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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 2017 рік: 

1. Дашковська О.Р., д.ю.н., професор 
«Права людини як основоположна цінність в демократичному суспільстві», 2 друк. арк. 

Опубліковано 6,7 друк. арк. 
Статті: 
1. «Права жінки», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0,4 друк. арк. 
2. «Права меншин», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0,4 друк. арк. 
3. «Недискримінація», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
4. «Правоутворення», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
5. «Гредескул Микола Андрійович», Велика українська юридична енциклопедія: у 

20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
6. «Коркунов Микола Михайлович», Велика українська юридична енциклопедія: у 

20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
7. «Палієнко Микола Іванович», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 

т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
8. «Пашуканіс Євген Броніславович», Велика українська юридична енциклопедія: 

у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
9. «Сливицький Володимир Іванович», Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
10. «Шершеневич Габріель Феліксович», Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
11. «Еволюція прав людини під впливом процесу глобалізації», «Журнал 

східноєвропейського права», – № 11, 0,6 друк. арк. 
12. «Гендерний вимір права на гідність і особисту недоторканість», 

«Порівняльно-аналітичне право», – № 5, 0,6 друк. арк. 
13. «Principle of Gender Equality: Sources, Formation. Development.», Low of 

Ukraine, – № 12, 0,7 друк. арк. 
Тези: 
1. «Експертиза нормативно-правових актів: загальна характеристика», 

конференція «Закарпатські правові читання», м. Ужгород, 20 – 22 квітня 2017 р,. 0,5 
друк. арк. 

2. «Право на неприкосновенность частой жизни в интернет пространстве», 
конференция «Традиции и инновации в праве», г. Новополоцк, Беларусь, 06 – 07 
октября 2017 г., 0,3 друк. арк. 

3. «Судова практика як джерело права», конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні», м. Чернівці, 26 – 27 жовтня 2017 р., 0,4 
друк. арк. 

2. Зінченко О.В., д.і.н., доцент 
«Проблеми сучасних правових систем», 2 друк. арк. 

Опубліковано 11,05 друк. арк. 
Посібники: 
1. Юридична деонтологія: посібник для підготовки до заліків та іспитів, особистий 

внесок – 2,45 друк. арк. 



 

 

3 

 

Статті: 
 1. «Конституції скандинавських країн: порівняльний аналіз», Вісник національної 
академії правових наук України, – № 1 (88), 0,7 друк. арк. 

2. «Вселенське канонічне право першого тисячоліття і церковне право Київської 
Русі ХІ століття: порівняльний аналіз», Вісник Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. – Вип. 2 (33), 0,7 друк. 
арк. 

3. «Бентам Джеремі (Іеремія)», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т., Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

4. «Боден Жан», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,3 друк. арк. 

5. «Гамільтон Олександр», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 
2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

6. «Гессен Володимир Матвійович», Велика українська юридична енциклопедія: у 
20 т., Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

7. «Ковалевський Максим Максимович», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т., Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

8. «Лао–Цзи», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: Філософія 
права, 0,3 друк. арк. 

9. «Макіавеллі Ніколло», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,3 друк. арк. 

10. «Мілль Джон Стюарт», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 
2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

11. «Монтеск'є Шарль Луї, барон де Ла Бред де Секонда», Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

12. «Остін Джон», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,3 друк. арк. 

13. «Руссо Жан–Жак», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,3 друк. арк. 

14. «Спенсер Герберт», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,3 друк. арк. 

15. «Токвіль Алексіс–Анрі–Шарль Клерель де.», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т., Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

16. «Українка Леся», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,3 друк. арк. 

17. «Чичерін Борис Миколайович», Велика українська юридична енциклопедія: у 
20 т., Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

18. «Англо–американська правова сім'я», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т., Т. 2: Філософія права, 0,5 друк. арк. 

19. «Романо–германська правова сім'я», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т., Т. 2: Філософія права, 0,5 друк. арк. 

20. «Традиційна правова сім'я», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т., Т. 2: Філософія права, 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. «Деякі особливості юридичного оформлення незалежності англійських колоній 

в Африці», конференція «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 
перспективи», м. Київ, 10 – 11 березня 2017 р., 0,4 друк. арк. 

2. «Захист прав людини в африканських країнах», конференція «Європейські та 
міжнародні підходи до захисту прав людини», м. Київ, 7 квітня 2017 р., 0,4 друк. арк. 

3. «Участь українців у діяльності парламенту Російської імперії як практична 
передумова українського державотворення», конференція «Історія державотворчих 
процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100–річчя утворення Української Народної 
Республіки)», м. Харків, 23 листопада 2017 р., 0,4 друк. арк. 
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3. Авраменко Л.В., к.ю.н., доцент 
«Вплив міжнародних стандартів на формування правової системи України», 1,5 друк. 
арк. 

Опубліковано 0 друк. арк. 
 4. Биля-Сабадаш І.О., к.ю.н., доцент 
«Юридична техніка і правове регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 
 Опубліковано 1,5 друк. арк. 
 Статті: 

1. «Галузева типізація», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,1 друк. арк. 

2. «Преюдиція», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна 
теорія права, 0,2 друк. арк. 

3. «Рекомендації в праві», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

4. «Юридична конструкція», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т.3: Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

5. «Юридична презумпція», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т.3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

6. «Юридична техніка», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

7. «Юридична фікція», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

5. Богачова Л.Л., к.ю.н., доцент 
«Підзаконна нормотворчість в Україні: стан і перспективи розвитку», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3 друк. арк. 
 Статті: 

1. «Закон», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна 
теорія права, 0,5 друк. арк. 

2. «Підзаконний нормативно-правовий акт», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна теорія права, 0,4 друк. арк. 

3. «Дія нормативно-правового акта у просторі», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

4. «Дія нормативно-правового акта за колом осіб», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т.3: Загальна теорія права, 0.3 друк. арк. 

5. «Вимоги до підзаконного-нормативно-правового акта як офіційного 
документа», Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 
«Юриспруденція», – № 29, 0,5 друк. арк. 

6. «Офіційне оприлюднення нормативно-правового акта як стадія підзаконного 
нормотворчого процесу», Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-
аналітичне право», – № 5, 0,5 друк. арк. 

7. «Кодифікаційні нормативно-правові акти суб’єктів підзаконної нормотворчості», 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», – № 
6, 0,5 друк. арк. 

6. Вовк Д.О., к.ю.н., доцент 
«Релігійна свобода в умовах конфлікту: юридичні аспекти», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,2 друк. арк. 
Статті: 
1. Ukrainian Churches and European Integration Policy: Human Rights Context, in.: 

Piotr Szymaniec (ed.), Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe 
(Wałbrzych :Wydawnictwo im. Angelusa Silesiusa, 2017), 0,6 друк. арк. 

2. "Право і релігія", Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,5 друк. арк. 

3. "Мартин Лютер", Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 1 друк. арк. 
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4. «Пілотний звіт з бізнесу і прав людини в Україні», у співавт., особистий 
внесок – 0,1 друк. арк. 

7. Вороніна М.А., к.ю.н., доцент (0,5 ставки) 
«Співвідношення права та соціальних норм у сучасному суспільстві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,1 друк. арк. 
Статті: 
1. «Механізм правового регулювання», Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т., Т.3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
2. «Правове регулювання компенсації здоровим добровольцям участі у клінічних 

випробуваннях», Право та інноваційне суспільство, – № 1 (8), 0,8 друк. арк. 
8. Окладна М.Г., к.і.н., доцент 

«Проекти європейського об'єднання кінця ХІХ початку ХХ ст.», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 2,65 друк. арк. 
Статті: 
1. «Україна у геополітичних проектах першої третини ХХ століття», Вісник НТУ 

«ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, – № 29 (1251), у 
співавт., особистий внесок – 0,3 друк. арк. 

2. «Місце незалежної української держави в геополітичних проектах С. Л. 
Рудницького», Державне будівництво та місцеве самоврядування, – Вип. 33, у співавт., 
особистий внесок – 0,4 друк. арк. 

3. «Грушевський – засновник української геополітики», зб. наук. ст. та тез 
повідом. за матеріалами міжнар. наук. конференції «Історія державотворчих процесів в 
Україні та зарубіжних країнах», м. Харків, 23 листопада 2017 р., у співавт., особистий 
внесок – 0,4 друк. арк. 

4. «Геополітичні інтереси Української держави в працях С.Л. Рудницького», зб. 
наук. ст. та тез повідом. за матеріалами міжнар. наук. конференції «Римська декларація 
ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи», у 2 ч., – Ч. 1, м. Харків, 12 травня 
2017 р., у співавт., особистий внесок – 0,3 друк. арк. 

5. «Сепаратизм і його вплив на функціонування Європейського Союзу та його 
держав-членів», зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. конференції «Євроатлантична 
інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки», у 2 ч., – Ч. 1, м. Харків, 3 листопада 
2017 р., 0,4 друк. арк. 

6. «Ідеї створення української національної держави у працях С.Л. Рудницького», 
матеріали міського наук.-практ. семінару «Філософія в сучасному світі», м. Харків, 17 – 
18 листопада 2017 р., 0, 2 друк. арк. 

7. «Трудові конфлікти та причини їх виникнення», зб. наук. статей за матеріалами 
ХХХ Харків. політол. читань «Політичні та правові дисонанси в сучасних українських 
реаліях», м. Харків, 16 червня 2017 р., у співавт., особистий внесок – 0,2 друк. арк. 

8. «Проблеми національно – патріотичного виховання української молоді», 
матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Національна ідея: основа стратегії 
розвитку українського суспільства в ХХІ столітті», м. Харків, 4 – 5 травня 2017 р., у 
співавт., особистий внесок – 0,15 друк. арк. 

9. «Реалізація принципу народовладдя в сучасній Україні», зб. наук. пр. 
«Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти», – 
Вип. 47 (51), т. 1, у співавт., особистий внесок – 0,3 друк. арк. 

9. Олейников С.М., к.ю.н., доцент 
«Юридично значуща поведінка: поняття, види», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 8,37 друк арк. 
Статті: 
1. «Юридично значуща поведiнка», Велика українська юридична енциклопедія: у 

20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,4 друк. арк. 
2. «Правомiрна поведiнка», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 

3: Загальна теорія права, 0,4 друк. арк. 
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3. «Правопорушення», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т. 3: Загальна теорія права, 0,35 друк. арк. 

4. «Склад правопорушення», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т. 3: Загальна теорія права, 0,35 друк. арк. 

5. «Объективно неправомiрне дiяння», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,36 друк. арк. 

6. «Санкцiя», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна 
теорія права, 0,35 друк. арк. 

7. «Державно-правовий примус», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,25 друк. арк. 

8. «Пiдстави юридичноi вiдповiдальностi», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

9. «Види юридичної вiдповiдальностi», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,25 друк. арк. 

10. «Функції юридичної відповідальності», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

11. «Фактори и розвитку системи законодавства», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

12. «Юридична відповідальність», Велика українська юридична енциклопедія: у 
20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,37 друк. арк. 

13. «Юридична процедура», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 
3: Загальна теорія права, 0,32 друк. арк. 

14. «Галузь права», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 
Загальна теорія права, у співавт., особистий внесок – 0,47 друк. арк. 

15. «Інститут права», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 
Загальна теорія права, у співавт., особистий внесок – 0,4 друк. арк. 

16. Oleynikov S. «Models of the Relationship Between Church», State and Political 
Society: Neo-Thomists’ Arguments // Man in India, – № 97, Р. 499 - 508, (у співавт.), 
особистий внесок – 0,6 д. а. 

Підручник: 
1. «Конституционное право», Под ред. А.П. Баранова, А.Ю. Мамычева. – М., 

«Justitia». 2017. 410 с. – (у співав.; розділи: 3.4. – 3.6.; с. 125-166 підручника), особистий 
внесок – 2,6 друк. арк. 

10. Прийма С.В., к.ю.н., доцент 
«Принципи інтерпретації права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 14,39 друк. арк. 
Статті: 
1. «Принципи застосування норм права», Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,25 друк. арк. 
2. «Система законодавства», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

Т. 3: Загальна теорія права, 0,26 друк. арк. 
3. «Система права», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0,36 друк. арк. 
4. «Структура законодавства», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

Т. 3: Загальна теорія права, 0,43 друк. арк. 
Науковий переклад: 
1. «Булигін Є. Моє бачення раціональності права», «Філософія права і загальна 

теорія права», 0,42 друк. арк. 
Збірники: 

1. «Збірник судових рішень у справах щодо провокації злочину працівниками 
правоохоронних органів», «Право», у співавт., особистий внесок – 12,67 друк. арк. 

11. Пушняк О.В., к.ю.н., доцент 
«Дія в часі прецедентного права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,86 друк. арк. 
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Статті: 
1. «Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні», Проблеми законності, – 

Вип. 137, 1 друк. арк. 
2. «Правовий час», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 

Філософія права, 0,3 друк. арк. 
3. «Функції держави», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 
Тези: 
1. «До питання про поняття дії права», конференція «Конституція України в 

контексті сучасних конституційних парадигм» (X Тодиківські читання), м. Харків, 27 – 28 
жовтня 2017 р., 0,15 друк. арк. 

2. «Електронна педагогіка: плюси та мінуси», ХІ конференції школи педагогічної 
майстерності «Освітні технології та педагогічний етнос». м. Харків, 27 березня 2017 р., 
0,11 друк. арк. 

12. Смородинский В.С., к.ю.н., доцент 
«Проблеми ефективності національної правової системи», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,8 друк. арк. 
 Статті: 

1. «European Legal Values and Their Perception by the Legal System of Ukraine», 
Yearbook of Ukrainian law: Coll. Of scientific papers. – № 9, 0,6 друк. арк. 

2. «Фрідріх Авґуст фон Гаєк», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., 
Т. 2: Філософія права, 0,3 друк. арк. 

3. «Карл Шмітт», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 2: 
Філософія права, 0,4 друк. арк. 

4. «Правове регулювання», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 
3: Загальна теорія права, 0,5 друк. арк. 

5. «Ефективність правового регулювання», Велика українська юридична 
енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

6. «Систематизація законодавства», Велика українська юридична енциклопедія: у 
20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,1 друк. арк. 

7. «Кодифікація законодавства», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

8. «Облік, інкорпорація та консолідація законодавства», Велика українська 
юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

9. «Судова влада», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 
Загальна теорія права, 0,8 друк. арк. 

10. «Юридична практика», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 
Загальна теорія права, 0,7 друк. арк. 

11. «Мішані правові системи», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т. 3: Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

12. «Правові учення», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 
Загальна теорія права, 0,4 друк. арк. 

Тези: 
1. «Ефективність національної правової системи України як умова її інтеграції в 

європейський правовий простір», Міжнародний конгрес європейського права, м. Одеса, 
21-22 квітня 2017 р., 0,4друк. арк. 

13. Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент 
«Трансформація правової системи в умовах глобалізації: теоретичні аспекти», 1,5 друк. 
арк. 

Опубліковано 3,6 друк. арк. 
Статті: 
1. «Теоретичні та правові основи трансформації правової системи України в 

умовах глобалізації», «Порівняльно-аналітичне право», – № 1, 0,6 друк. арк. 
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2. «Правовая карта мира: виды правовых систем», Юридичний науковий 
електронний журнал, – № 3, 0,6 друк. арк. 

3. «Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», 
Вісник Академії правових наук України, – №2 (89), 0,7 друк. арк. 

4. «Правова інтеграція», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т.3: 
Загальна теорія права, 0,5 друк. арк. 

5. «Правова глобалізація», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., 
Т.3: Загальна теорія права, 0,5 друк. арк. 

Тези: 
1. «Теоретико-методологічні основи модернізації правової системи», 

конференція «Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі 
модернізації української державності», м. Харків, 19 травня 2017 р., 0,2 друк. арк. 

2. «Право на доступ до інтернету, як одне з основних прав сучасної людини», 
конференція «Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі 
модернізації української державності», м. Харків, 19 травня 2017 р., 0,2 друк. арк. 

3. «Вплив глобалізації на функції держави», ІІ Харківські міжнародно - правові 
читання «Актуальні проблеми сучасного міжнародного права», м. Харків, 12 травня 
2017 р., 0,3 друк. арк. 

14. Матат Ю.І., к.ю.н., асистент 
«Забезпечення права на справедливий суд в умовах недосконалості правового 
регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,55 друк. арк. 
Статті: 
1. «The Role of the European Court of Human Rights in Ensuring the Right to a Fair 

Trial in Ukraine», Visegrad Journal on Human Rights, – № 3, 0,6 друк. арк. 
2. «Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми забезпечення в 

Україні», «Jurnalul juridic national: teorie si practica», – № 6 (28), 0,7 друк. арк. 
Тези: 
1. «Ensuring the Right to a Fair Trial under Conditions of Legal Gaps», конференція 

«Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації», м. Київ, 07 грудня 2017 
р., 0,25 друк. арк. (у друці) 

15. Семеніхін І.В., к.ю.н., асистент 
«Судова аргументація і правова доктрина», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,65 друк. арк. 
Статті: 
1. «The use of legal doctrine in judicial reasoning», Проблеми законності, – № 137,    

0, 7 друк. арк. 
2. «Правова доктрина», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: 

Загальна теорія права, 0, 3 друк. арк. 
Тези: 
1. «Legal doctrine - a useful and reliable aid for judges?», конференція «Юридична 

наука в умовах євроінтеграції України та Молдови: сучасні орієнтири правового 
розвитку», м. Кишиньов, Молдова, 24 – 25 березня 2017 р., 0,25 друк. арк. 

2. «Децентралізація влади в Україні: доктринальні і практичні аспекти реалізації», 
конференція «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку», м. Запоріжжя, 
26–27 травня 2017 р., 0,2 друк. арк. 

3. «Правова доктрина в Україні», конференція «Актуальні завдання та напрями 
розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів, 20 – 21 жовтня 2017 р., 0,2 друк. арк. 

16. Сидоренко О.О., к.ю.н., асистент 
«Механізм детермінації розвитку правової системи»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4 друк. арк. 
Статті: 
1. «Сучасні умови розвитку правової системи України», матеріали конференції, 

1,3 друк. арк. 
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2. «Розвиток унітарних відносин в Україні як одна з умов формування 
сучасної правової системи», Проблеми законності, – № 139, 1,5 друк. арк. 

Тези: 
1. «Розвиток норм неофіційної нормотворчості і тіньового права як одна з умов 

формування сучасної української правової системи», Друга всеукраїнська конференція 
«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», м. Дніпро, 24-25 березня 
2017 р., 0,3 друк. арк. 

2. «Механізм нормативно-правової детермінації в умовах правових реформ», 
міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в 
Україні», м. Харків, 23 жовтня 2017 р., 0,4 друк. арк. 
 3. «Концепція прав людини як один з факторів реформування правової системи 
України», Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Правова система 
держави: проблеми формування та перспективи розвитку», м. Одеса, 12 грудня 2017 р., 
0,5 друк. арк. 
 17. Соколова І.О., к.ю.н., асистент 
«Приватноправовий режим», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,3 друк. арк. 
Стаття: 
1. «Україна на шляху Евроінтеграції: проблеми дерегуляції», конференція 

«Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об’єднаної Європи», м. Харків, 12 
травня 2017 р., 0,3 дрк. арк. 
 18. Трихліб К.О., к.ю.н., асистент 
«Європейське праворозуміння  і застосування права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,3 друк. арк. 
Статті: 
1. «Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна 

характеристика», Вісник Національної академії правових наук України, – № 1 (88), 0,8 
друк. арк. 

2. «Особливості тлумачення і застосування статті 3 Європейської конвенції з 
прав людини», Vicegrad Journal on Human Rights, – № 2/2, 0,5 друк. арк. 

3. «Адаптація законодавства», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 
Т.3: Загальна теорія права, 0,1 друк. арк. 

4. «Апроксимація», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

5. «Гармонізація законодавства», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 
т. Т.3: Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

6. «Позитивне право», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,2 друк. арк. 

7. «Правовий статус», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,1 друк. арк. 

8. «Правосуб’єктність», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

9. «Рецепція права», Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.3: 
Загальна теорія права, 0,3 друк. арк. 

Тези: 
1. «Походження та еволюція поняття «закон»», конференція «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення», м. 
Запоріжжя, 28 – 29 липня 2017 р., 0,3 друк. арк. 

2. «Принцип пропорційності у практиці Європейського суду з прав людини», 
конференція «Юридична осінь 2017 року», м. Харків, 15 листопада 2017 р., 0,2 друк. 
арк. 

1.3. Викладачі, які не виконали НДР: проф. Погребняк С.П. (звіт не надав), доц. 
Авраменко Л.В., к.ю.н., ас. Соколова І.О. (виконано 0,3 друк. арк.). 
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1.5 . Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми. 

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

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

1. Проф. Дашковська О.Р. у науковому дослідженні «Права людини як 
основоположна цінність в демократичному суспільстві» з'ясувала, що у зв’язку із 
демократизацією суспільних процесів, врахуванням нових реалій життя, існує нагальна 
необхідність переосмислення ціннісного виміру прав людини, трактування цього явища 
з позицій правового (природно-правового) підходу, на противагу домінуючому нині в 
теорії та практиці легістському (законницькому), який в умовах української сучасності 
час від часу стає серйозним чинником порушення прав людини, а, отже, в значній мірі 
вичерпав себе. 

2. Доц. Зінченко О.В. у науковому дослідженні «Проблеми сучасних правових 
систем» виявила, що порівняльний аналіз конституцій Скандинавських держав дає 
змогу визначити позитивні та негативні сторони конституційно-правових інститутів, 
виявити загальносвітові тенденції розвитку права у сучасних умовах, прогнозувати 
розвиток конституційного права в окремих країнах. Зростає і необхідність дослідження 
змішаних правових систем, які вчені-правознавці виділяють в окрему групу, що сприяє 
складанню глибоких наукових уявлень про закономірності розвитку права у різних 
регіонах світу. 

3. Доц. Биля-Сабадаш І.О. у науковому дослідженні «Юридична техніка і 
правове регулювання суспільних відносин» з'ясувала, що у зв’язку із затвердженням 
принципу верховенства права, прав і свобод людини виникла необхідність у ревізії 
наукових поглядів на юридичну техніку та її окремі елементи (засоби). По-перше, у 
контексті забезпечення верховенства права, захисту і забезпечення прав і свобод 
людини змінюються акценти цінності юридичної техніки. Ця цінність полягає не просто у 
забезпеченні формальної визначеності права, а у забезпеченні формальної 
визначеності права для того, щоб право відбулося. По-друге, з принципу верховенства 
права, необхідності захисту і забезпечення прав і свобод людини випливають вимоги 
до застосування юридичної техніки, її окремих засобів. 

4. Доц. Богачова Л.Л. у науковому дослідженні «Підзаконна нормотворчість в 
Україні: стан і перспективи розвитку» виявила, що актуальність роботи обумовлена 
необхідністю реформування підзаконної нормотворчості в Україні з метою 
забезпечення відповідності підзаконних нормативно-правових актів європейським 
правовим стандартам, у т.ч. вимогам, що випливають з Угоди про асоціацію України з 
ЄС; потребою стандартизації процедури підготовки і прийняття нормативно-правових 
актів різними суб’єктами підзаконної нормотворчості; переосмисленням ролі і 
співвідношення законів і підзаконних нормативно-правових актів у механізмі правового 
регулювання. 

5. Доц. Вовк Д.О. у науковому дослідженні «Релігійна свобода в умовах 
конфлікту: юридичні аспекти» з'ясував, що ситуація конфлікту привносить нові виклики 
релігійній свободі як праву людини. У найбільш брутальному вигляд ці загрози 
виникають на території, де безпосередньо відбувається воєнний конфлікт. Водночас, 
ситуація конфлікту здатна генерувати такі загрози і на «мирній» території, що може 
проявлятися у надмірному зближенні держави і церкви або надмірному втручанні 
держави у релігійне життя. 
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6. Доц. Вороніною М.А. у науковому дослідженні «Співвідношення 
права та соціальних норм у сучасному суспільстві» запропоновано розробити та 
затвердити на рівні Міністерства охорони здоров’я України модельну методику 
розрахунку компенсацій здоровим добровольцям за участь у клінічних випробуваннях I 
фази та дослідженнях біоеквівалентності з метою забезпечення населення України 
якісними лікарськими засобами із доведеною ефективністю. 

7. Доц. Окладна М.Г. у науковому дослідженні «Проекти європейського 
об'єднання кінця ХІХ початку ХХ ст.» з'ясувала, що сучасний європейський 
інтеграційний процес, хоча розпочався в 1951 р., проте підходи до організації влади в 
Європейських співтовариствах / Європейському Союзі почали формулюватися з кінця 
ХІХ ст. Саме в цей період виникає ідея створення Сполучених Штатів Європи та 
набирає популярності пан-європейський рух. Використання ідей, концепцій щодо 
європейської інтеграції, сформульованих наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. свідчить 
про еволюційний і об’єктивний характер інтеграційного процесу. Крім того, після 
розпаду Російської імперії розпочався процес державотворення народів, які раніше 
входили до її складу. Загроза російської та німецької експансії підштовхувала ці 
народи,зокрема українців, до інтеграції у військово-політичній сфері з іншими народами 
Східної Європи. 

8. Доц. Олейниковим С.М. у науковому дослідженні «Юридично значуща 
поведінка: поняття, види» внесені уточнення до розуміння природи функцій юридичної 
відповідальності; дана систематизація факторів, що впливають на розвиток системи 
законодавства (факторний аналіз). 

9. Доц. Прийма С.В. у науковому дослідженні «Принципи інтерпретації права» 
досліджено проблему встановлення кола осіб, наділених повноваженнями щодо 
здійснення інтерпретаційно-правової діяльності. Встановлено, що її розв’язання 
необхідно поєднувати з розглядом питання про те, чи всі суб’єкти провадять 
тлумачення добросовісно, відповідь на яке, у свою чергу, залежить від визначення 
складу тих осіб, які є суб’єктами зловживання суб’єктивними правами у сфері 
інтерпретаційної діяльності, та їх характеристики. Охарактеризовано особу, яка  
зловживає у сфері право тлумачення. Відзначено, що він є спеціальним суб’єктом, який 
реалізовує свої права всупереч інтересам інших суб’єктів. Причиною цього є 
зловживання пов’язане з людською природою. Встановлено, що суб’єкт зловживання 
здійснює тлумачення з певною метою задовольнити свій інтерес чи свої потреби. При 
цьому мета має свої особливості: вона є обов’язковою ознакою зловживання, адже 
безцільне зловживання не кваліфікується як неправомірна поведінка; виникнути вона 
може як раптово, так і за метою, поставленою заздалегідь. 

10. Доц. Пушняк О.В. у науковому дослідженні «Дія в часі прецедентного права» 
актуальність зумовлена потребою в загальнотеоретичному поглибленому вивченні як 
зворотної дії, так і інших напрямків темпоральної дії судових рішень з нормоконтролю в 
Україні та поглиблення теоретичних уявлень про поняття дії права загалом. 
 11. Доц. Смородинським В.С. у науковому дослідженні «Проблеми 
ефективності національної правової системи» проаналізовано, що рівні ефективності 
вітчизняної економіки, внутрішньої та зовнішньої політики тісно пов’язані та частково 
обумовлені саме рівнем ефективності української національної правової системи, 
зокрема законотворчості, правозастосування, правової культури та правничої освіти. 
Отже, наукове опрацювання механізмів підвищення ефективності правової системи до 
європейських стандартів обов’язково має метою також і відповідне підвищення 
ефективності інших соціальних систем — економічної, політичної тощо. 

12. Доц. Хаустова М.Г. у науковому дослідженні «Трансформація правової 
системи в умовах глобалізації: теоретичні аспекти» дійшла висновку, що глобалізаційні 
трансформації в усіх сферах українського суспільства усувають кордони між 
внутрішньою та зовнішньою політикою держави, змінюють  зв’язки між підсистемами й 
елементами вітчизняної правової системи, модифікують її взаємодію і взаємозв’язки з 
іншими правовими системами (національними, міждержавними, міжнародною). Все це 
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надає нові можливості правового розвитку, сприяє встановленню 
демократичної системи управління державою, яка стане гарантією і способом 
зміцнення єдності, цілісності й модернізації країни та її правової системи. Актуальність 
дослідження теоретико-правових засад трансформацій правової системи України в 
умовах глобалізації зумовлена як суперечливими реаліями розвитку вітчизняної 
правової системи, її інтеграцією до європейського та світового правового простору, так і 
проблемами теоретико-правового осмислення та обґрунтування подальшого правового 
розвитку України. 

13. К.ю.н., ас. Мататом Ю.І. у науковому дослідженні «Забезпечення права на 
справедливий суд в умовах недосконалості правового регулювання суспільних 
відносин» дослідив, що сучасні державотворчі процеси, виконання взятих міжнародних 
зобов’язань вплинули на прийняття Верховною Радою України закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р., а також 
Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р., якими передбачено ряд змін, 
метою яких є практична реалізація принципу верховенства права і забезпечення 
кожному права на справедливий судовий розгляд справи незалежним і безстороннім 
судом. 

14. К.ю.н., ас. Семеніхін І.В. у науковому дослідженні «Судова аргументація і 
правова доктрина» встановив, що правова доктрина займає вагоме місце в 
аргументаційній техніці судових органів країн континентального та англо-
американського права. За умови неоднозначної практики застосування норм права, 
наявності прогалин у законодавстві, колізійності юридичних приписів, а також за умов 
визнання судами нормативних актів неконституційними або неправомірними суди 
використовують правову доктрину, посилаючись у рішеннях на праці знаних юристів, 
що робить їх позицію більш логічною і переконливою. Водночас судді не наводять 
детальну аргументацію сформульованих науковцями положень, а, як правило, коротко 
цитують висновки авторитетних юристів, покладені в основу їх аргументації. В Україні 
практика використання судами доктринально-правової аргументації не є поширеною. 
Це зумовлено історично сформованими традиціями судочинства та значним рівнем 
навантаження суддів. 

15. К.ю.н., ас. Сидоренко О.О. у науковому дослідженні «Механізм детермінації 
розвитку правової системи» на основі юридико-технічного, формально-догматичного та 
порівняльних методів дослідила умови і чинники, що детермінують розвиток правової 
системи України, зокрема, наступні елементи механізму розвитку правової системи: 1) 
різні типи (види, підвиди) факторів (природних, соціальних, техногенних і ін.), які 
розкривають специфіку, різноманітність, детермінують обставини розвитку правової 
системи; 2) форми (способи) впливу правової системи в цілому і окремих правових 
явищ і процесів на розвиток окремих елементів правової дійсності; 3) рівні, масштаб 
детермінуючого впливу на розвиток правової системи в цілому і окремих її складових; 
4) потужність детермінації, яка розкриває розмір, ступінь інтенсивності і енергійності 
впливу тих чи інших обставин на розвиток правової системи та інше. 
 16. К.ю.н., ас. Соколова І.О. з'ясувала, що наукове дослідження 
«Приватноправовий режим» посідає важливе місце у системі права і законодавства 
України та вливає на процес реформування органів публічної влади. 

17. К.ю.н., ас. Трихліб К.О. у науковому дослідженні «Європейське 
праворозуміння і застосування права» розглянула питання європейського 
праворозуміння, що є надзвичайно актуальним і важливим в наш час, оскільки Україна 
прагне стати повноправним членом Європейської спільноти, що вимагає формування і 
розвитку спільних підходів до застосування права на основі загальноєвропейських 
стандартів та норм права, що є основою успішного й ефективного реформування 
правової системи України та інтеграції в європейський цивілізаційний і правовий 
простір. 
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1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

Усім виконаним науково-дослідницьким роботам притаманна наукова новизна. 
Зокрема, проф. Дашковська О.Р. здійснила теоретичний аналіз особливостей 
ціннісного виміру прав людини в умовах розбудови демократичної держави, основних 
характеристик їх змісту та сутності відповідно до Європейських стандартів прав 
людини, закріплених в рішеннях ЄСПЛ; д.і.н., доц. Зінченко О.В. вперше здійснено 
порівняльний аналіз конституцій Скандинавських держав (Данії, Ісландії, Норвегії, 
Фінляндії, Швеції) та виявлено властиві цим актам спільні особливості та відмінності, а 
також низку критеріїв, що обумовлюють приналежність правових систем означених 
країн до окремої правової сім’ї змішаного права: спільність історичного походження, 
території, правових джерел і методів їх тлумачення, загальна політика державного 
правового розвитку, розробка загальних юридичних правил, здійснення заходів для 
подолання правових відмінностей. Особливу увагу спрямовано на специфіку 
державного устрою, функціонування державного апарату, відношення держави до 
релігії; вперше здійснено порівняльний аналіз ухваленої Вселенськими та Помісними 
соборами християнської церкви ІV-ІХ століть нормативності та норм церковного права 
Київської Русі, зокрема, Уставу князя Володимира та Статуту князя Ярослава. 
Встановлено ступінь впливу соборних постанов на визначення спрямованості та змісту 
князівських документів, а також їхніх спільних ознак та відмінностей.Зроблено висновок, 
що запровадження церковного права в Київській Русі відбулося з метою створення 
сильної централізованої держави за допомогою канонів Візантійської церкви. Однак 
цьому процесу і сутності руських канонів були властиві певні відмінності, які визначено 
у дослідженні; доц. Билею-Сабадаш І.О. узагальнено сучасні погляди на юридичну 
техніку, її співвідношення з нормотворчою технікою; узагальнено сучасні погляди на 
основні спеціально-юридичні засоби юридичної техніки та запропоновано 
модернізовану характеристику їх найбільш суттєвих ознак; обґрунтовано розмежування 
юридичної фікції та інших проявів фіктивного у праві; удосконалено класифікацію 
юридичних презумпцій, розмежування презумпцій, закріплених у праві, і фактичних 
презумпцій;  викладене сучасне розуміння преюдиції; доц. Богачовою Л.Л. 
проаналізовано стан підзаконної нормотворчості в Україні; змістовні і процедурні 
недоліки, притаманні підзаконним нормативно-правовим актам; запропоновано шляхи 
їх подолання; систематизовано вимоги, які пред’являються до підзаконного 
нормативно-правового акта як офіційного документа; уточнено юридичну природу і 
охарактеризовано види кодифікаційних актів суб’єктів підзаконної нормотворчості; 
розглянуто порядок і форми оприлюднення (промульгації) підзаконних нормативно-
правових актів як самостійної стадії нормотворчого процесу; доц. Вовком Д.О. 
досліджені загрози релігійної свободи, що можуть виникати внаслідок конфлікту (на 
прикладі, воєнного і політичного конфлікту між Росією і Україною); вивчено, як ситуація 
конфлікту вплинула і впливає на розвиток державно-церковних відносин в Україні; доц. 
Вороніна М.А. внесла пропозицію щодо визначення поняття «здоровий доброволець» 
за об’ємом та змістом; пропозицію щодо нормативного закріплення вимоги виплати 
компенсації здоровому добровольцю за участь у дослідженні, а також зазначення 
форми та виду такої компенсації (від грошової до альтернативної); доц. Окладною 
М.Г. було доведено, що на початку ХХ ст., після розпаду Російської імперії, Україна 
намагалася долучитися до інтеграційних процесів країн Східної Європи, результатом 
яких мало стати утворення міждержавного об’єднання «Міжмор’я». В роботі 
проаналізовано внесок В. Грушевського, С. Рудницького та Ю. Липи у розробку 
українського підходу до інтеграції країн Східної Європи. Доведено, що небажання 
Східноєвропейських країн поступитися амбіціями щодо першості в такому військовому 
союзі обумовило їх нежиттєздатність; доц. Олейниковим С.М. узагальнено підходи до 
розуміння юридично значущої поведінки, особливостей їх проявів, видів, кваліфікуючих 
ознак – правомірної поведінки, правопорушення, об’єктивно-неправомірного діяння; 
доц. Прийма С.В. висуває думку про те, що за загальним правилом зловживач-
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інтерпретатор до юридичної відповідальності не притягається. Для нього 
можуть настати лише певні негативні наслідки (якщо зловживання є не 
правопорушенням, а просто неправомірною дією), котрі поділяються на юридичні 
(скасування інтерпретаційного акта, залишення заяви без розгляду, відхилення 
клопотання) та неюридичні (втрата авторитету, неотримання гонорару); відзначає, що 
зловживати суб’єктивними правами при здійсненні інтерпретаційної діяльності може 
будь-який суб’єкт, який реалізовує чи застосовує, а отже, і тлумачить правову норму. 
Хоча шкідливість такого зловживання залежатиме від статусу інтерпретатора та тих 
наслідків, що будуть спричинені його діями; доц. Пушняком О. В. проаналізовано дію в 
часі рішень з нормоконтролю Конституційного Суду України та адміністративних судів 
України. Запропоновано розглядати напрямки їхньої темпоральної дії у двох аспектах: 
як визначення минулої, теперішньої чи майбутньої дати втрати чинності 
неправомірними законодавчими положеннями, а також як поширення рішення на 
факти, права та обов’язки суб’єктів, залежно від їх розташування в часі щодо дати 
набрання сили судовим рішенням. На підставі аналізу вітчизняного законодавства та 
практики зроблено висновок, що рішення Конституційного Суду України з 
нормоконтролю мають переважно негайну або перспективну дію, а також у деяких 
випадках зворотну дію; дія аналогічних рішень адміністративних судів відрізняється 
можливістю ретроактивності у ширшому колі випадків. Констатовано певні недоліки 
вітчизняного правового регулювання розглянутих питань. Розглянуто дію права в часі, 
просторі, за колом осіб у співвідношенні з аспектами формальної та реальної дії права; 
доц. Смородинським В.С. вперше поставлено та проаналізовано проблему 
ефективності національної правової системи, досліджено правове регулювання зв’язків 
між елементами правової системи з метою досягнення достатнього рівня її 
ефективності; доц. Хаустовою М.Г. проаналізовано, що сучасна правова система 
України має відкритий характер, який виявляється у здатності сприймати й відображати 
зовнішні чинники глобального правового розвитку у формі правової адаптації, 
гармонізації, імплементації, стандартизації, спрямованості до правової інтеграції та 
правової інтернаціоналізації. Обґрунтовано, що правова глобалізація та інтеграція 
детермінують трансформації вітчизняної правової системи права й законодавства, які: 
іманентно пов’язані з формуванням світового правопорядку й транснаціональної 
правової системи; відбуваються на основі утвердження ліберальної правової ідеології 
та ін. Підкреслено, що правова система України належить до перехідного 
фрагментарно глобалізованого типу правових систем, функціонує і розвивається, 
враховуючи окремі складники правової глобалізації; к.ю.н., ас. Мататом Ю.І. 
досліджено сутність та основні структурні елементи права на справедливий суд; 
проаналізовано сучасне розуміння права на справедливий суд у практиці 
Європейського суду з прав людини; визначено концептуальні засади застосування 
практики ЄСПЛ, а також положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод як правового інструменту, покликаного компенсувати відсутність 
«конкретизуючого» законодавства, а також сприяти вирішенню юридичних справ за 
умов наявності прогалин у національному законодавстві; к.ю.н., ас. Семеніхін І.В. 
довів, що визнання та реалізація принципу верховенства права, утвердження концепції 
різноджерельного права, необхідність підвищення рівня суспільної довіри до судової 
влади зумовлює необхідність зміни філософії правосуддя, переорієнтації суддів на 
здійснення судочинства на підставі доктрин реального а не формального права, 
активного використання судовими органами кращих надбань зарубіжної та вітчизняної 
юридичної науки; к.ю.н., ас. Сидоренко О.О. особливу увагу звернула на 
обґрунтування висновку, що принциповим залишається питання концептуалізації 
розвитку правової системи в Україні, що потребує вироблення єдиних основ розвитку 
законодавчої бази України, посилення законності та правопорядку, децентралізації 
органів державної влади, продовження проведення конституційної, правової та судової 
реформ в Україні. Зростаючий авторитет сучасної України в міжнародному 
співтоваристві, а також посилення її впливу на міжнародній арені свідчать про 
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актуальність тенденцій, пов'язаних з інтеграцією елементів міжнародної 
правової системи в правову систему нашої держави. Подальший розвиток та 
вдосконалення національної правової системи України на сучасному етапі 
безпосередньо пов’язаний із необхідністю удосконалення нормативної основи, а саме 
удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин як у цілому, так і 
в межах окремих галузей права; к.ю.н., ас. Соколова І.О. встановила, що 
приватноправовий режим має важливе значення щодо децентралізації влади та 
дерегуляції правових відносин у сфері правового регулювання,а також є одним із 
основних критеріїв поділу права на приватне і публічне; к.ю.н., ас. Трихліб К.О. на 
підставі проведення порівняльного юридико-лінгвістичного аналізу загальноправової 
термінології у слов’янській мовній групі встановлено спільне походження і близькі 
первинні значення термінів право, закон, злочин та ін., що свідчить про існування 
міцного загальноєвропейського підґрунтя для подальшого розвитку, однакового 
розуміння і застосування права. Крім того, проаналізовано сутнісні аспекти тлумачення 
й застосування статті 3 Європейської конвенції з прав людини (заборона катувань та 
нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання). 
Висвітлено зміст та механізм реалізації адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС, співвідношення процесів апроксимації і гармонізації законодавства; 
розкрито значення термінів правовий статус, правосуб’єктність, рецепція права, із 
урахуванням міжнародного і європейського досвіду, європейських цінностей та 
принципів права. 

 
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: 

1) висновок до проекту Закону про внесення змін до статті 37 ЗУ «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» щодо відновлення права подавати для обчислення пенсії 
довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 01.07.2000 р. (№ 238 від 
13.02.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

2) висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових 
виробів» (№ 306 від 02.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

3) висновок до проекту ЗУ «Про авторське право на тексти законодавчих актів» 
(№ 308 від 02.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

4) висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правової охорони географічних значень» (№ 318 від 
09.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

5) висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) 
власності» (№ 317 від 09.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

6) висновок до проекту Закону про внесення змін до статті 11 ЗУ «Про державні 
нагороди України» (№ 314 від 06.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

7) висновок до проекту Закону про внесення змін до статті 46 ЗУ «Про 
запобігання корупції щодо внесення до декларації даних про лікування та/або навчання 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 
їх близьких осіб» (№ 566 від 30.05.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

8) висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за обігом генетично 
модифікованих організмів (№ 595 від 12.06.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 
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9) висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на отримання пенсії» (№ 
312 від 03.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

10) висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про стандартизацію» (№ 933 від 31.10.2017 р.) 
(проф. Петришин О.В.); 

11) висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
перейменування географічних об’єктів шляхом зміни походження (етимології) назви 
географічного об’єкту з залишенням незмінним написанням цієї назви» та проекту ЗУ 
«Про внесення змін до деяких ЗУ щодо забезпечення перейменування географічних 
об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних 
громад» (№ 490 від 27.04.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

12) висновок до проекту Закону про внесення змін до ЗУ «Про освіту» щодо 
забезпечення захисту мовних прав національних меншин (№ 963 від 07.11.2017 р.) 
(проф. Петришин О.В.); 

13) висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо передачі майна та комунальної власності)» (№ 304 від 02.03.2017 р.) 
(проф. Петришин О.В.); 

14) висновок до проекту ЗУ «Про забезпечення державної підтримки заходів з 
розвитку, популяризації та захисту російської мови, інших мов національних меншин в 
Україні» (№ 294 від 28.02.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

15) висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до п. 6 розділу VІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» (№ 316 від 06.03.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

16) висновки щодо проектів ЗУ «Про державну мову», «Про функціонування 
української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні», «Про 
мови в Україні» (№ 295 від 28.02.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

17) висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття ЗУ «Про внесення 
змін до статті 15 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» (№ 369 від 04.04.2017 р.) (проф. Петришин 
О.В.); 

18) пропозиції та зауваження до положення про Національний фонд досліджень 
(№ 941 від 03.11.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

19) зауваження та пропозиції до проекту ЗУ «Про юридичну (правничу) освіту і 
загальний доступ до правничої професії» (№ 977 від 10.11.2017 р.) (проф. Петришин 
О.В.). 

20) зауваження та пропозиції до проекту Концепції міграційного кодексу України 
(№ 594 від 09.06.2017 р.) (проф. Петришин О.В.); 

21) висновок щодо ЗУ про внесення змін до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» (реєстр. № 6060) (проф. Лук’янов Д.В.); 

22) висновок щодо ЗУ про внесення змін до Закону України «Про особливості 
правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних 
галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» (щодо земельних ділянок) 
(проф. Лук’янов Д.В.); 

23) висновок щодо ЗУ Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” 
щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр. №6393) 
(проф. Лук’янов Д.В.); 

24) висновок щодо ЗУ Про внесення змін до Закону України «Про освіту» (реєстр. 
№ 3491-д) (проф. Лук’янов Д.В.); 

25) висновок щодо ЗУ «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до 
правничої професії» (реєстр. № 7147) (проф. Лук’янов Д.В.); 

26) висновок щодо ЗУ «Про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію» 
(реєстр. № 7147-1) (проф. Лук’янов Д.В.); 

27) висновок щодо постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін та 
доповнень до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, 
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затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (№ 656 від 19 серпня 
2015 р.) (проф. Лук’янов Д.В.); 

28) висновок щодо Наказу Міністерства освіти і науки Про внесення змін та 
доповнень до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам, затвердженого Наказ Міністерства освіти і науки України (№ 13 від 14 
січня 2016 р.) (проф. Лук’янов Д.В.); 

29) висновок щодо постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
«Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 
наукових посад державної наукової установи» (проф. Лук’янов Д.В.); 

30) висновок щодо постанови Кабінету Міністрів України «Про створення 
Національного фонду досліджень України» (проф. Лук’янов Д.В.). 

31) 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. (доц. Христова Г.О.); 

32) 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 (доц. Христова Г.О.); 

33) 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.) (доц. 
Христова Г.О.); 

34) проект Постанови Кабінету Міністрів України «Питання проведення 
експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права внутрішньо 
переміщених осіб, на відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення 
всередині країни та стандартам Ради Європи щодо внутрішнього переміщення» (доц. 
Христова Г.О.); 

35) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб», яким 
передбачається внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості 
Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст.892 із наступними змінами) (доц. Христова 
Г.О.); 

36) проект Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 
2040); Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 39, 
ст. 383; 2009, № 13, ст.161) (доц. Христова Г.О.); 

37) проект Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради 
України, 2012, № 14, ст. 87, із заступними змінами); Закону України «Про виконавче 
провадження» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 30, ст.542) (доц. Христова Г.О.); 

38) офіційний висновок експертів Ради Європи щодо Проекту Закону «Про 
тимчасово окуповану територію України»(дата реєстрації: 3593-д від 19 липня 2016 р.) 
(доц. Христова Г.О.). 

 
2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 
Проф. Петришин О.В. є консультантом Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України. 
Проф. 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» та членом робочої групи Міністерства освіти і 
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науки України з доопрацювання проекту оперативного плану реформування 
вітчизняної наукової сфери. 
 Доц. Христова Г.О. є членом робочих груп: 

– з питань підготовки проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів 
щодо вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав 
людини внутрішньо переміщених осіб при Міністерстві з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України (№ 27 від 12 жовтня 2016 р.); 

– з питань вдосконалення механізму реагування на випадку гендерно-
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» «Історія українського парламентаризму» (до 100-річчя 
утворення Української Центральної Ради) (м. Харків, 27 квітня 2017 р.) 

 
2.7. Участь викладачів у конференціях. 

 
Таблиця № 1 

 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 

кафедри, які 
взяли участь 

Міжнародні 

1.  27 – 28 лютого 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Право і держава: проблеми розвитку та 
взаємодії у ХХІ ст.», м. Запоріжжя 

1 

2.  10 – 11 березня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні правові системи світу в умовах 
глобалізації: реалії та перспективи», м. Київ 

1 

3.  20 – 22 квітня 2017 р. IX Міжнародна науково-практична 
конференція «Закарпатські правові читання», м. Ужгород 

1 

4.  21 – 22 квітня 2017 р. Міжнародний конгрес європейського 
права, м. Одеса 

2 

5.  27 квітня 2017 р. ХVII Міжнародний науковий конгрес 
«Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації», м. 
Харків 

1 

6.  4 – 5 травня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Національна ідея: основа стратегії розвитку 
українського суспільства в ХХІ столітті», м. Харків 

1 

7.  12 травня 2017 р. ІІ Харківські міжнародно - правові читання 
«Актуальні проблеми сучасного міжнародного права», м. 
Харків 

1 

8.  15 – 17 травня 2017 р. Міжнародний симпозіум «Міжнародні 
та національні наукові організації як фактор формування 
глобальної наукової спільноти», м. Київ 

1 

9.  24 травня 2017 р. Міжнародний круглий стіл «Спеціалізований 
антикорупційний суд: найкращі світові практики та 
перспективи створення в Україні» м. Харків 

1 

10.  26 травня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Правова доктрина та юридична практика: 
основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності», м. 

1 
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Київ 
11.  26 – 27 травня 2017 р. Міжнародна науково-практична 

конференція «Правове життя: сучасний стан та перспективи 
розвитку», м. Запоріжжя 

1 

12.  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 права та права ЄС, рішень 
міжнародних судів», м. Харків 

3 

13.  26 червня 2017 р. Міжнародній круглий стіл з презентацією та 
обговоренням українського перекладу та коментарю рішення 
Венеційської комісії «Rule of Law Checklist» м.Київ 

1 

14.  26 – 27 червня 2017 р. Міжнародний тренінг «Доступність 
правосуддя для жінок: роль суддів у впровадженні 
європейських стандартів гендерної рівності», м. Київ 

1 

15.  1 – 2 липня 2017 р. Міжнародний тренінг «Доступність 
правосуддя для жінок: роль прокурорів у забезпеченні захисту 
прав жінок», м. Київ 

1 

16.  28 – 29 липня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Правове регулювання суспільних відносин: 
актуальні проблеми та вимоги сьогодення», м. Запоріжжя 

1 

17.  15 вересня 2017 р. Круглий стіл «Адміністративна процедура: 
особливості формування української концепції», м. Харків 

1 

18.  19 – 20 вересня 2017 р. Міжнародна конференція «Суди і 
вирішення спорів у режимі он-лайн: покращення доступу до 
правосуддя в Україні» (програма USAID «Нове правосуддя»), 
м. Київ 

2 

19.  22 вересня 2017 р. IX Міжнародний економічний форум 
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», м. Харків 

2 

20.  3 – 6 жовтня 2017 р. І Харківський міжнародний юридичний 
форум «Право та проблеми сталого розвитку у 
глобалізованому світі», м. Харків 

12 

21.  12 – 13 жовтня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція “Кримінально-правове забезпечення сталого 
розвитку України в умовах глобалізації” м. Харків 

1 

22.  13 – 14 жовтня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Законодавство України у світлі сучасних 
активних реформаційних процесів», м.Київ 

1 

23.  18 – 19 жовтня 2017 р. Відкриті лекції відомого адвоката із 
США Жана Сейгеля про особливості кримінального процесу, 
тактики захисту під час судового процесу, м. Харків 

1 

24.  20 жовтня 2017 р. Лекції у межах Програми академічного 
обміну та проекту «Адміністративне право у сучасному 
вимірі», м. Харків 

1 

25.  20 – 21 жовтня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів 

1 

26.  23 жовтня 2017 р. Міжнародна конференція «Угода про 
асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», м. 
Харків 

3 

27.  24 жовтня 2017 р. Навчальний тренінг «Угода про асоціацію: 
правовий орієнтир для українських юристів», м. Харків 

1 
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28.  26 – 27 жовтня 2017 р. Міжнародна наукова конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», м. Чернівці 

1 

29.  27 – 28 жовтня 2017 р. Міжнародна наукова конференція 
«Конституція України в контексті сучасних конституційних 
парадигм» (X Тодиківські читання), м. Харків 

1 

30.  10 – 12 листопада 2017 р. VI Міжнародний форум з практики 
Європейського суду з прав людини «Право на справедливий 
суд», м. Львів 

1 

31.  16 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти», м. Харків 

1 

32.  17 – 18 листопада 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Правова система суспільства: сучасні 
проблеми та перспективи розвитку», м. Львів 

1 

33.  18 – 19 листопада 2016 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Правові системи суспільства: сучасні проблеми 
і перспективи розвитку», м. Львів 

1 

34.  20 – 21 листопада 2017 р. Національний захід: тренінг для 
регіональних представників Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини «Захист прав людини: впровадження Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW)», 
м. Київ 

1 

35.  23 листопада 2017 р. Міжнародна наукова конференція 
«Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних 
країнах (до 100-річчя утворення Української Народної 
Республіки)», м. Харків 

2 

36.  24 – 26 листопада 2017 р. II Міжнародний Круглий стіл «Права 
людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні 
виміри» (з нагоди 120-річчя від дня народження професора 
Герша Лаутерпахта — першого наукового проектанта 
Загальної декларації прав людини), м. Львів 

2 

37.  27 – 28 листопада 2017 р. Національний захід: тренінг для 
представників міністерств і центральних органів виконавчої 
влади «Захист прав людини: впровадження Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW)», м. 
Київ 

1 

38.  1 – 2 грудня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні питання юридичної теорії та 
практики: наукова дискусія», м. Харків 

1 

39.  07 грудня 2017 р. Міжнародна юридична науково-практична 
конференція «Правовий розвиток суспільства і держави: 
традиції та новації», м. Київ 

1 

Всеукраїнські 

1.  10 – 11 лютого 2017 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Законодавство України: недоліки, проблеми 
систематизації та перспективи розвитку», м. Херсон 

1 

2.  23 лютого 2017 р. Парламентський круглий стіл «Захисту прав 
людини на тимчасово окупованих територіях України», 
організований Комітетом Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин та міжнаціональних 
відносин, м. Київ 

1 



 

 

21 

 

3.  24 – 25 лютого 2017 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Юриспруденція в теорії і на практиці: питання 
вдосконалення правової грамотності», м. Запоріжжя 

1 

4.  24 – 25 березня, 2017 р. ІІ Всеукраїнська наукова конференція 
«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», м. 
Дніпро 

1 

5.  27 березня 2017 р. ХІ конференція школи педагогічної 
майстерності «Освітні технології та педагогічний етнос», м. 
Харків 

1 

6.  7 квітня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Європейські та міжнародні підходи до захисту 
прав людини», м. Київ 

1 

7.  27 квітня 2017 р. Круглий стіл «Історія українського 
парламентаризму» (до 100-річчя утворення Української 
Центральної Ради), м. Харків 

2 

8.  12 травня 2017 р. Наукова конференція «Римська декларація 
ЄС: нові пріоритети розвитку об’єднаної Європи», м. Харків 

2 

9.  19 травня 2017 р. Науково – практична конференція молодих 
учених та аспірантів «Наука державного будівництва та 
місцевого самоврядування на етапі модернізації української 
державності», м. Харків 

1 

10.  16 червня 2017 р. ХХХ Харківські політологічні читання 
«Політичні та правові дисонанси в сучасних українських 
реаліях», м. Харків 

1 

11.  23 червня 2017 р. Міжвідомча науково-практична конференція 
«Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії», м. 
Київ 

1 

12.  21 вересня 2017 р. Круглий стіл «Захист прав людини 
внутрішньо переміщених осіб: пошук сталих рішень стосовно 
житлових питань», м. Київ 

1 

13.  29 вересня 2017 р. Круглий стіл «Перші кроки у становленні 
миру. Формування мирних процесів на Сході України. 
Міжнародний досвід», організованому за підтримки комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, національних 
меншин та міжнаціональних відносин, Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб України, м. Київ 

1 

14.  3 жовтня 2017 р. Круглий стіл «Два роки політичного 
фінансування: результати, виклики, перспективи» м. Харків 

1 

15.  3 листопада 2017 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Євроатлантична інтеграція України: свідомий 
вибір моделі безпеки», м. Харків 

1 

16.  15 листопада 2017 р. Всеукраїнська наукова конференція 
молодих вчених та студентів «Юридична осінь 2017 року», м. 
Харків 

2 

17.  17 – 18 листопада 2017 р. Науково-практичний семінар 
«Філософія в сучасному світі», м. Харків 

1 

18.  5 грудня 2017 р. Національний захід: семінар «Захист прав 
людини: впровадження Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок (CEDAW)», м. Харків 

1 

19.  12 грудня 2017 р. Х Всеукраїнська наукова конференція 
молодих учених «Правова система держави: проблеми 
формування та перспективи розвитку», м. Одеса 

1 
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20.  12 грудня 2017 р. Національний захід: семінар для студентів-
юристів «Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб», 
м. Харків 

1 

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

назви конференції та викладачів, які взяли участь): 
 1. 24th Annual International Law and Religion Symposium (Університет Брігама 
Янга, США, 1 – 4 жовтня 2017 р,), (доц. Вовк Д.О.). 

2. Law s Religion, Religion as Law (Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль, 5 
– 7 червня 2017 р.), (доц. Вовк Д.О.). 

3. Soviet State and Religion (Вільний університет Грузії, Тбілісі, 2 – 4 червня 2017 
р.), (доц. Вовк Д.О.). 

4. International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East 
Europe: experiences of Poland and Ukraine: Conference Proceedings (Sandomierz, Poland, 
January 27 – 28, 2017), (д.ю.н., доц. Гетьман Є.А.). 
 5. Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в 
праве» (г. Новополоцк, Беларусь, 6 – 7 октября 2017 г.), (проф. Дашковська О.Р.). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правового 
регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України» (м. Сандомир, Польща, 27 – 
28 січня 2017 р.), (к.ю.н. Політанський В.С.). 
 7. Міжнародна конференція «Інновації юридичної науки в євроінтеграційному 
процесі» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10 – 11 березня 2017 р.), (к.ю.н. 
Політанський В.С.). 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в умовах 
євроінтеграції України та Молдови: сучасні орієнтири правового розвитку» (м. 
Кишиньов, Молдова, 24 – 25 березня 2017 р.), (к.ю.н. Семеніхін І.В.). 

9. Міжнародна конференція «Роль академічних та релігійних лідерів у розв’язанні 
проблеми біженців» (м. Братислава, Словацька Республіка, 27 жовтня 2017 р.), (доц. 
Смородинський В.С.). 

10. Міжнародна конференція «Друга конференція ОБСЄ з Гендерної рівності» (м. 
Відень, Австрія, 12 – 13 червня 2017 р.), (доц. Уварова О.О.). 

11. Сприяння захисту прав людини: міжнародна зустріч (ОБСЄ) (м. Варшава, 
Польща, 11 – 22 вересня 2017 р.), (доц. Уварова О.О.). 

12. Міжнародний тренінг «Навчальний візит (тренінг) із захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб (SME SPOLU, Рада Європи) (м. Братислава, Словакія, 23 
– 27 жовтня 2017 р.), (доц. Уварова О.О.). 

13. Візит представників Уряду України, громадськості та наукової спільноти з 
питань стандартів Ради Європи щодо захисту прав людини в умовах конфлікту та 
постконфліктних ситуації (Рада Європи, м. Страсбург, Франція, 11 – 12 січня 2017 р.), 
(доц. Христова Г.О.). 

14. Міжнародний семінар «Стамбульська Конвенція як інструмент розробки 
комплексних заходів попередження насильства щодо жінок на національному рівні» (м. 
Мінськ, Білорусь, 27 березня 2017 р.), (доц. Христова Г.О.). 

15. Конференція Ради Європи «Соціально-економічні права для вимушено 
переміщених осіб під час конфліктів в колишній Югославії» (м. Сараєво, Боснія і 
Герцеговина, 27 – 28 червня 2017 р.), (доц. Христова Г.О.). 

16. Візит представників Уряду України, громадськості та наукової спільноти з 
питань захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб та стандартів Ради Європи 
(Рада Європи, м. Страсбург, Франція, 27 – 28 липня 2017 р.), (доц. Христова Г.О.). 

17. Ознайомчий візит «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі 
практики та шляхи реалізації» для науковців Національної академії правових наук 
України, Донецького національного університету (переміщеного), Національного 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Братислава, 
Словаччина, 23 – 27 жовтня 2017 р.), (доц. Христова Г.О.). 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
3.1. Монографічні видання: 1 / 0,5 друк. арк. 
1. Уварова О.О. «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного 

періоду в Україні», (у співавт.), особистий внесок – 0,5 друк арк. 
 
3.2. Підручники: 1 / 2,6 друк. арк. 
1. Олейников С.М. Конституционное право / Под ред. А.П. Баранова, А.Ю. 

Мамычева. – М., «Justitia». 2017. 410 с. (у співавт.), особистий внесок – 2,6 друк. арк. 
 

  3.3. Навчальні посібники: 1 / 4,9 друк. арк. 
1. Юридична деонтологія: посібник для підготовки до заліків та іспитів / 

О.В.Петришин, О.В.Зінченко. – Харків: Право, 2017. – 84 с. (4,9 друк. арк.). 
 

3.4. Кількість опублікованих статей: 193 / 71,92 друк. арк. 
з них: 
3.4.1. за кордоном: –  
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science: 1 / 0,6 

друк. арк.: 
 1. Oleynikov S. Models of the Relationship Between Church, State and Political 
Society: Neo-Thomists’ Arguments // Man in India, – № 97, Р. 499 – 508, (у співавт., 
особистий внесок – 0,6 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Scopus». 

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

Science): 19 / 12,7 друк. арк.: 
1. Богачова Л.Л. Кодифікаційні нормативно-правові акти суб’єктів підзаконної 

нормотворчості / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки». – 2017. – №6. (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща). 

2. Дашковська О.Р. Еволюція прав людини під впливом процесу глобалізації 
// «Журнал східноєвропейського права». – 2017. – № 11. – С. 41-46. (0,6 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

3. Дашковська О.Р. Гендерний вимір права на гідність і особисту 
недоторканість // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 
право». – 2017. – № 5. – С. 17-20. (0,6 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща). 

4. Dashkovska O. Principle of Gender Equality: Sources, Formation, 
Development. // Low of Ukraine. – 2017. – № 12. (0,7 друк. арк.) – Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

5. Зінченко О.В. Конституції скандинавських країн: порівняльний аналіз / 
Вісник національної академії правових наук України. – 2017. – № 1 (88). – С. 58-68. (0,7 
друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

6. Зінченко О.В. Вселенське канонічне право першого тисячоліття і церковне 
право Київської Русі ХІ століття: порівняльний аналіз / Вісник Національного 
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: 
Політологія. – 2017. – Вип. 2 (33). – С. 55-64. (0,7 друк. арк.) – Міжнародні наукометричні 
бази даних «Index Copernicus International» (Польща), Academic Research Index 
(Японія), Information Matrix for the Analysis of Journals (Іспанія), EBSCO Publisher (США), 
WorldCat (США), Scientific Indexing Services (США), Science Impact Factor (Австралія), 
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International Innovative Journal Impact Factor (Індія), Cosmos Impact Factor 
(Німеччина), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина). 

7. Matat Y. The Role of the European Court of Human Rights in Ensuring the 
Right to a Fair Trial in Ukraine» // Visegrad Journal on Human Rights. – 2017. – № 3. – p. 
106 – 111. (0,6 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 

8. Матат Ю. Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми 
забезпечення в Україні // «Jurnalul juridic national: teorie si practica». – 2017. – № 6 (28). 
(0,7 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

9. Петришин О.В. Система права: загальнотеоретична характеристика / 
Право України. – 2017. – N 5. – С. 9-17. (0,3 друк. арк.) – Міжнародні наукометричні бази 
даних «Index Copernicus International» (Польща), «EBSCO Publishing, Inc.» (США), «Hein 
Online» (США). 

10. Петришин О.В. Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму 
впровадження / Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – N 2. – С. 
79-88. (0,4 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 

11. Semenihin I.V. The use of legal doctrine in judicial reasoning // Проблеми 
законності. – 2017. – Вип. 137. (0,7 друк. арк.) – Міжнародні наукометричні бази даних: 
«EBSCO Publishing, Inc» (США), «Index Copernicus International» (Польща), «Information 
Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія); Central and Eastern European Online 
Library (C.E.E.O.L.) (Німеччина), РІНЦ (Російська Федерація). 

12. Сидоренко О.О. Розвиток унітарних відносин в Україні як одна з умов 
формування сучасної правової системи / Проблеми законності. – 2017. – Вип. 139. (1,5 
друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

13. Трихліб К.О. Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: 
порівняльна характеристика / Вісник Національної академії правових наук України. – 
2017. – № 1 (88). – 244 с. – С. 87 – 97. (0,8 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща), Google Scholar. 

14. Трихліб К.О. Особливості тлумачення і застосування статті 3 Європейської 
конвенції з прав людини / Vicegrad Journal on Human Rights. – № 2/2. – 2017. – С. 161 – 
165. (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща), ResearchBib (Academic Resource Index), Google Scholar. 

15. Уварова О.О. Принцип недискримінації за ознакою статі в судовій практиці 
України / Право України. – 2017. – № 8. (0,5 друк. арк.) – Міжнародні наукометричні бази 
даних «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing Inc» (США), «Index Copernicus 
International» (Польща). 

16. Хаустова М.Г. Правовая карта мира: виды правовых систем // Юридичний 
науковий електронний журнал / www.lsej.org.ua. – 2017. – № 3. (0,6 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

17. Хаустова М.Г. Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних 
процесів в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2017. – №2 (89). (0,7 друк. 
арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

18. Хаустова М.Г. Теоретичні та правові основи трансформації правової 
системи України в умовах глобалізації // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право» / www.pap.in.ua. – 2017. – №1. (0,6 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

19. Христова Г.О. Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного 
конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території // Вісник 
Національної академії правових наук України: – 2017. – № 2(89). – С. 54-67. (1 друк. 
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арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 
 

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.  Трихліб К.О. Особливості тлумачення і 
застосування статті 3 
Європейської конвенції з 
прав людини 

Vicegrad Journal on Human 
Rights 

– № 2/2. – 2017. 
– С. 161 – 165 

2.  Oleynikov S. Models of the Relationship 
Between Church, State and 
Political Society: Neo-
Thomists’ Arguments 

Man in India – № 97. – 2017. 
Р. 499 – 508 

 
Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 
Всього 

друкованої 
продукції 

Моногра
фії 

Наукові 
статті в наук. 
журналах та 

наук. 
збірниках 

Тези 
доповідей 

та наук. 
повідом. на 
конференці

ях 

Підручники 
та навчальні 
посібники з 

грифом МОН  

Підручники, 
навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормативн

ої 
літератури 

Кодек
си, 

комен
тарі 

229 / 101,45 1 / 0,5 193 / 71,92 32 / 8,86 0 2 / 7,5 1 / 12,67 0 

 
4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 
  4.1. Участь у лекційній роботі, проведенні семінарів для практичних 
працівників. 
 Доц. Богачова Л.Л. прочитала лекції педагогічному колективу Харківської 
правової гімназії №152: 1) «Право і мораль: єдність, взаємодія, протиріччя» (12 травня 
2017 р.); 2) «Основні напрями реформування юридичної освіти в Україні» (27 листопада 
2017 р.). 
 Доц. Вовк Д.О. прочитав лекцію з європейських стандартів забезпечення права 
на свободу релігії і переконань працівникам органів державної влади і місцевого 
самоврядування у межах тренінгу ОБСЄ / БДІПЛ з релігійної свободи, міжрелігійного 
діалогу і взаємодії (липень 2017 р.). 

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

Доц. Уваровою О.О. проведено наступні заходи: 
– тренінг для суддів місцевих і апеляційних судів «Доступність правосуддя для 

жінок: роль суддів у впровадженні міжнародних стандартів» (м. Київ, 26-27 червня 2017 
р.); 

– тренінг для представників органів прокуратури «Роль прокуратури у захисті 
прав жінок» (м. Київ, 1-2 липня 2017 р.); 

– тренінг для регіональних представників Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України «Виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо 
впровадження принципу гендерної рівності» (м. Київ, 20-21 листопада 2017 р.); 
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– тренінг для представників міністерств і центральних органів 
виконавчої влади «Гендерний аналіз нормативно-правових актів» (м. Київ, 27-28 
листопада 2017 р.). 
 Доц. Христовою Г.О. проведені наступні заходи: 
 – організовано та проведено 3 інформаційні зустрічі з народними депутатами 
України та представниками секретаріатів Комітетів ВРУ щодо законодавчих ініціатив 
стосовно посилення захисту прав внутрішньо переміщених осіб (9 листопада, 14 
листопада, 6 грудня 2017 р.); 

– практичні семінари «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати 
організаціям, які працюють з ВПО та громадами» (15 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область; 16 травня 2017 р., м. Краматорськ, Донецька область; 30 травня 
2017 р., м. Дніпро). 

 
  4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики та проведення інших 
соціологічних досліджень. 

Доц. Прийма С.В. спільно зі старшим слідчим в особливо важливих справах 
Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснено 
узагальнення судової практики у справах щодо провокації злочину працівниками 
правоохоронних органів. 

Доц. Уварова О.О. проведено узагальнення практики застосування Закону 
України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» судами 
України; узагальнення судової практики захисту прав людини внутрішньо переміщених 
осіб. 

 
4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.: 

 – правовий висновок заступнику Голови Національного агентства з питань 
запобігання корупції (Радецький Р.С.) (проф. Петришин О.В.); 
 – висновок щодо порядку визнання суб’єкта службовою особою підприємства, 
установи, організації Начальнику слідчого управління фінансового розслідування ГУ 
ДФС у Тернопільській обл. Буць О.О. (проф. Петришин О.В.); 
 – правовий висновок щодо правового статусу посадових осіб на запит 
директора Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при 
Президентові України Бєлової Л. О. (проф. Лук'янов Д.В.); 
 – правовий висновок щодо періодичності проведення виборів дійсних членів 
(академіків) та членів-кореспондентів на запит Національної академії медичних наук 
України (проф. Лук'янов Д.В.); 
 – правовий висновок щодо застосування законодавства на запит Національної 
академії мистецтв України (проф. Лук'янов Д.В.); 
 – роз’яснення чинного законодавства стосовно здійснення проповідницької або 
іншої канонічної діяльності на території України на запит громадянина Карташова А.Г. 
(проф. Лук'янов Д.В.); 
 – доповідна записка щодо виконання Україною Заключних зауважень Комітету 
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок для Офісу Віце-Прем’єр міністра з питань 
європейської інтеграції України (доц. Уварова О.О.). 

 
 4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри. 

Проф. Петришин О.В. підготував: 
– відповідь на запит Харківського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України (Бєлова Л.О.); 
– науково-практичний висновок на запит адвоката Біловуса Р.В.; 
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– науково-правове експертне дослідження на запит ПАТ «Полтавський 
гарничо-збагачувальний комбінат» (Лотоус В.В.). 

 
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 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 (проф. Лук'янов Д.В.). 

Кафедра постійно здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Так, в 2017 
році успішно захистили дисертації: 

Кандидатські: 
– здобувач Мягких Г.О. на тему «Ідея прав жінки в політико-правовій думці 

України кінця ХІХ – початку ХХ століття» (наук. керівник проф. Дашковська О.Р.). 
 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 14 офіційних відгуків на 

дисертації, з них:  
– 8 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
– 6 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 27 офіційних відгуків на 

автореферати, з них: 
– 12 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
– 15 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 
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. Вовком Д.О. було проведено два виступи з питань українського 
законодавства для Voice of America (США). 

Доц. Гетьман Є.А. 14 червня 2017 року виступив на обласному телебаченні в 
програмі «Харків онлайн день» щодо необхідності внесення змін до деяких підзаконних 
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України у сфері регулювання 
порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. 

Проф. Лук'янов Д.В. приймав участь в організації та проведенні спільно з 
Харківською обласною державною адміністрацією Всеукраїнського тижня права у 
Харківський області (Розпорядження Голови Харківської обласної державної 
адміністрації № 478 від 2 жовтня 2017 р.). 
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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: 
79 / 17,35 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 
співавторстві з викладачами: 3 / 0,6 друк. арк. 

 
8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 
8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій. 
– Вісник Національної академії правових наук України (проф. Петришин О.В., 

проф. Лук'янов Д.В.); 
– збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» 

(проф. Петришин О.В., проф. Лук'янов Д.В.); 
– журнал «Проблеми законності» (проф. Петришин О.В.); 
– науково-практичний журнал «Юрист України» (проф. Петришин О.В.); 
– науково-практичний журнал «Право України» (проф. Петришин О.В.); 
– журнал «Щорічник українського права» (проф. Петришин О.В.); 
– журнал «Філософія права і загальна теорія права» (доц. Вовк Д.О., доц. 

Смородинський В.С., доц. Уварова О.О.). 
 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 
 

Проф. Петришин О.В. нагороджений нагрудним знаком «Відзнака Голови 
Конституційного Суду України» за особистий внесок у розбудову правової держави, 
утвердження принципів верховенства права, високий професіоналізм, значні успіхи у 
підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі права та вагомий внесок в організацію 
і проведення Другого конгресу Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів 
Балтійського та Чорного морів «Роль конституційних судів у тлумаченні положень 
національних конституцій в контексті загальновизнаних принципів і норм міжнародного 
права та права ЄС, рішень міжнародних судів». 

Доц. Вовк Д.О. отримав стипендію Програми наукових обмінів Fulbright Scholar 
Grant на 2016 / 2017 академічний рік. 

Доц. Зінченко О.В. отримала почесну грамоту 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 (17 листопада 2017 р.). 

Проф. Лук'янов Д.В. отримав подяку голови Харківської обласної ради (26 
травня 2017 р.). 

Проф. Процюк І.В. нагороджений почесною грамотою Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну роботу в 
Університеті (17 листопада 2017 р.). 

Доц. Смородинський В.С. отримав почесну грамоту Харківської обласної 
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організації Союзу юристів України. 
 

10. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 
 
Проф. Лук'янов Д.В. приймав участь у підготовці та організації візиту директора 

школи права Талліннського технічного університету проф. Танела Керікмае у Харків, в 
результаті якого підписано меморандум про співпрацю. 
 З метою налагодження співробітництва проведено візит до юридичного 
факультету Вільнюського університету. Проведено зустріч з керівництвом факультету. 

Доц. Христова Г.О. є 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. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 30 листопада 2017 року, протокол № 4. 

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


