття та припинення громадянства 

України (жовтень 2017 р.). 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Науково-дослідна робота студентів розглядається кафедрою як суттєва 

складова частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи 

студентів. 
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        На цей час на кафедрі працюють  два (2) гуртка під керівництвом:  доц. 

Слінько Т.М., доц. Кушніренко О.Г.  та  доц. Лукаша С.Ю.   За звітний період у 

роботі гуртків постійно брали участь більш 30 студентів. Основною метою 

діяльності наукового гуртка є: підвищення рівня знань студентів в сфері 

конституційного права та конституційної юрисдикції та порівняльного 

конституційного права; активне залучення студентів до наукової діяльності; 

створення умов для співпраці і обміну думками між студентами, аспірантами та 

викладачами; заслуховування та обговорення наукових доповідей; аналіз 

актуальних проблем організації та діяльності Конституційного Суду України, 

органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, змін у 

законодавстві, судової практики та ін.; розроблення пропозицій щодо усунення 

колізій у чинному законодавстві. 

  Основні напрямки досліджень:  

1.Діяльність Конституційного Суду України та проблеми конституційного 

контролю; 

2. Виборче право і виборчий процес; 

3. Конституційна реформа в Україні, проблеми її реалізації; 

4. Конституційний статус людини і громадянина в Україні; 

5. Проблеми територіального устрою України; 

6. Проблеми діяльності місцевого самоврядування в Україні; 

7. Конституційно-правовий статус Президента України. 

 

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно   становить 90 обсягом 9 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. 

 - 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 Проф. Барабаш Ю.Г. є членом редакційної колегії журналів  «Вісник 

Конституційного                 Суду       України», «Право України», «Публічне 

право», «Проблеми законності». 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Доц. Чуб О.О. отримала Почесну грамоту Харківської обласної організації 

Союзу юристів України; 

Доц. Веніславський отримав Почесну грамоту ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Доц. Ткаченко Є.В. отримав Подяку голови Харківської державної 

адміністрації. 
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10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Співробітництво з закордонними організаціями:  

ОБСЄ та USAIDв межах проекту «Нове правосуддя» (підготовка тестових 

завдань для вступу до магістратури) (доц. Дахова І.І.); 

ОБСЄ та USAIDв межах проекту «Нове правосуддя» (підготовка тестових 

завдань для суддів) (доц. Слінько, доц. Летнянчин Л.ІВ.,доц. Дахова І.І.); 

Підписання Меморандуму про співпрацю Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого з Міжнародною фундацією виборчих 

систем (доц. Слінько Т.М., доц. Дахова І.І.); 

Тренінг  в межах програми «Справедливе правосуддя» з прав людини, м. 

Полтава (доц. Летнянчин Л.І., доц. Дахова І.І., доц. Берченко Г.В.); 

Certificate of participant IV Institutional Study Visit Council of Europe, 

European Court of Human Rights, World Trade Organization, United National,  

World Intellectual Property Organization (July 2017) (доц. Ковтун В.І.); 

Certificate of participation in the Round table «Business human rights 

responsibilities of V4 and Baltic states for Ukraine» (October 2017)Yaroslav Mudryi 

National Law University, Kharkiv, Ukraine  (доц. Ковтун В.І.); 

            Навчальний візит до Європейського суду з прав людини, Ради Європи, 

Віденського офісу ООН, Світової Організації Торгівлі та Всесвітньої 

Організації Інтелектуальної Власності. Програма інституційного навчального 

візиту включала: 

- відвідання Віденського офісу ООН (United National) (лекції з 

представниками ООН); 

- візит до Європейського суду з прав людини (European Courtof Human 

Rights) (ознайомлення з роботою Суду та лекції щодо особливостей подання 

заяви до ЄСПЛ, новітньої практики ЄСПЛ, огляд порушень, які ЄСПЛ 

найчастіше констатує у справах проти України тощо); 

- лекції в Раді Європи (Council of Europe); 

- візит до Світової Організації Торгівлі (World Trade Organization, WTO) 

(лекції з представниками Установи); 

         -візит до Світової Організації Інтелектуальної Власності (World Intellectual 

Property Organization) (лекції з представниками Установи) (липень 2017 р.) (доц. 

Ковтун В.І.); 

 

Завідуюча кафедрою 

конституційного права України                                        доц. Слінько Т.М. 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  конституційного права України   (протокол № __  від   
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