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4.1. наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

У науково-дослідній роботі аналізується сучасний європейський стан 

щодо внормування можливого обсягу обмеження в реалізації  полтичних 

прав громадян, зокрема конституційного права осіб на звернення, 

особливості українського законодавства та юридичних позицій 

Конституційного Суду щодо допустимого обсягу обмеження дієздатності 

суб’єктів у конституційному праві, виокремлюються сталі тенденції й 

окреслюються можливі шляхи розв’язання поставленого під сумнів у 

конституційно-правовій сфері питання про повне обмеження в реалізації 

конституційних прав на звернення та на доступ до правосуддя для осіб, 

визнаних судом недієздатними. 

Новим є розгляд поставленого питання у світлі позицій органів 

конституційної юрисдикції в Україні та інших країнах, з огляду на стандарти 

ООН, ПАРЄ, Венеціанської комісії – щодо захисту прав осіб, визнаних 

недієздатними, дослідження практики ЄСПЛ про припустимі обсяги в 

обмеженні правосуб’єктності щодо права на звернення, права на доступ до 

правосуддя. 

  

5. - 

 

6. Зв’язок з практикою:  

 6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

щодо обмежень у реалізації суб’єктивних плітичних прав. 

 6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади: 

брала участь у підготовці науково-консультативного висновку фахівців 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

зверненням Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини стосовно конституційного подання щодо відповідності Конституції 

України положень ч. 2 ст. 8 та другого речення ч. 4 ст. 16 Закону України 

«Про звернення громадян» (04.07.2017 № 11-1512/17-107), (вхід. 11.07.2017 

№ 121-01-1649) (не було включено до звіту за 2017 рік). 



 

7. - 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми конституційного реформування на 

сучасному етапі», присвячений 22-й річниці Конституції України, 16 травня 

2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків; 

2. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 25-28 вересня 2018 

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків. 

3. Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини:  

конституційний контекст» (ХІ Тодиківські читання), 26-27 жовтня 2018 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 
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18. Почесна грамота виконкому Харківської міської ради. 


