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1. Дашковська Олена Ростиславівна. 
2. Доктор  юридичних наук, професор кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Права людини як 

фундаментальна цінність громадянського суспільства», 2,0 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Права людини як 

фундаментальна цінність громадянського суспільства», 3,9 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Полягає в теоретичному аналізі особливостей ціннісного виміру та головних 
властивостей прав людини в умовах розбудови громадянського суспільства. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 
Полягає в дослідженню правової природи та особливостей реалізації 

основоположних прав людини, правових механізмів забезпечення її рівних умов їх 
реалізації з метою вільної участі кожної особи в інституціях громадянського 
суспільства. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.4 Прочитала дві лекції практичним працівникам в Управлінні освіти  Московського р-

ну м. Харкова. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 
1. Науковий висновок щодо проблемних питань тлумачення та застосування п. 28 

частини першої статті 106 Конституції України на запит Адміністрації Президента 
України. 

2. Науковий висновок щодо проблемних витань тлумачення та застосування статті 
50 Закону України «Про запобігання корупції» на запит Національного 
антикорупційного бюро України.  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 
1) X Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання» 

19-21 квітня 2018 року, м. Ужгород, Україна. 
2) Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні», 18-19  жовтня 2018 р. м. Чернівці, Україна. 
3) 2 Харківський міжнародний юридичний форум  «Право та проблеми сталого 

розвитку у глобалізованому світі» 25-28 вересня 2018 року, м. Харків, Україна. 
4) Наукова конференція «Корпоративне право та інтелектуальна власність в умовах 

цифрової економіки», 25-26 вересня 2018 р. Харків, Україна. 
5) Наукова конференція «Бізнес і права людини: імплементація Україною керівних 

принципів ООН»  26-27 вересня 2018 р. Харків, Україна. 
6) Науково-практична конференція «Право і безпека в контекстів європейської та 

євроатлантичної інтеграції» 27-28 вересня 2018 р. Харків, Україна. 
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9. Видавнича діяльність: 
Навчальні посібники: 

1) Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок: навч. програма; Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2018. – 76 с., у співавт., особистий внесок  0,5 
друк. арк.. 
Статті: 

1) Дашковська О.Р. Особливості реалізації права на соціальний захист в  контексті 
світової глобалізації // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Юриспруденція». – 2018. – № 35 - С. 4-7 (0,6 друк. арк.) фахове видання 
Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2) Дашковська О.Р. Захист репродуктивних прав людини і демографічна політика 
держави // «Журнал  східноєвропейського права». – 2018. – № 57 - С. 25-30 (0,6 друк. 
арк.). фахове видання Index Copernicus International (Республіка Польща). 

3) Дашковська О.Р Принцип недискримінації у використанні ресурсів мережі 
інтернет // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
«Право» – 2018. – № 53. – С. 11-14. (0,6 друк. акр.) фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща). 

Тези: 
1) Дашковська О.Р. Принцип пропорційності як складова верховенства права // 

Закарпатські правові читання. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної 
конференції (19-21 квітня 2018 р., м. Ужгород) /Ужгородський національний 
університет; За заг. ред. Я.В. Лазура,  Я. Рогача, М.В. Менджул. Ужгород: РІК-У, 
2018. Т.2. С.15-20  (0,5 друк.арк.). 

2) Дашковська О. Р. Принцип безпосередньої дії прав людини у відправленні 
правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: 
Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: 
О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 
2018. С 116-117  (0,4 друк.арк). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science.  

1) A. Y. Mamychev, A. P. Getman, O. R. Dashkovska, E.A. Kazachanskaya, I. N. 
Samoylova   State Power Institutions in the Context of Global Political Antinomy // Helix. - 
2018. - Vol. 8(6): Р. 4564- 4569 http://helix.dnares.in/wp-content/uploads/2018/11/4564-
4569.pdf  (0,7 друк.арк.) Web of Science. 

9.3. Вказати кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
(Scopus та Web of Science) – 3,46. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 
1. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування». 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради: 

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 
1. Грамота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

19. Чи виступали по телебаченню і радіомовленню із всебічним висвітленням проблем 
держави і права, роз’ясненням чинного законодавства та практики його застосування, 
в друкованих засобах масової інформації. – ні. 

20. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача: 

1. Було підготовлено 10 тез наукових повідомлень за участю студентів Інститут 
підготовки кадрів для органів юстиції, (2,0 друк. арк.). 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачем (одиниць/друк.арк.). – відсутня. 

22. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 
2018 році 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 O. R. 

Dashkovska (у 
співавт.) 

State Power 
Institutions in the 
Context of Global 
Political Antinomy 
. 

Helix - The scientific 
explorer 

 Vol. 8(6): Р. 4564- 
4569  

2     
Статті, прийняті редакцією до друку 

1     
2     
 
 

_________д.ю.н., проф. О.Р. Дашковська 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 28 листопада 2018 
р. 
 

Завідувач кафедри 
теорії і філософії права    _________проф. О. В. Петришин 

 


