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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

(1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

 (1,8 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.).  

Навчальний посібник, статті, тези. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Досліджено еволюцію українського унітаризму у контексті історичного розвитку 

національного державотворчого процесу. В основу критерію класифікації етапів 

становлення нашої держави як унітарної слід покласти історичні особливості розвитку 

державного устрою на території українських земель та врахування основних тенденцій й 

закономірностей цього процесу. Вважаємо, що відповідно до вказаного критерію, слід 

визначити такі етапи становлення і розвитку України як держави з відповідною формою 

політико-територіального устрою: давньоруський, литовсько-руський та польсько-

литовський, період Козаччини та Гетьманщини, російсько-імперський та австро-

угорський етап, період відродження української державності, радянський, сучасний 

(період незалежності).  

         Доведено, що суд найчастіше відмовляє у відкритті конституційних проваджень у 

справах на підставі п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону «Про Конституційний Суд України». 

Типовими випадками, які колегії та сенати кваліфікують як порушення є: 1. Цитування 

без аргументації; 2. Аргументація щодо неконституційності окремої норми, а не всього 

закону; 3. Незгода з судовим рішенням чи законодавчим регулюванням; 4. Посилання 

лише на рішення Європейського суду з прав людини; 5. Відсутність законодавчого 

регулювання та законодавча неузгодженість, неоднозначність; 6. Відсутність 

демонстрації зв'язку норми закону з обмеженням права; 7. Доведення неоднозначності 

застосування норми; 8. Предметом скарги є інші акти (а також дії або бездіяльність), а не 

закон. 

           Позиція самообмеження, яка є цілком доречною щодо конституційних подань і 

звернень виглядає занадто формальною при розгляді конституційних скарг. 

Конституційна скарга значною мірою розглядається конституцієдавцем і законодавцем з 

позицій суспільного значення, суспільного інтересу, характеризується спрямуванням на 

захист прав людини. КСУ при розгляді конституційної скарги вправі визнати норму 

конституційною, а також дати оцінку її практиці тлумачення, що може не відповідати 

Конституції 

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

5.1. Не готував. 

5.2. Не здійснював. 

5.3. Не працював. 

5.4. Не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не готував. 

6.2. Не готував 
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6.3. Не брав 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. - Співробітникам органів Служби 

безпеки України (підвищення кваліфікації)  

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

- Відповідь на звернення першого заступника голови комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти О.В. Співаковського з приводу аргументації стосовно 

неконституційності Закону «Про освіту»,  від 04-23/17-1100  – спільно з Г. В. Берченком. 

7. Не є. 

7. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

- Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів 

«Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм: ХI 

Тодиківські читання» (26-27 жовтня 2018 р., м. Харків) 

8. Видавнича діяльність. Навчальні посібники:  

Конституційне право України : посіб. для піготов. до іспитів [Ю. Г. Барабаш, Т. М. 

Слінько, Л. І. Летнянчин та ін.] – Харків : Право, 2018. - 390 с. (питання 48-49, 87-88, 

116, 118, 123-128). 

Статті: 

Ткаченко Є. В. Принцип унітаризму в національній думці на наприкінці ХIХ та  

початку ХХ століть // Форум права. – 2018. – Вип. 5. (0,7 д.а).  

Берченко Г. В., Ткаченко Є. В. Право на звернення з індивідуальною 

конституційною скаргою // Право України. (0,9 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей:  

Ткаченко Є. В. Правовий статус державної мови // Круглий стіл «Правові засади 

функціонування державної мови» Харків, 14 травня 2018 р. // Проблеми законності : зб. 

наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. університет імені Ярослава 

Мудрого – С. 221-223. (0,2 д. а). 

9.1. Не має. 

9.2.Немає. 

10. Не є.  

11. Не є. 

12. Не був. 

13. Відгук на автореферат на автореферат дисертації  Ємельянової Анни Геннадіївни 

«Електронна петиція як форма реалізації конституційного права на участь в управлінні 

державними справами», поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

14. Не був. 

15. Не співпрацював.  

16. Не брав. 

17. Не брав. 

18. Не отримував. 
 

 


