
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК 

 
1. Вовк Дмитро Олександрович. 
2. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії і 

філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Право і політика як 

чинники розвитку державно-церковних відносин у 2014-2017 рр.», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Право і політика як 

чинники розвитку державно-церковних відносин у 2014-2017 рр.», 3,9 друк.арк. 
4.1. Розділи посібника, статті, тези доповідей на наукових конференціях, матеріали 

гостьових лекцій. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Показана динаміка державно-церковних відносин в Україні в аспекті зміни моделі 
відносин у напрямку більш тісної співпраці держави і церкви. Вказано на причини і 
складові такої зміни, а так само наслідки для правової системи та її цінностей (зокрема, 
толерантності). Продемонстровано роль військового конфлікту між Росією і Україною як 
трігера зміни моделі державно-церковних відносин. 

4.2.1. Актуальність виконаної  науково-дослідницької роботи. 
Соціологічні дослідження свідчать, що релігійність українського суспільства 

демонструє тенденцію до зростання. Релігійні організації користуються високим рівнем 
довіри, яка значно перевищує довіру до державних інститутів. Це зумовлює потребу 
вивчення динаміки забезпечення релігійної свободи та державно-церковних відносин, 
зокрема і в аспекті конфліктів між свободою релігії й іншими правами, питання 
співвідношення публічності релігії, що посилюється, з світськістю української держави, 
її курсом на європейську інтеграцію тощо. 

5. - 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Конференції (участь): 
1) 25th Annual International Law and Religion Symposium, Університет Брігама Янга, 

США, 6-8 жовтня 2018 р. (міжнародна конференція). 
2) Належне відправлення правосуддя – запорука громадської довіри до суду, Програма 

USAID «Нове правосуддя», м. Київ, 19-20 квітня 2018 р. (міжнародна конференція). 
3) State Responses to Security Threats and Religious Diversity, Університет Пардубіце, 26-

28 листопада 2018 р. (міжнародна конференція). 
Конференції і семінари (організація і участь): 
1) War and Peace and Religion: Religious Freedom during Russian-Ukrainian Conflict 

(НЮУ імені Ярослава Мудрого, 12-14 квітня 2018 р., міжнародна конференція) 
2) Скнилівська справа і верховенство права (Центр дослідження верховенства права і 

релігії НЮУ, 1 березня 2018 р., науковий семінар) 
3) Минуле: тягар, ресурс, виклик? (Центр дослідження верховенства права і релігії 

НЮУ, 30 березня 2018 р., науковий семінар) 
4) Чи сниться верховенство права суддям адміністративних судів? (Центр дослідження 

верховенства права і релігії НЮУ, 6 квітня 2018 р., науковий семінар) 
5) Захист соціальних прав: європейські стандарти і Україна (Центр дослідження 

верховенства права і релігії НЮУ, 11 травня 2018 р., науковий семінар) 
6) Збройний конфлікт Росії і України у міжнародно-правовому вимірі (Центр 

дослідження верховенства права і релігії НЮУ, 23 травня 2018 р., науковий семінар) 
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9. Видавнича діяльність: 
Статті: 

1. Право, релігія, кіно / За заг. ред. Д. О. Вовка, О. П. Євсєєва. – Х.: Права людини, 
2018. – 184 с. (редактор видання, особистий внесок 0.4 друк.арк.). 
Навчальний посібник для аспірантів: 

1. Вовк Д. О., Бойчук Д. С. Верховенство права і толерантність: навч. посібник. – К., 
2018. – 176 с. (особистий внесок 3,5 друк. арк.). 
Переклад: 

1. Гаудер П. Верховенство права у реальному світі / Пер. з англ. за ред. Д. Вовка; 
керівник проекту Д. Лученко. – Х.: Право, 2018. – 394 с.  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 
1.Член редакційної колегії журналу «Філософія права і загальна теорія права»; 
2. Член редакційної колегії «Релігієзнавство». 

11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву премії/стипендії). 

1. Стипендія для проведення наукових досліджень Університету Брігама Янга (США). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

1) Міжнародний центр дослідження права і релігії Університету Брігама Янга (США) – 
у межах проведення конференції. 

2) Університет Катандзаро (Італія) – проведення гостьової лекції для студентів 
докторських програм з права. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – відсутня  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – не отримував. 
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. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
керівництвом викладача (одиниць/друк.арк.) – відсутня. 

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 – відсутній. 

 
_________ к.ю.н., доц. Д. О. Вовк  

 
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 
 


