
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

доцента кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 

 Дахової Ірини Іванівни 

за 2018 рік 

 

1. Дахова Ірина Іванівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права 

України 

3. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина як елемент 

конституційно-правового статусу особи – 1,5 друк. арк. 

4. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина як елемент 

конституційно-правового статусу особи – 1,6 друк. арк. 

4.1. Розділи навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки, що полягають у 

наступному: 1) обмеження щодо реалізації прав і свобод людини – це 

передбачений законом захід тимчасового характеру, що застосовується до особи з 

боку держави з метою захисту суспільних цінностей, є необхідним у 

демократичному суспільстві і полягає в неможливості здійснення особою певного 

суб’єктивного права; 2) для правомірності державного втручання у право людини 

необхідно, щоб можливість такого втручання була передбачена законом, 

здійснювалось задля досягнення легітимної мети, якою завжди є захист певних 

суспільних або державних цінностей, та була необхідною в демократичному 

суспільстві. При цьому, виходячи із принципу правової визначеності, який є 

важливою складовою принципу верховенства права, закон, який вказує на 

можливість обмеження реалізації прав і свобод, має відповідати певним умовам, 

до яких відносять, зокрема, ясність, чіткість і доступність; 3) при визначенні 

легітимної мети обмеження слід застосовувати принцип пропорційності, що 

полягає у співрозмірності заходів, які застосовуються до особи з метою обмежити 
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реалізацію її прав, з тими суспільними цінностями, які захищаються 

шляхом здійснення такого обмеження; 4) Конвенція про захист прав і 

основоположних свобод і Конституція України не містять універсального 

переліку критеріїв та підстав обмеження реалізації прав і свобод особи, однак 

аналіз окремих статей цих актів дає змогу стверджувати про наявність спільних 

цінностей, з метою захисту яких запроваджуються обмеження реалізації прав 

особи, до яких можна віднести національну та громадську безпеку, громадський 

порядок, економічний добробут країни, здоров’я чи мораль, права і свободи 

інших осіб, територіальну цілісність.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 

брала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не здійснювала. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду та їх 

рецензування не брала. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян не готувала 

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

самоврядування не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст» (ХІ Тодиківські читання) (26-27 жовтня 2018 р., м. 

Харків);  

Круглий стіл з подолання безгромадянства в Україні за участі 

представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у м. 

Харкові (5 листопада 2018 р., м. Харків) 
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9. Видавнича діяльність:  

Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання 

та практика Європейського суду з прав людини / І.І. Дахова  // Форум права. – 

2018. – № 4. – С. 17-25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf – 0, 9 друк. арк. (наукова 

стаття); 

Конституційний принцип рівного виборчого права / І.І. Дахова  // Право і 

суспільство. – 2018. –  С. 15-24.  – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття); 

 Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів. – 5-е вид., 

переробл. та допов. – Х.: Право, 2018. – С. 282-297, 317-337. – 1 друк. арк.  

Необхідність у демократичному суспільстві як умова правомірності 

обмеження реалізації прав і свобод людини / І. І. Дахова // Сучасний вимір прав 

людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання. Збірка тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнародної наук. конф. (26-27 жовтня 2018 р.) / За заг. ред. проф. А.П. 

Гетьмана. Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Вид-во 

«Права людини», 2018. – С. 38-39. – 0, 2 друк. арк. (тези доповіді на конференції);  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

 Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та 

практика Європейського суду з прав людини / І.І. Дахова  // Форум права. – 2018. 

– № 4. – С. 17-25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf ; Конституційний принцип рівного виборчого 

права / І.І. Дахова  // Право і суспільство. – 2018. –  С. 15-24. (Index Copernicus) 

10. Членом редакційної колегії видань не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Підготовку відгуків на автореферати не здійснювала. 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf
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15. Співробітництво з закордонними організаціями: ОБСЄ та USAID в 

межах проекту «Нове правосуддя» (підготовка та рецензування тестових завдань 

для вступу до магістратури) 

16. Участь у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не брала. 

18. Подяка Голови Харківської обласної ради 

 

 

 


