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З В І Т 

кафедри  конституційного права України 

з науково-дослідної роботи 

за 2018 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1.        В звітному      році на кафедрі продовжується розробка    цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».  

1.2.  Склад кафедри: 

 1.Слінько Т.М., к.ю.н., доцент 

«Принцип ідеологічної багатоманітності як основа для системи інформаційних 

відносин»,  1,5       друк. арк. 

Опубліковано      3,9  друк. арк. 

 Статті: 

Слінько Т.М. (в співавторстві)Проблеми реалізації права на свободу слова 

в інформаційних інтернет-джерелах // Проблеми законності: зб.наук. праць 

/відп.ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого,  2018. – 

Вип. 142. – 232 с., с.22-33  (0,4 друк.арк.); 

Слінько Т.М. (в співавторстві) Проблеми визначення статусу корінного 

народу в Україні// Конституційно-правові студії, № 1, 2018. – 115 с., с. 7-15 (0,4 

друк.арк.); 

Слінько Т.М. Гарантування свободи слова як елемент сучасного 

конституціоналізму// Право України, №4. – 2018. -  с.108-126 (1 друк.арк.).    

 Тези наукових доповідей:  

Слінько Т.М. Право на громадянство як невід’ємне право кожної 

людини.// Сучасний вимір прав людини:конституційний контекст»  ХІ 

Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. (м. 

Харків, 26-27 жовтня 2018 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2018. – 316 с., С. 73-75. (0,3 друк.арк.); 

Слінько Т.М. Правові підстави обмеження реалізації прав і свобод    

людини і громадянина// Україна і Європейський Союз: шляхи до  сталого 

розвитку:зб. наук.статей за матеріалами І-ї наук.-конф. з європейського 

права/редкол.: А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. – Харків, 2018, - 424 ст., с.41-46 

(0,4 друк.арк.); 

Слінько Т.М. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та їх 

відображення в Конституції України// «Права людини і демократія»: 

зб.наук.статей за мат. наук.конф. /редкол.: А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. – 

Харків, 2018, -  170 ст., с.30-34 (0,4 друк.арк.); 

Слінько Т.М.Сучасні проблеми конституцієдавчого процесу в 

Україні//Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в 
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Україні: проблеми теорії та практики: зб.тез за мат. круглого столу. – Івано-

Франківськ, 2018. – 112 ст., -с. 84-87 (0,4 друк. арк.); 

Слінько Т.М.Стан захисту конституційних прав і свобод співвітчизників 

на сході України//Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних 

прав і свобод людини та громадянина в Україні: теорія та практики: зб.тез за 

мат. круглого столу. – Івано-Франківськ, 2018. – 136 ст., -с. 70-74 (0,3 друк. 

арк.); 

 Слінько Т.М. Права і свободи людини і громадянина за Конституцією 

Української народної республіки 1918 р.// Матеріали «круглого столу» «Історія 

конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя  Конституції 

УНР 1918 р.. Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого: у 2-хт. Т.1. –Х., 2018. – 254 с., с. 165-167 (0,3 друк. 

арк.). 

 

2.   Барабаш Ю.Г., д. ю .н., професор (0,5 ставки) 

«1. Феномен Конституції в посттоталітарній правовій свідомості. 2. Проблеми 

реформування вітчизняної правничої освіти», 1 друк. арк. 

Опубліковано      0,6 друк. арк. 

Стаття: 

Барабаш Ю.Г. Цінності   конституційного ладу України: між міфом і 

реальністю // Публічне право. − 2018. − Спеціальний випуск. −  С. 33-39 (0,6 

друк. арк.)  

3.   Кушніренко О.Г., к.ю.н., доцент 

«Правова регламентація цінностей конституційного ладу України », 1,5      друк. 

арк.    

Опубліковано     2,2   друк. арк. 

Статті: 

  Кушніренко О.Г. Вища освіта та система професійної орієнтації: 

проблеми нормативно-правового регулювання. Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право», вип. 25, Х, 2018 

р., (0,5 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення 

права громадян України на достатній рівень життя. Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право», вип.  24 , Х, 2018 

р., (0,5 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей: 
Кушніренко О.Г. Стабільність конституційного ладу та правова культура 

громадян. //Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», Х, 2017, 

С.440, с. 101-103 (0,2 друк. арк.);  
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Кушніренко О.Г. Державні символи України та їх відмінність від 

національних символів. //Матеріали «круглого столу» «Історія 

конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя  Конституції 

УНР 1918 р.. Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого: у 2-хт. Т.1. –Х., 2018. – 254 с., с. 157-159 (0,3 друк. 

арк.); 

Кушніренко О.Г. Поняття, юридична природа та гарантії реалізації 

конституційних прав, свобод та обов’язків людини та громадянина. // Збірник 

тез міжнародної   конференції ХІ Тодиківські читання «Сучасний вимір прав 

людини: конституційний контекст» Х., «Права людини», 2018 р.,С. 316, 

с.232-233 (0,2 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. До питання перегляду рішень Конституційного Суду 

України. //Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції»,  Х. 2018,   (0,1 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Право людини та громадянина на життя як невід’ємне і 

природне право. //Збірник тез міжнародної  науково-практичної конференції 

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 

зарубіжний досвід», С.411, с.185-187  (0,2 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Людська гідність як невід’ємне природне право. 

//Збірник тез Міжнародної науково-практично конференції «Людська гідність 

і права людини як основа конституційного устрою держави»  Хмельницький 

університет управління та права, 2018 -  С. 185-187 - 415 с. (0,2 друк. арк.). 

 

4.   Речицький В.В., к.ю.н., доцент 

 «Неформальний конституціоналізм», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   24,6   друк. арк.  

Монографія: 

Речицький В. Неформальний конституціоналізм. Монографія. – Харків: Права 

людини, 2018. – 356 с. (20,7 друк.арк.) 

Статті: 

Речицький В. Українській Конституції бракує етосу капіталізму // Слово 

про свободу й відповідальність. – Київ: Дух і Літера, 2018. – С. 350-361. (0,5 

друк.арк.); 

Речицький В. Неформальний конституціоналізм, ефект США // Критика, 

№ 7-8, 2018. – С. 2-14. (1,5 друк.арк.); 

Речицький В. Коментар до інтерв’ю Євгена Захарова з приводу останньої 

заяви Ініціативної групи «Першого грудня» // Права людини в Україні 

(09.02.2018). Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?do=print&id=1517053891 -  2 c. 

(0,1 друк.арк.); 

Речицький В. Вичерпаність пострадянської інтуїції // ZBRUC (09.02.2018). 

Ел. ресурс: http://zbruc.eu/node/75881 - 2 c. (0,1 друк. арк.); 

http://khpg.org/index.php?do=print&id=1517053891
http://zbruc.eu/node/75881
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Речицький В. Імператив толерантності – витоки і становлення // 

Філософія права і загальна теорія права, № 1-2, 2016 (вийшов друком в 2018). – 

С. 37-51. (1 друк.арк.); 

Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна 

доктрина? // Філософія права і загальна теорія права, № 1-2, 2016 (вийшов 

друком в 2018). – С. 281-291. (0,7 друк. арк.). 

 

5   Байрачна Л.К., к.ф.н., доцент 

 «Особливості  легітимації влади в період становлення демократії», 1,5                         

друк. арк. 

Опубліковано   1,9   друк.  арк. 

Статті:  
Байрачна Л. К.  Конституційні цінності в умовах демократичного 

транзиту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки». 2017.- №4.том 1. - С. 55-63. (0, 7 друк. арк.);  

Байрачна Л. К.  Конституційна аксіологія як соціокультурний 

феномен//Конституційно-правові академічні студії, Ужгородський 

національний університет.  2018. № 2. С.11-19.  (0, 7 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей: 

 

Байрачна Л. К. Нігілізм як прояв кризи ідентичності у транзитивних 

суспільствах //Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річча 

заснування «Просвіти»): тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м.  Харків, 23 квітня 2018 р.). – Харків: Право, 2018. – 

212 с. С. 47-50 (0, 2 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Законодавчий процес  з питань свободи совісті та свободи 

віросповідання: конституційно-правовий вимір//Збірник тез «круглого сторлу» 

Християнізація Київської Русі як фактор становлення та розвитку української 

культури: Проблеми законності. -  Збір. наук. праць.  - Вип. 143.  - 

Харків, 2018.  - С.  87-88 ( 0,1 друк. арк.);   

Байрачна Л. К. Право на опір (jusresistendi): від Універсалів Центральної 

Ради до міжнародно-правових актів //Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст. ХIТодиківські читання. Збірка тез наукових 

доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (26-27 жовтня 2018 

року)/ За заг.ред.проф.А.П.Гетьмана. Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого. – Харьків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 

2018. С. 95-96.(0,2 друк. арк.). 

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

 «Конституційний лад України як об’єкт правової регламентації та правового 
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захисту», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   2,1   друк. арк. 

Стаття:  
Веніславський Ф. В. Судова влада як гарантія стабільності 

конституційного ладу. Evropský politický a právní diskurs. 2018, Том 5, Вип. 4. С. 

216-223 (0,8 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

Веніславський Ф. В. Незалежність судової влади в аспекті європейської 

інтеграції України // Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: 

зб. наук. статей за матеріалами І-ї наук.практ. конф. з європ. права , м. Харків, 24 

квітн. 2018 р. / редкол.: А. П. Гетьмана, І.В. Яковюк та ін. – Харків, 2018. – 424 

с.. – С.3-8 (0,4 друк. арк.);  

Веніславський Ф. В. Ціннісні основи Європейської інтеграції України // 

Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі: зб.  матеріалів 

ХХХІ Харків. політол. читань (м. Харків, 25 травня 2018 р.).– Харків: Право, 

2018. – С. 71-74 (0,2 друк. арк.);  

Веніславський Ф. В. Судова влада України в правовому механізмі 

гарантування конституційних цінностей // Права людини і демократія зб. наук. 

статей за матеріалами наук. конф., м. Харків, 15 травн. 2018 р. / редкол.: А. П. 

Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. – Харків, 2018.– С.13-17 (0,3 друк. арк.);  

Веніславський Ф. В. Переосмислення досвіду конституційного 

регулювання у Республіці Білорусь (рецензія на Коментар до Конституції 

Республіці Білорусь І. Пляхимовича) //Право України, 2018. №5. С.268-270 (у 

співавторстві) (0,1 друк. арк.); 

Веніславський Ф. В. Конституція УНР як етап становлення 

демократичного конституційного ладу України// Матеріали «круглого столу» 

«Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя  

Конституції УНР 1918 р.. Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого: у 2-х т. Т.1. –Х., 2018. – 254 с., с. 146-

147 (0,3 друк. арк.). 

  

7.Кичун  В.І., к.ю.н.,доцент (0,5 ставки) 

«Конституційно-правовий статус Верховної Ради АРК», 0,4 друк. арк. 

Опубліковано    0,4   друк.  арк. 

 Тези наукових доповідей: 

  Кичун В.І. Автономія в унітарній державі: європейський та вітчизняний 

досвід // Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. 

статей за матеріалами І-ї наук.практ. конф. з європ. права , м. Харків, 24 квітн. 

2018 р. / редкол.: А. П. Гетьмана, І.В. Яковюк та ін. – Харків, 2018. – 424 с. – 

С.15-20 (0,4 друк. арк.);   
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8.   Ткаченко Ю.В., к.ю.н., доцент (0,5 ставки) 

«Забезпечення конституційних принципів як основний напрямок діяльності 

органів публічної влади», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,2   друк.  арк. 

Стаття: 

Ткаченко Ю.В. Складові елементи принципу верховенства права 

(конституційно-правовий аспект) // Форум права. - №5.- с. 180-192  (1 друк. 

арк.)     

Тези наукових доповідей: 

Ткаченко Ю.В. Принцип юридичної визначеності як складова вимога 

верховенства права // Сучасний  вимір прав людини: конституційний контекст. 

ХІ Тодиківські читання, збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (26-27 жовтня 2018 року) / За заг. ред. 

А.П.Гетьмана Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2018. – с. 301-303.(0,2 друк. арк.) 

 

9. Летнянчин Л.І., к.ю.н., доцент 

 «Конституційна скарга як засіб та чинник конституціоналізації»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,7 друк. арк. 

Стаття: 

Летнянчин Л. І. Проблеми конституціоналізації індивідуальної 

конституційної скарги в Україні // Право України № 12,  2018, с.65-85 (1,5 друк 

арк.). 

Тези наукових доповідей: 

Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини в Україні крізь призму 

сьогодення // Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХI 

Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

наукової конференції (26-27 жовтня 2018 року) / За заг. ред. проф. А. П. 

Гетьмана. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – 

Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2018. – С. 52-53 (0,2 друк. арк.).

    

10. Дахова І.І., к.ю.н., доцент 

«Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні», 

1,5  друк. арк. 

Опубліковано   1,6   друк.  арк. 

Статті:  

Дахова І.І. 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.);   

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

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf
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// Право і суспільство. – 2018. – С. 15-24.  – (0, 5 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

Дахова І.І 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.)  

 

11. Чуб О.О., к.ю.н., доцент 

 «Особливості правового статусу суб’єктів реалізації політичних прав в 

Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,5   друк.  арк. 

Стаття:  

Чуб О. О. Сучасні тенденції щодо дієздатності суб’єктів конституційного 

права на звернення // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4.pdf Index Copernicus International 

ISSN 1995-6134; Scientific Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586 (1,3 

друк.арк.) 

Тези наукових доповідей: 

Чуб О.О. Дієздатність суб’єктів конституційного права // Сучасний вимір 

прав людини: конституційний контекст: Матер. міжнар. наук. конфер. ХІ 

Тодиківські читання, м. Харків, 26-27 жовтня 2018 р. (0,2 друк.арк.) 

  

12. Ткаченко Є.В., к.ю.н., доцент 

«Категорія «влада» в юридичній науці»,   1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,5 друк.  арк. 

Стаття:  

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

ХIХ та  початку ХХ століть // Форум права. – 2018. – №  5. (0,7 друк. арк.);  

 Ткаченко Є. В. (в співавторстві) Право на звернення з індивідуальною 

конституційною скаргою // Право України, № 12 (0,5 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. (0,3 друк. арк). 

 

13.   Берченко Г.В., к.ю.н., доцент 

«Конституційний процес на сучасному етапі в Україні», 1,5 друк. арк. 
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Опубліковано  1,8 друк.  арк. 

Стаття: 

  Берченко Г.В.  (в співавторстві) Установча влада: теорія та практика 

імплементації в Україні// Російський юридичний журнал /Berchenko H., 

Fedchyshyn S. Сonstituent power: the theory and practice of its implementation in 

Ukraine / Russian Law Journal.  2018.  № 6(4).   с. 37-61.  (1,2 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей:  

Берченко Г.В. Перспективи впровадження дистанційного навчання  Освітні 

технології та педагогічний етос. Частина 2: тези доповідей та повідомлень 

учасників ХІ конференції школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова.  

Х. Нац. юрид. уг-т іменя Ярослава Мудрого, 2017.  С. 3-5. (0,2 друк. арк.); 

Берченко Г.В. Звільнення суддів Конституційного Суду України за 

порушення присяги: судова практика   Сучасний вимір прав людини: 

конституційний контекст. ХI Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2018 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого.  Харків : Права людини, 2018.  С. 216-218. (0,2 друк. арк.); 

Берченко Г.В. Інституційна установча влада і Конституція України 

Юридична осінь 2018 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. 

наук. конф. молодих учених : 14 листоп. 2018 р. м. Харків / М-во освіти і науки 

України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Рада молодих учених, Студент. 

наук. т-во.  Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2017.  С. 3-7. (0,2 друк. арк.) 

 

14. Ковтун В.І., к.ю.н.,  доцент 

 «Принцип соціальної держави як вектор розвитку соціальних прав», 1,5 друк. 

арк.  

Опубліковано  2 друк. арк.  

Статті:  

     Ковтун В.І.  (в співавторстві) Соціальні права після глобальної 

фінансової кризи: європейський вимір// Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики /Kovtun V. I.  Social rights after the global financial 

crisis: European dimension / V. I. Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit 

activity: problems of theory and practice. – 2018. – № 1. – С. 426-433. (0,4 друк. 

арк.); 

 Ковтун В.І. Німецька модель соціальної держави / Право і суспільство. 

Дніпро. 2018. – № 5  – С. 8-13. (0,6 друк. арк.). 

 

 Тези наукових доповідей:  
 Ковтун В.І. Соціальні права в динаміці європейської інтеграції / В. І. 

Ковтун // Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки: 

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

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

http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://fkd.org.ua/article/view/128234


 9 

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

ін. – Харків, 2017. – С. 63-65.(0,2 друк. арк.); 

           Ковтун В.І. Ґенеза конституційних положень соціального 

спрямування / В. І. Ковтун // Modern juris prudenceofthe European Union: the 

interaction of law, rule making and practice (Lublin, Republic of Poland, April 17, 

2018). С. 97-100. (0,2 друк. арк.); 

   Ковтун В.І. Деякі аспекти обґрунтування соціальних прав / В. І. Ковтун 

// Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і 

практика»тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 5 жовтня, 2018). С.249-252(0,2 друк. арк.); 

       Ковтун В.І. Питання конституційного забезпечення міждержавної 

політики в Україні / В. І. Ковтун // «Політико правова доктрина державного 

суверенітету в умовах глобалізації», присвячена 100-річчю зі дня народження 

доктора юридичних наук, професора Л.М. Стрельцова, 2018. – С.148-151.  (0,2 

друк. арк.); 

       Ковтун В.І. Фінансування соціальної держави: посткризова реакція / В. 

І. Ковтун // Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ 

Тодиківські читання. (26-27 жовтня 2018 року) / за заг. ред. проф. А. П. 

Гетьмана. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2018. – С.172-174. 

(0,2 друк. арк.). 

 15. Павшук К.О., к.ю.н., асистент 

«Організація роботи виборчих комісій в Україні», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано  2,2 друк. арк. 

Статті:   
Павшук К. О. Підвищення ефективності діяльності виборчих комісій: 

склад та основні напрямки їх підготовки / К. О. Павшук // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2018. – №1 

(81).− С. 44-52. (0, 8 друк.арк.); 

Павшук К.О. Виборчий омбудсман в Україні: перспективна новела для 

захисту виборчих прав / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2018. – №3 (83).− С. 43-

51. (0, 7 друк.арк.). 

 Тези наукових доповідей: 

Павшук К.О. Про важливість інституту виборчого омбудсмана для 

захисту прав громадян  / К. О. Павшук // Сучасний вимір прав людини: 

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

повідомл. Міжнародної наукової конференції (26-27 жовт. 2018 р.) / За заг. ред. 

проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : ТОВ 

«Видавництво «Права людини»», 2018. С. 293-294. (0,2 друк.арк.);  

Павшук К.О. Про зміну підходів до формування виборчих комісій в 

Україні / К. О. Павшук // Політико-правова доктрина державного суверенітету в 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%88%D1%83%D0%BA,%20%D0%9A.%20%D0%9E.$%3C.%3E%29
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умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, професора 

Л.М. Стрельцова (25.10.1918 – 24.03.1979), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року. 

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 174-177 (0, 2 друк.арк.);      

Павшук К.О. Про напрямки реформування виборчих процедур / К. О. 

Павшук // Юридична осінь 2018 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників 

всеукр. наук. конф. молодих учених : 14 листоп. 2018 р. м. Харків / М-во освіти 

і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Рада молодих учених, 

Студент. наук. т-во ; за заг. ред. А. П. Гетьмана. - Харків : НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 2018.  (0, 1 друк.арк.); 

Павшук К.О. Українська виборча система: історія і сподівання / 

К. О. Павшук // Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і 

зарубіжних країнах» (до 100-річчя ЗУНР) (0, 2 друк.арк.). 

16. Романюк П.В., к.ю.н., асистент 

«Сучасні проблеми та шляхи реформування вітчизняного виборчого 

законодавства», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,8 друк. арк. 
Підготовлено до друку та передано до видавництва монографію    «Конституційно-правові 

засади інституту представницького мандату в Україні»  (9 друк.арк.). 

Тези наукових доповідей: 

  Романюк П.В.( в співавторстві) Окремі аспекти забезпечення виборчих 

прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення.//«Права 

біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейська практики та 

шляхи їх імплементації». Матеріали міжнародної конференції (Харків, 3-4 

квітня 2018 р.) С. 112-117 (0,1 друк. арк.); 

Романюк П.В. (в співавторстві) Виборча освіта як напрямок діяльності 

Центральної виборчої комісії //«Сучасний вимір прав людини: конституційний 

контекст. XI Тодикiвські читання». Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (Харків, 26-27 жовтня 2018 року). С. 311-312 

(0,1 друк. арк.); 

Романюк П.В. Право апатридів на участь у виборах та референдумах на 

місцевому рівні: міжнародні стандарти та шляхи їх імплементації. //«Юридична 

осінь 2018 року». Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених (Харків, 14 листопада 2018 

року). С. 211-215 (0,3 друк. арк.); 

Романюк П.В. Виборність суддів: «pro et contra». //Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф ., 2018. 392 с. (0,3 друк. арк.). 

  17. Мохончук Б.С., к.ю.н., асистент 

«Виборча система на виборах народних депутатів України: перспективи 

реформування,», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано    1,6  друк. арк. 
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Стаття: 

Мохончук Б.С. (в співавторстві) До питання регулювання фінансування 

виборчих кампаній в Україні. //Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2018. 

№ 1. С. 54-58. (0,4 друк. арк.); 

Мохончук Б.С. (в співавторстві)  Питання реалізації активного виборчого 

права внутрішньо переміщеними особами в Україні. //Форум Права. 2018. № 2, 

С. 81-89. (0,4 друк. арк.); 

Мохончук Б.С. Окремі питання правового статусу політичних партій в 

Україні.// Світ науки та освіти. 2018. № 1. С. 15-18. (0,4 друк. арк.). 

 Тези наукових доповідей: 

Мохончук Б.С. (в співавторстві)  Окремі аспекти забезпечення виборчих 

прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення. 

//«Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейська практики 

та шляхи їх імплементації». Матеріали міжнародної конференції (Харків, 3-4 

квітня 2018 р.) С. 112-117 (0,1 друк. арк.); 

Мохончук Б.С. (в співавторстві)  Зарубіжний досвід конституційного 

регулювання виборчих систем. //«Сучасний вимір прав людини: конституційний 

контекст. XI Тодикiвські читання». Збірка тез наукових доповідей і повідомлень 

Міжнародної наукової конференції (Харків, 26-27 жовтня 2018 року). С. 183-185 

(0,1 друк. арк.); 

Мохончук Б.С. Правове регулювання виборчого бар’єра: порівняльно-

правовий аспект. //«Юридична осінь 2018 року». Збірка тез наукових доповідей 

і повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 

(Харків, 14 листопада 2018 року). С. 8- 11 (0,2 друк. арк.). 

1.1.  - 

1.2. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. 

             - 

1.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

У час остаточного визначення вектору політичної орієнтації України на 

вступ до Європейського союзу та НАТО, конституційний принцип верховенства 

права віддзеркалює в собі спосіб організації життя українського суспільства на 

правових засадах у непростих зовнішньополітичних умовах. Він є ефективним 

засобом унеможливлення рецидивів авторитарного правління, універсальною 

гарантією збереження ліберально-демократичного політичного режиму на 

вітчизняних теренах.  

Цей принцип є засобом організації повсякденної правозастосовної 

практики, він служить традиційним підґрунтям обмеження державної 

компетенції правами й основоположними свободами людини, передбачає 
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ефективний захист цих прав та свобод безпосередньо на основі Європейської 

конвенції захисту прав людини 1950 р. та норм українського Основного Закону.  

Із ідеї верховенства права випливає принцип верховенства Конституції та 

законів над іншими нормативно-правовими актами, вища юридична сила 

Основного Закону, гарантії доступу всіх до справедливого й незалежного суду, 

обмеження дискреційних повноважень Президента, поділ державної влади на 

автономні гілки в якості фундаментальної гарантії свободи Українського 

народу. Виходячи із цього принципу, судова влада в Україні не тільки 

формально застосовує чинне національне законодавство, але й визнає 

міжнародне та європейське право безпосередніми регуляторами суспільних 

відносин. 

Основний Закон не лише проголошує Українську державу правовою, але 

й закріплює принцип верховенства права в якості цінності вітчизняного 

конституційного ладу. Навіть в умовах гібридної війни верховенство права 

гарантує дотримання в Україні демократичних стандартів, забезпечує діяльність 

всіх суб’єктів права в контексті цінностей європейського прогресу. Українські 

реформи можуть бути успішними лише за умови втілення верховенства права у 

функціонуванні всього механізму публічної влади в Україні. Саме тому цей 

принцип є таким актуальним.  

Практична значущість отриманих кафедрою результатів знаходить свій 

прояв в численних наукових публікаціях, в навчальному процесі, в 

просвітницькій діяльності науковців, підготовці аспірантів та здобувачів, у 

виступах на науково-практичних конференціях тощо. 

1.4. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.   
           - 

1.5.    Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному підході 

щодо визначення поняття, сутності та значення конституційно-правового 

принципу ідеологічної багатоманітності, як основи в системі інформаційних 

відносин. Обгрунтовано, що проголошене Конституцією України (ст. 

15)положення про те, що суспільне життя в Україні існує на засадах політичної й 

ідеологічної багатоманітності, є одним із базових принципів української держави, 

яка, безперечно, визнає примат демократії, прав і свобод людини та громадянина, а 

дотримання принципів ідеологічного й політичного плюралізму в суспільстві є 

важливою гарантією свободи думки і слова.  Доведено, що у сучасній Україні 

сповідуються прихильність до демократичного шляху розвитку, дотримання 

основних прав і свобод людини, необхідність верховенства права, 

республіканської форми правління та ін., а ідеологічна багатоманітність є 

закономірним наслідком таких конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, як свобода думки і свобода слова, свобода совісті (віросповідання) та 
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ін.  

Зроблено висновок, що на  відміну від принципів, що мають по суті 

яскраво виражений регулятивний вплив та суттєвий «інтерпретаційний» 

потенціал, цінності, як правило, мають орієнтуюче значення та 

використовуються як субсидіарний інструментарій в діяльності органів 

конституційного контролю. При зважуванні певних принципів саме цінності 

мають виступити тим мірилом, який дозволить ухвалити остаточне рішення по 

справі. Крім того, принципи, на відміну від цінностей, мають більш 

універсальний характер, тоді як цінності в багатьох конституційних системах 

зумовлені історико-політичним розвитком.  

Доведено, що попри достатньо широку імплементацію в Основний Закон 

України ліберальних прав та свобод, не можна заперечувати того факту, що 

чинна Конституція не стала крапкою у розриві із радянським минулим, 

документом, в якому цінності лібералізму явно домінують на патерналістсько-

соціалістичними началами. 

         Встановлено, що за певних обставин нинішній склад Конституційного 

Суду України, яке, порівняно зі своїми попередниками є прогресивнішим за 

способом мислення, здатен бути своїми рішеннями змінити аксіологічний 

вектор конституційного ладу. Однак, це скоріш буде нагадувати спробу видати 

бажане за дійсність. А отже без комплексного реформування базових розділів 

Основного Закону не обійтись. В противному випадку  цінності, що 

поділяються суспільством, і базуються на виборі його майбутнього не будуть 

мати нічного спільного із аксіологічної основою його ж таки установчого акту. 

Доведено, що ідея незалежності судової влади належить до визначальних 

цінностей конституційного рівня, є невід’ємним елементом конституційного 

ладу, який розглядається як організація та функціонування суспільства і 

держави на основі та у відповідності до закріпленої Основним Законом цілісної 

системи безумовних, загальновизнаних політико-правових і суспільних 

цінностей, і одночасно – засобом його гарантування та захисту.                                                                   

Обгрунтовано, що стабільність конституційного ладу означає, насамперед, 

довготривалість дії та незмінність конституційного закріплення базових 

конституційних цінностей. Досліджено роль незалежної судової влади в 

становленні України як демократичної, правової держави. Зроблено висновок, 

що належне функціонування дійсно незалежної, високофахової, авторитетної 

судової влади є одночасно і обов’язковою ознакою правової держави, і 

найбільш ефективною інституційно-інструментальною гарантією практичного 

забезпечення реалізації принципу верховенства права та інших базових 

цінностей конституційного ладу України.  

 

             Доведено, що існують розбіжності в розумінні цінностей 

конституційного ладу, а також трактування співвідношень термінів 

«Конституційна цінність» та «принципів конституційного ладу». Не існує 
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єдиного погляду на кількість цих цінностей. Результати проведеного 

дослідження дають всі підстави стверджувати, що встановити вичерпний 

перелік всіх цінностей конституційного ладу практично не можливо. 

             Обгрунтовано, що для практичної реалізації цінностей конституційного 

ладу необхідно здійснити їх правову регламентацію на рівні законів, оскільки 

реалізація цінностей безпосередньо лише на підставі існуючих конституційних 

норм багато в чому знижує їх ціннісний потенціал. 

   Проаналізовано сучасний європейський стан щодо внормування 

можливого обсягу обмеження в реалізації  політичних 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.              Обгрунтовано, що 

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. 

  Досліджено особливості  легітимації влади в період становлення 

демократії. Наукові доробки присвячені правовим цінностям, закріпленим в 

Конституції України, і розвитку нового напряму в науці конституційного права 

- конституційної аксіології. Висвітлено різні методологічні підходи до поняття 

конституційної аксіології, зокрема димензиональний метод, розглянуто 

дихотомію «цінності права» і «цінності в праві», доведено детермінованість 

загальнолюдських цінностей,соціокультурними факторами;досліджено 

проблему аксіологічного виміру конституційних цінностей. 

 З’ясовано зміст поняття «демократичний транзит» як соціально-правової 

категорії, розкрито поняття та юридична природа конституційних цінностей, 

проаналізовано загрозу нігілістичної деформації конституційно-правових 

цінностей для становлення демократії та громадянського суспільства в сучасній 

Україні. 

          Проаналізовані такі конституційні принципи як верховенство права, 

законності, юридичної визначеності. Розглянуті окремі  окремі питання щодо 

втілення цих принципів в процес регуляції суспільних відносин, визначено 

особливості їх реалізації та застосування органами державної влади та 

місцевого самоврядування  в українських реаліях. Особливу увагу приділено 

судовій владі як основному інституту в механізмі забезпечення вказаних 

принципів. Визначено роль вказаних конституційних принципів в процесі 
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становлення громадянського суспільства та розбудови правової держави, їх 

значення для забезпечення прав людини та втілення обмежувальної функції 

Основного Закону України. 
             Обгрунтовано, що 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;   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. Доведено, що 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;   при 

визначенні легітимної мети обмеження слід застосовувати принцип 

пропорційності, що полягає у співрозмірності заходів, які застосовуються до 

особи з метою обмежити реалізацію її прав, з тими суспільними цінностями, які 

захищаються шляхом здійснення такого обмеження;   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.  

   Виявлені характерні ознаки соціальної держави. Встановлено, що 

конституційний принцип соціальної держави надає юридичне вираження 

концепції «соціального громадянства», яка підкріплена історичним розвитком 

європейської соціальної моделі.  

Обґрунтовано, що конституційні реформи пов’язані з глобальною 

світовою кризою направлені на збалансування національних бюджетів 

(продемонстровано на прикладі європейських держав). У кожній державі 

оновлення текстів Основного Закону мало різну форму закріплення, але 

змістовне наповнення відповідає загальним критеріям стабілізаційних норм 

Європейського Союзу, щодо принципу бюджетної рівноваги. Перед новими 

урядами європейських країн постало складне завдання: забезпечити 

підтримання соціального миру в умовах застосування заходів жорсткої 

економії.   

 З’ясовано специфіку щодо історії позитивних прав (rights of recipients) 

пронизана дискусіями про протистояння індивідуалізму та колективізму, 

держави та ринку, та пов’язаними з ними дихотоміями.  
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

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

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів 

нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці 

законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

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

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

внесення змін до Конституції України в частині оновлення статусу Автономної 

республіки Крим» (назва робоча), був членом підгрупи Робочої групи 

Конституційної Комісії України з цього питання.  

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

кримськотатарського народу» в рамках роботи спеціальної «Підгрупи» (в якості 

керівника) як структурної одиниці «Робочої групи Конституційної Комісії 

України з опрацювання оновленого конституційного статусу Автономної 

Республіки Крим». 

Доц. Ковтун В.І., доц. Ткаченко Ю.В., доц. Берченко Г.В., ас. Павшук К.О. 

надали науково-експертний висновок на законопроект «Про внесення змін до 

статей 111, 151 Конституції України (щодо удосконалення порядку імпічменту 

Президента України), наданого народним депутатом України Є. В. Мураєвим. 

Ас. Романюк П.В. у співпраці з МО «Пласт-НСУО» та Міністерством 

молоді та спорту України брав участь у розробці та адвокації (проведення 

тренінгів, воркшопів тощо)   законопроекту «Про молодь» та Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про 

молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі» від 20 

грудня 2017 р. № 1014. 

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленумів вищих судових органів (навести перелік). 

- 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

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

закладів України. 

Доц. Речицький В.В.   член Конституційної Комісії України.  

     Доц. Речицький В.В.   експерт в Українській Гельсінській спілці з прав 

людини.  

Доц. Речицький В.В.   експерт у Харківській правозахисній групі;  

Доц. Речицький В.В.   експерт   в американській урядовій Програмі 

академічного обміну ім. Фулбрайта. 
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Ас. Романюк П.В. член конкурсної комісії обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, 

відділення «Правознавство», Мала академія наук.   

  Ас. Мохончук Б.С. член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право».   

Ас. Мохончук Б.С. член конкурсної комісії міського конкурсу 

студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» (номінація 

«Харків – місто творче, відкрите, толерантне»).   

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих 

спеціалізованих Судів України (з наданням короткого змісту 

найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

-  

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували. 

 Відповідь на  запит судді Конституційного Суду України Колісника В.П. 

з питання, поставленого в конституційному поданні 59 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-

2 Кримінального кодексу України (доц. Веніславський Ф.В); 

  Відповідь на  запит судді Конституційного Суду України Городовенка В. 

щодо питання, поставленого в конституційній скарзі громадянина України 

Карякіна Е.С. щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 

79 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (доц. Веніславський 

Ф.В.); 

Відповідь на  запит   судді Конституційного Суду  Первомайського О.О. 

(лист №361-16/3246 від 02. 10. 2018) щодо відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на 

набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) вимогам статей 

157 і 158 Конституції України) (доц. Летнянчин Л.І.); 

Відповідь на запит  судді Конституційного Суду України  Мойсіка В.Р. 

щодо  відповідності положень ч.2 ст.26 Закону України «Про національну 

поліцію» Конституції України (доц. Ткаченко Є.В.); 

 Відповідь на  запит судді Конституційного Суду України Шаптали  Н.К. 

від 16.07.2018 р. № 345-16/2335 стосовно оцінки аргументів, висловлених у 

конституційному поданні  45 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) пункту шостого частини другої статті 

42 Закону України  «Про вищу освіту» від 01.07.2017 № 1556-VII (доц. Слінько 

Т.М., Берченко Г.В.). 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf


 18 

досліджень:  

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

наукових конференцій (перелік). 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір прав 

людини:конституційний аспект» (ХІ Тодиківські читання), 26-27 жовтня 2018 р.    

2. «Круглий стіл» «Конституція України в сучасному контексті», 10 травня 2018 

р.; 

3. «Круглий стіл»  «Актуальні проблеми конституційного реформування на 

сучасному етапі», присвячений 22-річниці Конституції України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 11 травня 2108 р. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

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

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

26-27 жовтня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасний вимір прав 

людини:конституційний контекст» 

(ХІ Тодиківські читання),  

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

   

25-28  вересня 2018 р. П Харківський 

міжнародний юридичний Форум 

«Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі», 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків; 

 

18-19 жовтня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в 

Україні»,  м. Чернівці; 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

3-4 квітня 2018 р. міжнародна 

конференція «Права біженців та 

внутрішньо переміщених осіб: кращі 

європейські практики та шляхи їх 

імплементації в Україні», м. Харків; 

 

26жовтня 2018 р.  міжнародна 

науково-практична конференція, 

присвячена 100-річчю із дня 

народження доктора юридичних 

наук, професора Л.М. Стрельцова 

(25.10.1918 – 24.03.1979), 

Національний університет «Одеська 

юридична академія», м. Одеса; 

 

20 листопада 2017 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального 

розвитку держави», Харківський 

університет внутрішніх справ, м. 

Харків; 

 

19-20 квітня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Правові засоби забезпечення та 

захисту прав людини: вітчизняний 

та зарубіжний досвід», м. 

Сєвєродонецьк; 

 

9-11 липня 2018 р. міжнародна (13-

та) школа-семінар з медіа-права. 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія»,  м. Київ;  

 

27 червня 2018 р. міжнародний 

науковий семінар «Конституційні 

цінності і права людини: виклики 

XXI століття», Конституційний Суд 

України, м. Київ; 

 

25-26 жовтня 2018 р. міжнародна 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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11 

конференція Personal Democracy 

Forum  для обговорення впливу 

технологій на уряд, політику, засоби 

масової інформації та майбутнє 

демократії,    м. Харків; 

 

5 жовтня 2018 р. УШ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Розвиток трудового права і права 

соціального забезпечення: теорія і 

практика»,м. Харків 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Всеукраїнські 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 24 квітня 2018 р. Перша науково-

практична конференція з 

європейського права «Україна і 

Європейський Союз: шлях до 

сталого розвитку», м. Харків; 

 

15 травня 2018 р. наукова 

конференція «Права людини і 

демократія», м. Харків; 

 

23 квітня 2018 р. всеукраїнська 

науково-практична 

конференції«Духовна культура 

України перед викликами часу (до 

150-річча заснування «Просвіти»)» 

Національний юридичний 

університет України імені Ярослава 

Мудрого), м.  Харків; 

 

14 листопада 2018 р. всеукраїнська 

наукова конференція молодих 

вчених «Юридична осінь 2018 року»  

м. Харків; 

 

25 травня 2018р. Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків; 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 травня 2108 р. круглий стіл 

«Актуальні проблеми 

конституційного реформування на 

сучасному етапі», присвячений 22-

річниці Конституції України, 

Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого 

М. Харків; 

 

27 квітня 2018 р. «круглий стіл» 

«Історія конституціоналізму в 

Україні та зарубіжних країнах (до 

100-річчя Конституції УНР 1918 р.)» 

м. Харків; 

 

27 листопада 2018 р. «круглий стіл» 

«Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах» (до 

100-річчя ЗУНР), Національний 

юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків;  

 

14 травня 2018 р. «круглий стіл» 

«Правові засади функціонування 

державної мови» м. Харків; 

 

5 листопада 2018 р. «круглий стіл» в 

межах глобальної кампанії протидії 

апатризму за участі Представництва 

Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН), м. Харків; 

 

25 вересня 2018 р. Діалоги про 

конституційну демократію за участю 

голови Конституційного Суду 

України Шевчука С.В. (організатори 

- координатор проектів ОБСЄ в 

Україні та Конституційний Суд 

України), м. Харків; 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

25 жовтня 2018 р. Зустріч 

випускників школи «Верховенство 

права і конституціоналізм» за участі 

голови Конституційного Суду 

України Шевчука С.В., Президента 

Національної академії правових наук 

України Петришина О.В., 

національного радника з юридичних 

питань Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні Водяннікова О.Ю., 

м. Харків; 

 

7 лютого 2018 р. публічна дискусія 

«Нова якість ЦВК» з кандидатами на 

посаду членів ЦВК (організатор - 

Громадянська мережа ОПОРА, м. 

Київ; 

 

03 жовтня 2018р.  «круглий стіл»  

«Християнізація Київської  Русі  як 

фактор становлення та     розвитку  

української культури», присвячений 

1030-річчю Хрещення Київської 

Русі, Національний юридичний 

університет України імені Ярослава 

Мудрого,  м.  Харків; 

22 грудня 2018 р.  «круглий стіл», 

присвячений  пам’яті професора 

Л.П.Юзькова з нагоди 80-річчя від 

дня його народження  «Європейські 

спільні демократичні цінності та 

конституційний процес в Україні: 

проблеми теорії та практики», 

Державний вищий  навчальний 

заклад «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника», м. Івано-

Франківськ; 

 

26 червня 2018 р. «круглий стіл», 

присвячений до Дня Конституції 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

України «Актуальні проблеми 

правового забезпечення 

конституційних прав і свобод 

людини та громадянина в Україні», 

Державний вищий  навчальний 

заклад «Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника», м. Івано-

Франківськ; 

 

13 лютого 2018 р.  Методичний 

семінар «Додаткові можливості 

платформи Web of Science для 

науковця. Оцінка діяльності вченого: 

про що говорять (або мовчать) 

показники»,  м. Харків; 

 

16-21 травня 2018 р.,  11-15 червня 

2018 р. Виборча школа, організована 

Міжнародною фундацією виборчих 

систем (IFES) за підтримки 

Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) та допомоги від 

уряду Великої Британії (UKAID), м. 

Київ; 

 

30 березня 2018 р. науково-

практичний семінар «Людська 

гідність як конституційна цінність», 

м. Київ; 

  

23-24 березня 2018 р.  Робочий 

семінар (Workshop): «Що можуть і 

чого не можуть конституції». 

Організатори: КНУ ім. Шевченка, 

МЗС Німеччини, Міжнародна 

організація: «Democracy Reporting 

International»,   м. Одеса;  

 

13 березня 2018 р. Щорічна зустріч 

керівництва Меджлісу 

кримськотатарського народу з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

27 

 

 

главами дипломатичних місій та 

акредитованих в Україні 

міжнародних організацій «Від 

стратегічної витримки до 

стратегічного бачення», м. Київ; 

   

10-11 травня 2018 р. семінар 

«Аспекти права та прав людини».   

Проект: «Сила фулбрайтівського 

досвіду: можливості професійного 

розвитку для викладачів внутрішньо 

переміщених університетів зі Сходу 

України», Національний юридичний 

університет України ім. Ярослава 

Мудрого, м. Харків;   

 

14 червня 2018 р. П’ята зустріч 

«Парламентсько-громадської 

платформи» в Україні. Організатор: 

Культурна місія Європейського 

Союзу в Україні (КМЄС) в Україні. 

Місце та час проведення: м. Київ; 

     

28 жовтня 2018 р. Осіння школа 

Харківської правозахисної групи з 

прав людини для молодих активістів  

м. Харків;  

 

15 вересня 2018 р. Просвітницький 

семінар для молодих викладачів та 

громадських активістів, 

організований Посольством США в 

Україні,  м. Київ; 

 

24-25 липня 2018 р. VII Літня школа 

з конституційного права 

«Верховенство права та 

конституціоналізм», м. Яремче; 

 

26 листопада 2018 р. круглий стіл 

«Конституційний діалог: 

доступність та/або якість вищої 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 



 25 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

освіти», Міністерство освіти і науки 

України, м. Київ; 

 

17-21 серпня 2018 р., 6-9 жовтня 

2018 р.  школа з підготовки 

виборчих омбудсменів ГМ 

«Опора»,м. Львів, м. Київ; 

 

7 грудня 2018 р. Конституційний 

полілог «Зміни до Конституції: 

теорія і практика в конституційній 

демократії», Конституційний Суд 

України, м. Київ; 

 

7 грудня 2018 р. «круглий стіл» 

«Актуальні питання застосування 

законодавства і період воєнного 

стану», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

конференції та викладачів, які взяли участь). 

 Міжнародна конференція «Інновації в праві: правнича освіта в 21-ому 

сторіччі» (Іспанія, м. Барселона, Автономний університет Барселони, 25 квітня 

2018 року) (проф. Барабаш Ю.Г.); 

Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, 

rulemaking and practice, Lublin, Republic of Poland (April 17, 2018) (доц. Ковтун 

В.І.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

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

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

університету (номер протоколу, дата).   

 Монографія: 

Речицький В. Неформальний конституціоналізм. Монографія. – Харків: 

Права людини, 2018. – 356 с. (20,7 друк. арк.) 

 

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

обсяг в друк. арк.). 
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  - 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(автор, назва, обсяг в друк.арк.). 

  Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів / Ю.Г. 

Барабаш, Т.М. Слінько, Л.І. Летнянчин та ін. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х.: 

Право, 2018. – 290 с. (22,7друк.арк.); 

Кушніренко О.Г. Порівняльне конституційне право/навчальний посібник// 

Т.Є.Кагановська, Я.О.Григоренко, Є.І.Григоренко, О.В.Дягілєв та ін..;за ред. 

Л.В.Новікової – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 324 с. (2 друк. арк.). 

 

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

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк. арк.):    2/ 2 друк. арк. 

Веніславський Ф. В. Судова влада як гарантія стабільності 

конституційного ладу. Evropský politický a právní diskurs. 2018, Том 5, Вип. 4. С. 

216-223 (Республіка Словенія) (0,8 друк. арк.); 

   Берченко Г.В.  (в співавторстві) Установча влада: теорія та практика 

імплементації в Україні// Російський юридичний журнал /Berchenko H., 

Fedchyshyn S. Сonstituent power: the theory and practice of its implementation in 

Ukraine  Russian Law Journal.  2018.  № 6(4).   с. 37-61.  (Російська Федерація) 

(1,2 друк. арк.). 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік:    2/ 1,6 друк. арк. 

    Берченко Г.В.  (в співавторстві) Установча влада: теорія та практика 

імплементації в Україні// Російський юридичний журнал /Berchenko H., 

Fedchyshyn S. Сonstituent power: the theory and practice of its implementation in 

Ukraine  Russian Law Journal.  2018.  № 6(4).   с. 37-61.  (1,2 друк. арк.); 

   Ковтун В.І. (в співавторстві) Соціальні права після глобальної 

фінансової кризи: європейський вимір// Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики./Kovtun V. I.  Social rights after the global financial 

crisis: European dimension / V. I. Kovtun, М. S. Kovtun // Financial and credit 

activity: problems of theory and practice.– 2018. – № 1. – С. 426-433. (0,4 друк. 

арк.). 

 

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

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  10/ 7,4 друк. арк. 

Слінько Т.М. (в співавторстві)Проблеми реалізації права на свободу слова 

в інформаційних інтернет-джерелах // Проблеми законності: зб.наук. праць 

/відп.ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого,  2018. – 

Вип. 142. – 232 с., с.22-33   «EBSCO Publisher» (США), «Index Copernicus 

International» (Польща), «РИНЦ» (РФ) (0,4 друк.арк.);   

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://fkd.org.ua/article/view/128234
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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 Слінько Т.М. Гарантування свободи слова як елемент сучасного 

конституціоналізму// Право України, №4. -  с.108-126 «EBSCO Publisher» 

(США), «Index Copernicus International» (Польща),  «HeinOnline» (США) (1 

друк. арк.); 

Барабаш Ю.Г. Цінності   конституційного ладу України: між міфом і 

реальністю // Публічне право. − 2018. − Спеціальний випуск. −  С. 33-39 «Index 

Copernicus International» (Польща ) (0,6 друк. арк.); 

           Ковтун В.І. Німецька модель соціальної держави / Право і суспільство. 

Дніпро. 2018. – № 5  – С. 8-13. «Index Copernicus International» (Польща) (0,6 

друк. арк.); 

 Летнянчин Л. І. Проблеми конституційоналізації індивідуальної 

конституційної скарги в Україні// Право України № 9,  2018, с.65-85  «EBSCO 

Publisher» (США), «Index Copernicus International» (Польща),  «HeinOnline» 

(США) (1,5 друк арк.); 

      Мохончук Б.С.(в співавторстві)  До питання регулювання фінансування 

виборчих кампаній в Україні// Порівняльно-аналітичне право. Ужгород, 2018. 

№ 1. С. 54-58. «Index Copernicus International» (Польща) (ISSN: 2524-0390). (0,4 

друк. арк.);     

Мохончук Б.С. .(в співавторстві)  Питання реалізації активного виборчого 

права внутрішньо переміщеними особами в Україні// Форум права. -  2018. - № 

2, С. 81-89.  «Index Copernicus International» (Польща) (ISSN: 1995-6134)  (0,4 

друк. арк.); 

Дахова І.І. 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.);   

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

// Право і суспільство. – 2018. – С. 15-24.  – (0, 5 друк. арк.); 

Чуб О. О. Сучасні тенденції щодо дієздатності суб’єктів конституційного 

права на звернення // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4.pdf Index Copernicus International 

ISSN 1995-6134; Scientific Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586 (1,3 

друк. арк.). 

 

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

даних (Scopus та Web of Science) 

 - 

 

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

до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою: 
 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_4.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 
1. Веніславський 

Ф. В.  

 

 
 

Судова влада як 

гарантія 

стабільності 

конституційного 

ладу. 

Evropský politický 

a právní diskurs. 

 

 
 

Том 5, Вип. 4. С. 

216-223, 2018,  

(0,8 друк. арк.) 

(Республіка 

Словенія) 
2. Berchenko H.(в 

співавторстві)  
 

 Установча влада: 

теорія та практика 

імплементації в 

Україні//Сonstituent 

power: the theory 

and practice of its 

implementation in 

Ukraine    

Російський 

юридичний 

журнал //Russian 

Law Journal. 

2018.  № 6(4).   

с. 37-61.  (1,2 

друк. арк.) 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1     

 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друков

аної 

продук

ції 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнал

ах та 

наук. 

збірник

ах 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конферен

ціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

норма

тивної 

літера

тури 

Коде

кси, 

коме

нтарі 

Кіль

кість 

друк. 

арк. 

на 

одног

о 

викл

адача 

78/76,2  1/20,7 30/20,8  45/9,9  0  2/24,7 0  0 4,5 

 

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

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 - 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

  

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

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

підвищення кваліфікації). 

Доц. Ткаченко Ю.В. прочитав 3 лекції працівникам Служби безпеки 
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України;  

Доц. Ткаченко Є.В. прочитав 3 лекції працівникам Служби безпеки 

України;  

Доц. Летнянчин Л.І. провів тренінги з адвокатами з проблем підготовки та 

написання конституційної скарги: Dri воркшоп: «Конституційна скарга: новий 

рупор із захисту прав?» (24 лютого 2018 року, м. Харків).  

 

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

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, 

необхідно перелічити підготовлені та подані практичними органами 

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

     - 

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

місцевої влади та ін.  

 Експертний висновок на запит Української Гельсінської спілки з прав 

людини з приводу конституційності окремої статті Кодексу про адміністративні 

правопорушення України (доц. Речицький В.В.); 

     Відповідь на звернення голови підкомітету з питань запобігання і 

протидії політичній корупції, народного депутата України Юрія Буглака 

№461/2018/04-03 від 16 квітня 2018 р. щодо наукового обґрунтування до 

розробки проекту закону України (стосовно встановлення напрямків, за якими 

політичні партії можуть або не можуть використовувати кошти державного 

бюджету на фінансування їх статутної діяльності) (доц. Слінько Т.М., доц. 

Берченко Г.В., ас. Мохончук  Б.С.); 

       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  (доц. Ткаченко Є.В., доц. Берченко Г.В.); 

               Відповідь на звернення Генерального Прокурора Ю. Луценка, щодо 

виконання після 20.11.2017 р. прокуратурою України своїх конституційних 

повноважень зі здійснення функції досудового розслідування з тих 

кримінальних проваджень, які законодавством України станом на 20.11.2017 

року було віднесено до її повноважень (доц. Веніславський Ф.В.); 

      Відповідь на звернення керівника апарату Адміністрації Президента 

України О. Дніпрова щодо поширення на голову та заступників голови 

Адміністрації Президента України вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» (доц. Веніславський Ф.В.). 

       Відповідь на лист громадянина Чистякова А.М. щодо 

конституційності застосування судами загальної юрисдикції смертної кари як 

виду покарання з дня ухвалення Конституційним судом України Рішення від 
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29.12.1999 р. 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

- 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Кандидатські дисертації: 

1. Остапенко В.В. «Судові гарантії конституційних прав людини: порівняльно-

правовий аспект»  (науковий керівник проф. Барабаш Ю.Г.); 

2. Поклонська О.І. «Журналіст як суб’єкт інформаційних відносин: 

конституційно-правовий аспект» (науковий керівник доц. Слінько Т.М.); 

3.  Якушина О.С. «Конституційне право на освіту: теорія та практика реалізації» 

(науковий керівник доц. Слінько Т.М.); 

4. Реньов Є.В. «Цінності конституційного ладу України та їх правова 

регламентація» (науковий керівник доц. Кушніренко О.Г.); 

5. Гречко О.О. «Принципи територіального устрою України: конституційно-

правовий аспект» (науковий керівник доц. Ткаченко Ю.В.) 

 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

- 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

 Доц. Слінько Т.М. підготувала відгук на дисертацію  Торяника Олега 

Юрійовича «Конституційно-правовий статус прокуратури України», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Підготовлено відгуків на автореферати   кандидатських  дисертацій (3):  

  Відгук на автореферат дисертації  Ємельянової А. Г. «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 (доц. 

Ткаченко Є.В.);   

          Відгук на автореферат кандидатської дисертації Шамрай Б.М.   «Гарантії 

прав та свобод військовослужбовців в Україні  (конституційно-правовий 

аспект)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
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спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. (доц. 

Веніславський Ф.В.); 

Відгук на автореферат дисертації  Борисової К. С. «Конституційні засади 

забезпечення права на житло в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних  наук за спеціальністю 12.00.02  - конституційне право, 

муніципальне право (доц. Слінько Т.М., доц. Байрачна Л.К.) 

 

Підготовлено відгуків на автореферати  докторських дисертацій (2):  
Відгук на автореферат. Стрельцової О.В «Конституціоналізація процесу 

асоціації з Європейським Союзом»,  поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право   (проф. Ю.Г. Барабаш, доц. Берченко Г.В.); 

Відгук на автореферат дисертації Журавльової Г. С.  «Принцип рівності та 

заборони дискримінації у конституційному праві», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю: 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право (проф. Барабаш Ю.Г.,доц. Ковтун 

В.І.). 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

 Доц. Речицький В.В. дав розгорнуте інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» з 

приводу результатів роботи Конституційної комісії. 

           Доц. Веніславський Ф.В. інтерв’ю на телебаченні каналу «Харків.ua» з 

прав людини в умовах воєнного стану. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

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

       Науково-дослідна робота студентів розглядається кафедрою як суттєва 

складова частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи 

студентів. 

        На цей час на кафедрі працює    гурток з  конституційного права України 

під керівництвом:  доц. Слінько Т.М., доц. Кушніренко О.Г.      За звітний період 

у роботі гуртків постійно брали участь більш 30 студентів. Основною метою 

діяльності наукового гуртка є: підвищення рівня знань студентів в сфері 

конституційного права та конституційної юрисдикції та порівняльного 

конституційного права; активне залучення студентів до наукової діяльності; 

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

викладачами; заслуховування та обговорення наукових доповідей; аналіз 

актуальних проблем організації та діяльності Конституційного Суду України, 
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органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, змін у 

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

колізій у чинному законодавстві. 

  Основні напрямки досліджень:  

1.Діяльність Конституційного Суду України та проблеми конституційного 

контролю; 

2. Виборче право і виборчий процес; 

3. Конституційна реформа в Україні, проблеми її реалізації; 

4. Конституційний статус людини і громадянина в Україні; 

5. Проблеми територіального устрою України; 

6. Проблеми діяльності місцевого самоврядування в Україні; 

7. Конституційно-правовий статус Президента України. 

 Студентка  3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Міць 

А. посіла П місце у конкурсі на кращу наукову статтю з конституційно-

правової тематиці, що проводився Конституційним Судом України (науковий 

керівник доц. Слінько Т.М.). 

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно   становить 95 обсягом 20,5 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  становить  4 обсягом 1,6 друк. арк. 

  

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

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

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

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

право», «Проблеми законності»; 

       Ас. Мохончук Б.С. член редакційної колегії журналу «Світ Науки і 

Освіти». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Доц. Слінько Т.М. отримала Грамоту Харківської обласної ради за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня Конституції 

України; 

Доц. Чуб О.О. отримала  Почесну грамоту виконкому Харківської міської 

ради; 

Доц. Байрачна Л.К. отримала Подяку Харківської обласної організації 

Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх посадових обов'язків  та з 

нагоди  Дня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 
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Доц. Дахова І.І. отримала Подяку Голови Харківської обласної ради за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня Конституції 

України; 

Доц. Летнянчин Л.І. отримав  Подяку Голови Харківської обласної ради за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня Конституції 

України; 

 Доц. Речицький В.В. отримав Почесну грамоту  від Голови Харківської 

обласної державної адміністрації за значні досягнення в реалізації державної 

політики в галузі національної освіти, активну науково-педагогічну діяльність, 

високий професіоналізм і з нагоди Дня Конституції України;  

Доц. Ковтун В.І. отримав Подяку  Голови Харківської обласної ради за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня Конституції 

України; 

Доц. Лукаш С.Ю. отримав Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну працю в університеті 

та з нагоди 70-річчя від дня народження; 

Доц. Кичун В.І. отримав Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну працю в університеті 

та з нагоди 50-річчя від дня народження; 

Ас. Павшук К.О. отримала Подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня 

Університету; 

Ас. Романюк П.В. отримав Подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня 

Університету; 

Ас. Мохончук Б.С. отримав Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого з нагоди Дня науки;   

Ас. Мохончук Б.С. отримав Диплом переможця у змаганні з брейн-рингу 

на тему «Вибори та демократія», організованого Міжнародною фундацією 

виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) та допомоги від уряду Великої Британії (UKAID). 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ  

  Доц. Чуб О.О., доц. Ткаченко Є.В., доц. Ковтун В.І. брали участь у 

Certificate of completion (IFES) Interactive Civil Education Teaching Methodology 

Workshop for University Educators (February 4-7, 2018) Poltava, Ukraine;   
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  Доц. Чуб О.О., доц. Ткаченко Є.В., доц. Ковтун В.І. брали участь у 

Certificate of completion (IFES) Interactive Civil Education Teaching Methodology 

Workshop for University Educators (August 3-6, 2018) Odesa, Ukraine; 

   Доц. Дахова І.І. готувала та рецензувала тестові завдання для вступу до 

магістратури   в межах проекту «Нове правосуддя»; 

  Ас. Романюк П.В. співпрацював з Міжнародною фундацією виборчих 

систем (США); 

Доц. Ковтун В.І. отримав Certificate of participation in the International 

scientific conference «Modern jurisprudence of the European Union: theinteraction of 

law,rule making and practice» (April 2018)Lublin, Republic of Poland;   

Доц. Ковтун В.І. отримав Certificate of participant ХIII Institutional Study 

Visit Council of Europe, European Court of Human Rights, European Parliament, 

European Commission (July 2018); 

А також, доц. Ковтун В.І. здійснив: 

Навчальний візит до Європейського парламенту, Європейської комісії, 

Європейського суду з прав людини, Ради Європи, Рейхстагу (липень 2018 р.), 

програма якого включала:  

відвідання Європейського парламенту (European Parliament) (м. Брюссель, 

Бельгія) (лекції з представниками Європейського Парламенту); 

візит до Європейської комісії (European Commission) (м. Брюссель, 

Бельгія); 

візит до Європейського суду з прав людини (European Court of Human 

Rights) (м. Страсбург, Франція) (ознайомлення з роботою Суду та лекції щодо 

особливостей подання заяви до ЄСПЛ, новітньої практики ЄСПЛ, огляд 

порушень, які ЄСПЛ найчастіше констатує у справах проти України тощо); 

лекції в Раді Європи (Council of Europe) (м. Страсбург, Франція); 

відвідання Рейхстагу (Reichstag) (м. Берлін, Німеччина) (лекція про 

основи конституційного ладу та правової системи Німеччини). 

 

 

 

 

Завідувач  кафедри 

конституційного права України                                        доц. Слінько Т.М. 

 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  конституційного права України   (протокол №  7 від   

4 грудня  2018 р.) 
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