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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 
 

1.1. Науково-дослідницька робота кафедри здійснювалась в межах цільової 
комплексної програми «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та 
правової системи України», № 0111U000969. Науковий керівник – завідувач кафедри 
теорії і філософії права, д.ю.н., проф. Петришин О. В. 

1.2. Склад кафедри теорії і філософії права за планом науково-дослідницької 
роботи на 2018 рік: 

1. Дашковська О.Р., д.ю.н., професор 
«Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства», 2 друк. арк. 

Опубліковано 3,9 друк. арк. 
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. «Особливості реалізації права на соціальний захист в контексті світової 

глобалізації», Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 
«Юриспруденція», – № 35, 0,6 друк. арк. 

2. «Захист репродуктивних прав людини і демографічна політика держави», 
«Журнал східноєвропейського права», – № 57, 0,6 друк. арк. 

3. «Принцип недискримінації у використанні ресурсів мережі інтернет», Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», – № 53, 0,6 друк. акр. 

4. «State Power Institutions in the Context of Global Political Antinomy», Helix. Vol. 
8(6): Р. 4564- 4569, 0,7 друк. арк. 

Тези: 
1. «Принцип пропорційності як складова верховенства права», конференція 

«Закарпатські правові читання», м. Ужгород, 19 – 21 квітня 2018 р,. 0,5 друк. арк. 
2. «Принцип безпосередньої дії прав людини у відправленні правосуддя», 

конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», м. 
Чернівці, 18 – 19 жовтня 2018 р., 0,4 друк. арк. 

2. Зінченко О.В., д.і.н., доцент 
«Окремі питання правових систем сучасності», 2 друк. арк. 

Опубліковано 24,3 друк. арк. 
Посібники: 
1. Юридична деонтологія: посібник для підготовки до заліків та іспитів, особистий 

внесок – 2,45 друк. арк. 
2. Правова карта сучасного світу: навч. посібник для студентів-магістрів юрид. 

вищих навчальних закладів і факультетів, особистий внесок – 14,75 друк. арк. 
3. Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. вищих 

навчальних закладів і факультетів, особистий внесок – 3,3 друк. арк. 
Статті: 

1. Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз), Вісник 
Національної академії правових наук України, – № 1, 1 друк. арк. 

2 Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз), Вісник 
Національної академії правових наук України, – № 2, 1 друк. арк. 

Тези: 
1. До питання про особливості форм правління арабських абсолютних монархій, 

конференція «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 
перспективи», м. Київ, 9 – 10 березня 2018 р., 0,5 друк. арк. 

2. Ставлення карликових держав Європи до основоположних цінностей 
Європейського союзу (історія і сучасність), ХХХІ Харківські політологічні читання 
«Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі», м. Харків, 25 травня 
2018 р., 0,5 друк. арк. 
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3. Порівняльний аналіз форми правління найменших карликових держав 
Європи – Ватикану і Монако, Конгрес міжнародного та європейського права, м. Одеса, 
25 – 26 травня 2018 р., 0,5 друк. арк. 

4. Інститут вождів у франкомовних державах Африки, круглий стіл «Історія 
державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 100–річчя ЗУНР)», м. 
Харків, 27 листопада 2018 р., 0,3 друк. арк. 

3. Максимов С.І., д.ю.н., професор 
«Етико-аксіологічні засади верховенства права», 2 друк. арк. 

Опубліковано 3,3 друк. арк. 
Монографії: 
1. «Аргументация в праве и морали», у співавт., особистий внесок 0,3 друк. арк. 
2. «Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення», у 

співавт., особистий внесок 1 друк. арк. 
Статті: 
1. «What is law? Key Points of the Concept of Legal Reality», Щорічник українського 

права, Право, – № 10, 0,6 друк. арк. 
2. «Право як нормативна система: «гуманістичний» позитивізм Євгенія Булигіна», 

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія, – № 1, 0,8 друк. арк. 

3. «The Court over Socrates: Searching new Answers for Eternal Questions (Review 
of Grygoriy Demidenko’s book "The Court over Socrates"», Вісник НАПрН України, – № 3, 
0,3 друк. арк. 

Тези:  
1. «Кантівський проект правового світового порядку у контексті сучасності», 

конференція «Німецький ідеалізм: Німеччина – Україна. До 260-річчя з дня народження 
Йогана Баптиста Шада», м. Харків, 18 – 19 жовтня 2018 р., 0,3 друк. арк. 

4. Авраменко Л.В., к.ю.н., доцент 
«Роль правосвідомості і ментальності народу у формуванні правової системи України», 
1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0 друк. арк. 
 5. Биля-Сабадаш І.О., к.ю.н., доцент 
«Спеціально-юридичні засоби юридичної техніки в аспекті проблеми забезпечення 
якості правового регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 
 Опубліковано 2,25 друк. арк. 

Статті:  
1. «Галузева типізація у професійній юридичній діяльності та правовому 

регулюванні суспільних відносин», Юридичний науковий електронний журнал, – № 6, 
0,8 друк. арк. 

2. «Мамо», збірка «Право, релігія, кіно», 0,6 друк. арк. 
Тези:  
1. «Галузева типізація у правовому регулюванні суспільних відносин», 

конференція «Права людини і демократія», м. Харків, 15 травня 2018 р., 0,3 друк. арк. 
2. «Юридичний метод і справедливість», конференція «Сучасний вимір прав 

людини: Конституційний контекст», м. Харків, 26 – 27 жовтня 2018 р., 0,15 друк. арк. 
3. «Преюдиція і ефективність правового регулювання суспільних відносин», 

конференція «Юридична осінь 2018», м. Харків, 14 листопада, 2018 р., 0,15 друк. арк. 
  4. «Юридична конструкція у правовому регулюванні суспільних відносин», 
конференція “Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 жовтня 2018 р, 
0,25 друк. арк. 

6. Богачова Л.Л., к.ю.н., доцент 
«Актуальні проблеми реформування нормотворчості в Україні в контексті 
європейського правового досвіду», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 
 Статті: 
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1. «Ієрархія підзаконних нормативно-правових актів», Електронне 
наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал», №6, 0,7 друк. 
арк. 

2. «Функції підзаконної нормотворчості у механізмі правового регулювання», 
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», №5, 0,5 друк. 
арк. 

Тези: 
1. «Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського 

права», конференція «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 
перспективи», м. Київ, 9 – 10 березня 2018 р., 0,3 друк. арк. 

2. «Гарантії прав людини у європейському праві», конференція «Правові засоби 
забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», м. Харків. 16 
– 17 листопада 2018 р., 0,3 друк. арк. 

3. «Кодифікація як пріоритетна форма підзаконної нормотворчості», конференція 
«Сучасні погляди на актуальні питання правової науки», м. Запоріжжя, 23 – 24 
листопада 2018 р., 0,3 друк. арк. 

4. «Місце нормативно-правових актів муніципальних органів в ієрархічній 
структурі законодавства», конференція «Новітні тенденції сучасної юридичної науки», 
м. Дніпро, 30 листопада – 1 грудня 2018 р., 0,4 друк. арк. 

7. Вовк Д.О., к.ю.н., доцент 
«Право і політика як чинники розвитку державно-церковних відносин в Україні протягом 
2014-2017 років», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,9 друк. арк. 
Статті: 
1. «Права людини», збірка «Право, релігія, кіно», 0,4 друк. арк. 
Навчальні посібники: 
1. Верховенство права і толерантність: навч. посібник // Вовк Д. О., Бойчук Д. С. – 

К., 2018. – 176 с. у співавт., особистий внесок 3,5 друк. арк. 
8. Окладна М.Г., к.і.н., доцент 

«Проекти військово-політичної інтеграції в Європі в ХХ ст.», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 3,6 друк. арк. 

  Монографія: 
1. Європейська і євроатлантична інтеграція України: історія і сучасність, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, у співавт., особистий внесок 2 друк. арк. 
Статті: 
1. «Separatism in the United Europe: old problem with a new face», Problems of 

legality. Issue 140. 131-143. у співавт., особистий внесок 0,2 друк. арк. 
2. «THE «EUROPEAN SOCIAL MODEL»: PROBLEMS OF COMPREHENSION», 

Theory and Practice of Jurisprudence, – Issue 1 (13) у співавт., особистий внесок 0,6 друк. 
арк. 

3. «Чорноморська доктрина в ідейних пошуках М.С. Грушевського, С.Л. 
Рудницького і Ю.І. Липи», Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. 
пр., № 36, у співавт., особистий внесок 0,4 друк. арк. 

4. «THE CONCEPT OF «IMPERIAL FEDERALISM» IN THE SERVICE OF 
EUROPEAN INTEGRATION: HISTORY AND CONTEMPORANEITY», HERALD NATIONAL 
ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS. Issue: 2: р. 214-222. у 
співавт., особистий внесок 0,2 друк. арк. 

  Тези: 
 1. «Національні ідеї різних країн світу», конференція «Духовна культура України 
перед викликами часу (до 150 – річчя заснування «Просвіти»)», м. Харків, 23 квітня 
2018 р., у співавт., особистий внесок 0,1 друк. арк. 
 2. «Проблеми сепаратизму в Європейському Союзі», конференція «Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», м. Харків, 16 – 18 травня 2018 
р., 0,1 друк. арк. 
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9. Олейников С.М., к.ю.н., доцент 
«Поведінка в правовій сфері», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,45 друк арк. 
Статті: 
1. «State power in modem society: the problems of understanding and investigation», 

Amazonia investiga. – Vol. 7. Num. 16, 0,7 друк. арк. 
2. «Поведінка в правовій сфері суспільства: динаміка юридичної природи», 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки", INTERNAUKA: publishing house, – 9, 0,75 друк. 
арк. 

10. Прийма С.В., к.ю.н., доцент 
«Основні засади інтерпретаційно-правової діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0 друк. арк. 
11. Пушняк О.В., к.ю.н., доцент 

«Дія прецедентного права: порівняльно-правовий аспект», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,82 друк. арк. 
Тези: 
1. «Локальні нормативно-правові акти: питання термінології», конференція 

«Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. XІ Тодиківські читання», м. 
Харків, 26 – 27 жовтня 2018 р., 0,12 друк. арк. 

2. «До питання про природу локальних правових актів», конференція «Проблеми 
вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту 
суб’єктивних цивільних та сімейних прав», м. Харків, 19 грудня 2018 р. (в редакції), 0,3 
друк. арк. 

Науково практичні-коментарі: 
1. Науково практичний-коментар Кримінального процесуального кодексу України: 

у 4 т., Видавнича агенція «Апостиль», – Т.4, у співавт., особистий внесок 1,4 друк. арк. 
12. Смородинский В.С., к.ю.н., доцент 

«Ефективність правового регулювання суспільних відносин: загальна характеристика», 
1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,33 друк. арк. 
 Статті: 

1. «Судова реформа у контексті верховенства права», Філософія права і 
загальна теорія права. – 2016. – № 1-2, 0,7 друк. арк. (вийшов друком у 2018 р.). 

2. «Чутки про смерть правового позитивізму виявилися передчасними», 
Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1-2, 0,1 друк. арк. (вийшов друком 
у 2018 р.). 

3. «Забезпечення ефективності правового регулювання в мішаних правових 
системах», Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праць, Фенікс, 
2018, 0,7 друк. арк. 

4. «Святе Письмо» радянського пропагандистського кіномистецтва», Права 
людини, 0,8 друк. арк. 

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 1,03 
друк. арк. 

13. Уварова О.О., к.ю.н., доцент 
«Бізнес і права людини: сучасні тенденції розвитку концепцій прав людини», 1,5 друк. 
арк. 

Опубліковано 27,67 друк. арк. 
Монографія: 
1. «Доступ до правосуддя для представників та представниць ЛГБТІ спільноти в 

Україні: міжнародні й регіональні стандарти: кабінетне дослідження», Право, 2018, –  
218 с., 12,67 друк. арк. 

Навчальні посібники: 
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1. «Права жінок та ґендерна рівність», 9 друк. арк. 
Навчальні програми: 
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 2 
друк. арк. 

2. Бізнес і права людини: навч. програма Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 
— Харків: Право, 2018. — 84 с., у співавт., особистий внесок 4 друк. арк. 

14. Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент 
«Проблеми й перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації», 
1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,17 друк. арк. 
Статті: 
1. «Правова інтеграція: теоретичний аспект», Вісник Академії правових наук 

України, –№1, 0,7 друк. арк. 
2. «Право на безоплатну правову допомогу як елемент принципу доступності 

правосуддя в умовах глобалізаційних процесів», Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право», – №2, 0,6 друк. арк. 

3. «Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України 
в умовах модернізації», «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку»: зб. 
наук. ст. за матеріалами наук. – практ. конф, Ч.2., м. Харків, 24 квітня 2018 р., 0,4 друк. 
арк. 

4. «Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні напрямки та 
тенденції», Юридичний науковий електронний журнал,– №5, 0,65 друк. арк. 

5. «Форма правління та політико-правові фактори, які впливають на становлення 
форми правління: теоретичний аспект», Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право», – № 4/2018, 0,6 друк. арк. 

6. «Особливості правового регулювання суспільних відносин в умовах  
модернізації правової системи України», Юридичний науковий електронний журнал, – 
№6, 0,82 друк. арк. 

7. «Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні напрямки», 
«Актуальні проблеми розвитку міжнародного приватного права»: зб. наук. ст. за 
матеріалами наук. – практ. конф, м. Харків, 22 листопада 2018 р. 0,4 друк. арк. 

15. Матат Ю.І., к.ю.н., асистент 
«Засоби подолання прогалин у законодавстві в процесі здійснення правозастосовної 
діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,61 друк. арк. 
Статті: 

1. «Legal analogy as a tool of overcoming gaps in the legislation», Visegrad Journal on 
Human Rights, – № 4, 0,6 друк. арк. 

2. «Subsidiary application of legal rules as a means to eliminate legislative lacunae», 
Jurnalul juridic national: Teorie si Practica, – № 5 (33), 0,63 друк. арк. 

Тези: 
1. «Аналогія права як засіб подолання прогалин у законодавстві», конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 25 травня 2018 р., 0,2 друк. арк. 
2. «Застосування аналогії закону як засобу подолання прогалин у законодавстві: 

основні вимоги та умови», конференція «Модернізація законодавства та 
правозастосування: вимоги часу», м. Київ, 6 грудня 2018 р., 0,18 друк. арк. 

16. Сатохіна Н.І., к.ю.н., асистент 
«Методологія осмислення правового досвіду», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,8 друк. арк. 
Монографії: 
1. «Аргументация в праве и морали», Коллективная монографія / Под ред. Е.Н. 

Лисанюк. – СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2018. – 521 с., у співавт., особистий внесок 0,9 
друк. арк. 
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2. «Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового 
осмислення», монографія / О.Г. Данилян, О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко та ін.: за ред. 
О.Г. Даниляна. – Харків: Право, 2018. – 350 с., у співавт., особистий внесок 0,8 друк. 
арк. 

Статті: 
1. «Опыт права: от психологизма до феноменологической герменевтики», 

Известия вузов. Правоведение. – 2017, – № 6, 1,0 друк. арк. (не увійшла до звіту 2017 
р.). 

2. «Law as a way of Mastering the Past: Truth, Justice, Reconciliation», Вісник 
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, 
філософія права, політологія, соціологія, – № 1, 0,5 друк. арк. 

3. «Утопія права», Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 
політологічні виміри: збірка статей учасників ІІ Міжнародного круглого столу, 0,4 друк. 
арк. 

Тези: 
1. «Природа юриспруденції та завдання юридичної освіти», конференція 

«Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти», м. Харків, 26 лютого 2018 р., 
0,2 друк. арк. 

17. Семеніхін І.В., к.ю.н., асистент 
«Обов’язковість правової доктрини та її джерельне значення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Статті: 
1. «Legal doctrine: aspects of understanding», Проблеми законності, – Вип. 141, 

0,75 друк. арк. 
Тези: 
1. «Правова доктрина: аспекти розуміння», міжнародна конференція «Юридичні 

дискусії як фактор розвитку правової доктрини та законодавства», м. Київ, 13 – 14 
квітня 2018 р., 0,25 друк. арк. 

2. «Правова доктрина як джерело права», міжнародна конференція «Розвиток 
правової системи України в умовах сьогодення», м. Харків, 4 – 5 травня 2018 р., 0,2 
друк. арк. 

3. «Правова доктрина: сутнісні ознаки», міжнародна конференція «Інтеграція 
юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи», м. Дніпро, 8 
– 9 листопада 2018 р., 0,3 друк. арк. 

18. Сидоренко О.О., к.ю.н., асистент 
«Проблеми формування та перспективи розвитку правової системи держави»,1,5 друк. 
арк. 

Опубліковано 4,5 друк. арк. 
Статті: 
1. «Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку 

правової системи України», Проблеми законності - Вип. 140, 1,3 друк. арк. 
2. «The balance between democracy and the rule of law as a way to establish the law-

governed state», Проблеми законності. – Вип. 143, 1,3 друк. арк. 
Тези: 
1. «Проблеми формування правової системи в аспекті взаємодії держави і 

громадянського суспільства», Международная научно-практическая конференция 
«Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству 
Европейского Союза», г. Кишинев, Республика Молдова, 23 – 24 марта 2018 г., 0,3 
друк. арк. 

2. «Протидія корупції як запорука ефективної правової системи держави», 
Регіональний науково-практичний круглий стіл «Корупційні ризики в публічній службі: 
компаративно-правовий аналіз досвіду Країн Східної та Західної традицій права», м. 
Запоріжжя, 28 – 29 березня 2018 р., 0,4 друк. арк. 
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 3. «Інтеграція європейських цінностей в правову систему України», 
Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова правової держави в Україні: 
реалії та перспективи», м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 р., 0,3 друк. арк. 
 4. «Аналіз проблемних питань застосування прецеденту у юридичній науці», 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів, 19 – 20 жовтня 2018 р., 0,5 друк. арк. 
 5. «Концепція правової держави в Україні», Международная научно-практическая 
конференция «Концепция развития правового государства в Молдове и Украине в 
условиях евроинтеграционных процессов», г. Кишинев, 2 – 3 ноября 2018 г., 0,4 друк. 
арк. 
 19. Соколова І.О., к.ю.н., асистент 
«Публічне право в системі права України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,86 друк. арк. 
Статті:  
1. «Децентралізація влади в Україні: проблеми і перспективи», Державне 

будівництво та місцеве самоврядування, Право, – Вип. 35, 0,66 друк. арк. 
Тези:  
1. «Децентралізація влади в Україні», науково – практичний семінар «Реформа 

децентралізації влади: проблеми правового забезпечення та реалізації», м. Харків, 16 
травня 2018 р., 0,2 друк. арк. 
 20. Трихліб К.О., к.ю.н., асистент 
«Європейські цінності і принципи права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Статті: 
1. The Doctrine of the «Margin of Appreciation» in the Case-Law of the European 

Court of Human Rights, Yearbook of Ukrainian Law, – № 10/2018, 1 друк. арк. 
Тези: 
1. Зміст та обсяг acquis communautaire, конференція «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС», м. Київ, 8 червня 2018 р., 0,3 
друк. арк. 

2. Гармонізація законодавства України із правом ЄС: досвід країн ЄС, XVI 
Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. 
Харків, 25 травня, 2018 р., 0,2 друк. арк. 

21. Черкас М.Є., к.ю.н., асистент 
«Види деформації правової свідомості», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 0,75 друк. арк. 
Статті: 
1. «Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення 

та розвитку в Україні», Електронне наукове видання «Право та інновації», - №3, 0,75 
друк. арк. 

 
1.3. Викладачі, які не виконали НДР:  
– доц. Авраменко Л.В. (не надала звіт, немає публікацій); 
– доц. Прийма С.В. (немає публікацій); 
– к.ю.н., ас. Соколова І.О. (заплановано 1,5 друк. арк., виконано 0,86 друк. арк.); 
 

1.5 . Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 
За звітний період праці науковців кафедри були спрямовані на дослідження 

найбільш актуальних проблем правознавства, що мають вагоме теоретико-прикладне 
значення. 

Виконані членами кафедри науково-дослідницькі роботи присвячені розробці 
актуальних проблем, пов’язаних з розбудовою держави і суспільства на засадах 
верховенством права, впровадження демократичних принципів в діяльність державного 
апарату, формування сучасного праворозуміння на основі європейських цінностей 
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поваги до прав людини тощо. Зокрема: 
1. Проф. Дашковська О.Р. з'ясувала, що актуальність у науково-дослідницькій 

роботі «Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства» 
полягає в дослідженні правової природи та особливостей реалізації основоположних 
прав людини, правових механізмів забезпечення рівних умов їх реалізації з метою 
вільної участі кожної особи в інституціях громадянського суспільства. 

2. Доц. Зінченко О.В. у науковому дослідженні «Окремі питання правових 
систем сучасності» виявила, що прискорені темпи глобалізаційного процесу вимагають 
заповнення прогалин на правовій карті світу, утворених саме карликовими державами 
Європи та інших континентів, без чого вона не може виглядати цілком довершеною. 
Економічна, політична, релігійна діяльність виконується вищим керівництвом 
карликових держав, інтегрує у державно-правові інституції, у першу чергу у форму 
правління, що загострюється різними чинниками та аспектами. 

3. Проф. Максимов С.І. з'ясував, що актуальністю наукового дослідження 
«Етико-аксіологічні засади верховенства права» є необхідність поглиблення 
концептуальних уявлень про верховенство права та його етико-аксіологічні засади як 
ключових концептів сучасної філософії права в контексті євроінтеграції та правової 
глобалізації, а також багатогранне правове реформування в Україні, критерієм 
ефективності якого має бути саме втілення верховенства права в процеси 
правотворчості та правозастосування. 

4. Доц. Биля-Сабадаш І.О. у науковому дослідженні «Спеціально-юридичні 
засоби юридичної техніки в аспекті проблеми забезпечення якості правового 
регулювання суспільних відносин» актуальність випливає із значимості права як одного 
із більш важливих соціальних регуляторів. Упорядкування суспільних відносин на 
основі права здійснюється за допомогою різноманітних правових засобів і складає зміст 
поняття правового регулювання суспільних відносин. Це регулювання має бути якісним, 
ефективним як з точки зору прагматичних міркувань, так і в аспекті сприяння 
затвердженню справедливості в суспільстві та окремих соціальних інститутах. Якість 
правового регулювання залежить від якості окремих його елементів, зокрема, 
юридичних актів-документів, які закріплюють результати нормотворчої, 
правореалізаційної, правозастосовної і правотлумачної діяльності. Спеціально-
юридичні засоби юридичної техніки є важливим інструментом формування юридичного 
змісту документів, які за умов професійного  використання значно покращують якість 
правового регулювання суспільних відносин. Актуальність дослідження підсилюється й 
тим, що якість правового регулювання суспільних відносин в Україні з точки зору 
адекватності, точності, послідовності такого регулювання залишається не надто 
високою. 

5. Доц. Богачова Л.Л. у науковому дослідженні «Актуальні проблеми 
реформування нормотворчості в Україні в контексті європейського правового досвіду» 
виявила, що актуальність теми обумовлена потребою узгодження національної системи 
законодавства з європейськими правовими стандартами. Оскільки ефективність 
правового регулювання в значній мірі залежить від якості його нормативної основи, 
виникає необхідність у дослідженні особливостей нормотворчого процесу органів 
публічної влади і органів місцевого самоврядування з метою виявлення й усунення 
недоліків у нормотворчості цих органів, проведення кардинальних реформ у сфері 
правоутворення, запровадження новітніх підходів до визначення ролі і призначення 
підзаконних нормативно-правових актів у правовій системі України. 

6. Доц. Вовк Д.О. у науковому дослідженні «Право і політика як чинники розвитку 
державно-церковних відносин в Україні протягом 2014-2017 років» встановив, що 
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 
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публічності релігії, що посилюється, з світськістю української держави, її 
курсом на європейську інтеграцію тощо. 

7. Доц. Окладна М.Г. у науковому дослідженні «Проекти військово-політичної 
інтеграції в Європі в ХХ ст.» з'ясувала, що безумовним пріоритетом зовнішньої політики 
України було визнано міжнародне співробітництво в регіоні Причорномор’я та 
Прикаспія. Вперше чорноморський вектор зовнішньої політики української держави був 
осмислений М. Грушевським, Ю. Липою, С. Рудницьким. Їх теоретичні розробки 
(обґрунтування ідей створення української національної держави в етнографічних 
границях, розбудова чорноморської федерації або Балтійсько-Понтійської федерації, 
ядром якої мала стати Україна, недопустимість позиціювання України як «буфера» між 
Росією і країнами Західної Європи, збереження контролю над Кримом як передумови 
збереження ключової ролі України в регіоні Чорного моря, забезпечення зв'язку між 
Європою і Середньою Азією в обхід Росії через Україну як «найважнішу державу») 
залишаються актуальними для визначення геополітичного вектору розвитку України і в 
сучасних умовах, хоча і потребують адаптації до якісно нових геополітичних реалій 

8. Доц. Олейниковим С.М. у науковому дослідженні «Поведінка в правовій 
сфері» актуальність визначається потребою перебудови функціонування усіх правових 
інститутів суспільства в гуманітарному напрямі. «Антропологізація» проблеми спонукає 
до перетворення та оновлення методологічного арсеналу, понятійного апарату, 
законодавства і т.п., виходячи з визначення людини головним елементом правової 
системи. 

9. Доц. Пушняк О.В. у науковому дослідженні «Дія прецедентного права: 
порівняльно-правовий аспект» виявив, що у зв’язку зі становленням правових позицій 
судів як джерела права України поглиблене вивчення напрацьованого досвіду правових 
систем англо-американської сім’ї у сфері дії в часі прецедентного права є корисним для 
становлення національної правової системи. 
 10. Доц. Смородинським В.С. у науковому дослідженні «Ефективність 
правового регулювання суспільних відносин: загальна характеристика» встановив, що 
показники ефективності національної економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, 
державотворення, суспільної культури та ідеології значною мірою обумовлені рівнем 
ефективності правового регулювання (як публічного, так і приватного). Відтак, 
дослідження та визначення чинників ефективності правового регулювання та його 
постійного підвищення є безумовно актуальним в сучасних умовах економічної кризи та 
пошуків Україною своєї соціальної (зокрема правової) ідентичності, а її національною 
правовою системою — місця в межах романо-германської правової сім’ї. 
 11. Доц. Уварова О.О. у науковому дослідженні «Бізнес і права людини: сучасні 
тенденції розвитку концепцій прав людини» встановила, що питання зобов’язань 
бізнесу в сфері забезпечення прав людини набули особливої актуальності в останнє 
десятиріччя. Дискусії з цього приводу, спрямовані на вироблення відповідних 
рекомендацій, дорожньої карти, яка б дозволила прийти до найбільш ефективного 
втілення у життя ідеї про те, що не тільки на державу, але й на бізнес покладено 
зобов’язання щодо поваги, дотримання і забезпечення прав людини, призводять до 
того, що юридична наука вимушено постає перед необхідністю визнати: змінюється 
сама концепція прав людини й усталені в ній підходи. 

12. Доц. Хаустова М.Г. у науковому дослідженні «Проблеми й перспективи 
розвитку правової системи України в умовах глобалізації» визначає, що системні 
перетворення в українському суспільстві зумовлені потребою формування соціально-
правової держави і її інститутів. Розвиток суспільних відносин, зміна економічного 
укладу, політичної ситуації, духовного світу привели українське суспільство до нової 
державності, яка з часом повинна стати правовою, справді соціальної і гуманною. В цих 
умовах зростає значення правових засад в житті країни. Важлива роль у вирішенні 
поставлених перед країною завдань належить вітчизняній правовій системі. Саме вона 
впливає на характер змін в суспільстві, вдосконалення законодавчого процесу, 
підвищення ефективності регулювання суспільних відносин, формування 



 

 

11 

 

правосвідомості громадян. Як нормативна основа всіх інших систем, правова 
система одночасно виступає потужним стабілізуючим чинником суспільного  життя, 
гарантує додержання прав людини  в правовій сфері. 

13. К.ю.н., ас. Мататом Ю.І. у науковому дослідженні «Засоби подолання 
прогалин у законодавстві в процесі здійснення правозастосовної діяльності» дослідив, 
що прогалини в законодавстві традиційно розглядаються юридичною наукою в якості 
одного з найпоширеніших видів дефектів права. Наявність прогалин нівелює внутрішню 
узгодженість системи права і, як наслідок, призводить до збоїв в правовому 
регулюванні. Тому ефективність останнього залежить насамперед від зведення 
прогалин як одного з дефектів законодавства до мінімального рівня, від того, наскільки 
оперативно вони можуть бути подолані в процесі реалізації норм права. 

14. К.ю.н., ас. Сатохіна Н. І. з'ясувала, що у науковому дослідженні 
«Методологія осмислення правового досвіду» актуальність зумовлена необхідністю 
вироблення нової стратегії осмислення права у світлі сучасного постметафізичного 
мислення з притаманним йому скороченням змістовної раціональності до 
раціональності процедур та відсуненням на другий план питання про підстави, а також 
стрімким поширенням насильства у сучасному світі, внаслідок чого позитиве право у 
кращому випадку виявляється безсилим, а в гіршому – перетворюється на інструмент 
цього насильства і стає фактично нерозрізненним, а відтак, потребує переосмислення в 
термінах правового досвіду і досвіду безправ'я. 

15. К.ю.н., ас. Семеніхін І.В. у науковому дослідженні «Обов’язковість правової 
доктрини та її джерельне значення» встановив, що активна участь України у 
євроінтеграційних процесах, тісна співпраця з міжнародними організаціями дозволяють 
значно збагатити вітчизняну юриспруденцію за рахунок здобутків європейської і світової 
правової думки. Одним з таких здобутків є рух до визнання правової доктрини як 
чинника, що істотно впливає на нормотворчу, правозастосовну і правотлумачну 
діяльність. У зв’язку з цим актуальним є уточнення місця і ролі правової доктрини у 
вітчизняній правовій системі, визначення її джерельного значення. Аналіз юридичної 
практики доводить, що суб’єкти правозастосування все частіше звертаються до 
правової доктрини, що актуалізує необхідність вироблення рекомендацій і пропозицій 
щодо коректного оформлення посилань на доктринальні джерела в юридичних актах. 

16. К.ю.н., ас. Сидоренко О.О. у науковому дослідженні «Проблеми формування 
та перспективи розвитку правової системи держави» з'ясувала, що розвиток правової 
системи України традиційно є пріоритетним напрямком досліджень сучасної науки 
теорії держави і права. Ґенеза правової системи не може відбуватись поза 
трансформаціями та змінами на рівні її окремих елементів. Система права є 
регулятивним ядром правової системи, що формується, базуючись на правовій 
ідеології певної держави й одночасно виступаючи нормативною основою поведінки у 
сфері права. Діалектика компонентів правової реальності відбувається за рахунок 
відбиття їх у свідомості людини та втілення через даний процес в інших юридичних 
феноменах. У сучасній Україні проголошена пріоритетність загальнолюдських 
цінностей, оскільки без цього неможливий подальший розвиток як України в цілому, так 
і окремих народів, що її населяють. Основними проблемами, які стоять на заваді 
інтеграції європейських цінностей, є корумпованість влади, її недостатня прозорість; 
слабкість громадянського суспільства, що виражається насамперед у його неготовності 
ставити вимоги до обраних лідерів та здійснювати громадський контроль за органами 
влади тощо. 
 17. К.ю.н., ас. Соколова І.О. з'ясувала, що наукове дослідження «Публічне право 
в системі права України» потребує вдосконалення системи публічно – правового 
регулювання, її орієнтації на більш досконалі методи правового регламентування та 
зміну пріоритетів у системі юридичних засобів і цінностей. 

18. К.ю.н., ас. Трихліб К.О. у науковому дослідженні «Європейські цінності і 
принципи права» провела всебічне дослідження й ґрунтовний аналіз еволюції 
європейських цінностей і принципів права виступає підґрунтям європейської інтеграції 
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України, що сприяє запровадженню спільних підходів у правотлумачній і 
правозастосовній практиці в умовах реформування правової системи України і її 
гармонізації з європейським правом. 

19. К.ю.н., ас. Черкас М.Є. у науковому дослідженні «Види деформації правової 
свідомості» з'ясувала, що під час прагнення сучасної України до повернення в 
демократичну європейську родину, особливо актуально постають питання правової 
свідомості і менталітету українських громадян. Україна пройшла довгий історичний 
шлях розвитку котрий наклав певний відбиток на правосвідомість і менталітет 
громадян. Деформації правової свідомості стали частиною менталітету громадян 
України і потребують скорішого подолання за для досягнення мети вступу у 
європейське співтовариство і НАТО. Тому шляхи подолання правового нігілізму і інших 
деформацій правової свідомості є першочерговим завданням для всього українського 
народу. 

 
1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

Усім виконаним науково-дослідницьким роботам притаманна наукова новизна. 
Зокрема, проф. Дашковська О.Р. здійснила теоретичний аналізі особливостей 
ціннісного виміру та головних властивостей прав людини в умовах розбудови 
громадянського суспільства; д.і.н., доц. Зінченко О.В. вперше здійснено дослідження 
специфіки форм правління карликових держав («мікродержав») Європи та сучасних 
арабських монархій, показано сутність складних та суперечливих тенденцій їх 
функціонування й еволюції; зроблені висновки про: випередження карликовими 
державами своїх великих сусідів у розвитку й запровадженні суспільно-політичних 
цінностей, властивих сьогодні учасникам Європейського Союзу, у першу чергу щодо 
гарантування безпеки шляхом об’єднання; про об’єктивні причини збереження 
абсолютних і реставраційних прагнень обмежених монархій, які полягають у слабкості 
громадянського суспільства, відсутності демократичних традицій, підсиленні ісламу, 
його розпаду на численні течії, загроза радикалізму, специфічні відмінності політичних 
структур, традиціоналізм, авторитаризм управління, консультативно-дорадчий характер 
урядів і парламентів тощо; проф. Максимов С.І. розкрив поняття етико-аксіологічних 
засад верховенства права та висвітленні проблем верховенства права під кутом зору 
його етико-аксіологічних передумов (насамперед, людської гідності, рівності, свободи) у 
теоретичних і практичних вимірах; доц. Билею-Сабадаш І.О. вперше спеціально-
юридичні засоби, що досліджувалися переважно як елемент юридичної техніки 
нормотворчості (перед усім, законотворчості) досліджено як такі, що мають 
універсальне значення і застосовуються на усіх стадіях правового регулювання 
суспільних відносин; додатково аргументується теза про те, що спеціально-юридичні 
засоби юридичної техніки мають значення для якості правового регулювання на усіх 
його стадіях; по-новому характеризується такий засіб юридичної техніки, як галузева 
типізація, зокрема, вона розглядається як вияв явища юридичної типізації; доводиться, 
що юридична типізація є таким принципом (методом), який визначає специфіку 
юридичного мислення як такого; вперше комплексно розкриваються особливості 
застосування галузевої типізації в нормотворчості, правотлумаченні, правозастосуванні 
і правореалізації; розвиваються положення про співвідношення і взаємозв’язок 
технічного елементу в праві і справедливості. Зокрема, відзначається, що юридична 
техніка забезпечує формалізацію цінностей, формування визначених юридичних 
інструментів (елементів правової форми), через які і завдяки яким справедливість може 
бути реалізована в правовому регулюванні суспільних відносин. Водночас, 
підкреслюється що юридична техніка, спеціально-юридичні засоби мають обмежений 
характер для ефективності і справедливості правового регулювання. Не менш 
значущою є правова і загальна культура, як правників, так і усіх суб’єктів права в 
цілому; доц. Богачовою Л.Л. проаналізовано нормотворчий досвід інституцій 
Євросоюзу (передусім у сфері захисту і гарантування прав і свобод людини) та його 
вплив на формування системи джерел права в країнах романо-германської правої сім’ї. 
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Розглянуто ієрархію підзаконних нормативно-правових актів і сформульовано 
правила вирішення змістовних та ієрархічних колізій між ними; уточнено юридичну 
природу і місце нормативно-правових актів муніципальних органів в ієрархічній 
структурі законодавства. Обґрунтовано необхідність упорядкування підзаконних 
нормативно-правових актів у формі кодифікації, яка має стати пріоритетною формою 
підзаконної нормотворчості. Розкрито види і функції підзаконної нормотворчості у 
механізмі правового регулювання; доц. Вовком Д.О. 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; доц. Окладною М.Г. підкреслено, що 
передумовою для розбудови Української державності став розпад Російської імперії на 
початку ХХ ст. Це, в свою чергу, обумовило потребу у розробці геополітичних 
концепцій, які б визначали місце України в регіоні, її національні інтереси, загрози і 
шляхи їх подолання, а також відносини з сусідами; доц. Олейниковим С.М. 
узагальнено властивості, ознаки та різновиди юридично значущої поведінки в правовій 
сфері суспільства; системні зв’язки поведінкових проявів особи з іншими елементами 
правової системи суспільства – правовою свідомістю, правовою культурою, правовою 
інформацією, правовими принципами та ін. Зазначено динаміку юридичного та 
соціального змісту поведінки в правовій сфері суспільства, її визначеність розвитком 
правової системи суспільства. Показаний зв'язок правової поведінки із суміжними 
поняттями – правовими формами діяльності, юридичною діяльністю та ін. Позначені 
методологічні оновлення в названій теми, оскільки ефективне дослідження форм 
юридично значущої поведінки можливе за умов інтеграції наукового пошуку на 
міждисциплінарному рівні; доц. Пушняк О. В. відзначає до певної міри відмінні підходи 
окремих держав англо-американської правової сім’ї до визначення напрямків дії в часі 
прецедентного права. Попри міцні позиції традиційної ретроактивності прецедента, у 
деяких правових системах загального права спостерігаємо спроби запровадження 
проспективності в різних варіантах, які супроводжує тривала дискусія щодо підстав та 
припустимості такого підходу. Навіть у таких правових системах проспективність 
судового рішення часто піддана суворій критиці з огляду на функції судової влади та 
принцип рівності; доц. Смородинським В.С. ефективність правового регулювання 
розглянуто як важливий показник дієвості національної правової системи та її 
складових, який визначається їх спроможністю приводити впорядкування відносин у 
суспільстві до максимально можливих позитивних результатів за рахунок 
обґрунтованих, розумних і доцільних витрат та юридичних обмежень; уперше 
ефективність правового регулювання запропоновано визначити системою показників: з 
одного боку, вона вираховується як співвідношення між реальними результатами 
правового регулювання та його цілями, а з іншого – як відношення соціального 
результату правового регулювання (рівня впорядкованості відповідних суспільних 
відносин) до витрат і зусиль, спрямованих на його досягнення; уперше проблеми 
ефективності правового регулювання досліджено в ідеологічному та соціологічному 
аспектах, досліджено взаємний вплив правового регулювання суспільних відносин, 
соціальної ідеології, прав людини та толерантності (зокрема гендерної рівності); доц. 
Уварова О.О. зробила висновки, що концепція бізнесу і прав людини є частиною 
визнання існування недержавного права, що ставить нас перед потребою переглянути 
традиційні для теорії права концепти, серед яких: поняття права, легітимація права, 
механізм правового регулювання; доц. Хаустовою М.Г. на загальнотеоретичному 
рівні зроблена спроба дослідження правової системи України з урахуванням її 
особливостей і специфіки з метою досягнення її якісного оновлення в структурному і 
змістовному аспектах. У дисертаційному дослідженні вивчено та проаналізовано 
основні проблеми розвитку правової системи України на сучасному етапі її 
функціонування та виявлено напрямки її реформування під впливом процесів 
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глобалізації. Запропоновано авторське поняття модернізації правової 
системи, вперше вироблено нове для юридичної науки поняття механізму модернізації 
правової системи, обґрунтовано необхідність використання щодо нового для 
вітчизняної юридичної науки інституту трансформації стосовно структурних компонентів 
правової системи. Сформульовано авторські критерії оцінки ефективності правової 
системи, що дозволить визначити напрямки її оптимізації, зокрема за умови зростання 
правового управління державою. Сучасний стан та перспективи модернізації правової 
системи України розглядаються у взаємозв'язку з проблемою визначення національної 
правової ідеології з урахуванням її реального впливу на формування правосвідомості; 
к.ю.н., ас. Мататом Ю.І. установлено шляхи подолання прогалин у законодавстві в 
процесі здійснення правозастосовної діяльності; розкрито підстави і умови 
застосування засобів подолання прогалин у законодавстві; досліджено питання щодо 
критеріїв визначення допустимості використання аналогії з метою подолання прогалин 
у законодавстві; к.ю.н., ас. Сатохіна Н. І. узагальнила існуючі підходи та формування 
комплексної стратегії осмислення правового досвіду на основі феноменологічної 
герменевтики; к.ю.н., ас. Семеніхіним І.В. обґрунтовано, що серед багатьох чинників, 
які детермінують і спрямовують процес творення, здійснення й застосування правових 
норм, важливе місце займає правова доктрина – вона супроводжує і безпосередньо 
впливає на життя права. Встановлено, що у сфері правозастосування, у діяльності 
органів конституційної юстиції використовуються аргументи та положення, що походять 
не від офіційного джерела. В дійсності коло суб’єктів, які фактично визначають зміст 
права, виходить за межі, що окреслені догматичним вченням. Це також можуть бути 
особи, які формально не належать до суб’єктів правотворення. Ця обставина 
уможливлює віднесення до творців права в широкому сенсі і представників наукової 
еліти, думка яких є авторитетною в юридичній спільноті. Також висувається думка про 
те, що правова доктрина не тільки допомагає суддям, а й певним чином обмежує 
(стримує) їх при реалізації дискреційних повноважень; к.ю.н., ас. Сидоренко О.О. 
вперше здійснено системно і на основі системного, юридико-технічного, формально-
юридичного та порівняльних методів дослідження проблем впливу процесів 
конвергенції, висвітлено основні напрямки генезису правової системи України. Зокрема, 
проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства на сучасному етапі розвитку 
української держави мають важливий, фундаментальний характер. Громадянське 
суспільство невід’ємно пов’язане з існуванням правової держави. Визнання людини 
вищою соціальною цінністю у ст. 3 Конституції України стало важливим кроком на 
шляху розбудови громадянського суспільства, оскільки людина є цінністю не лише для 
самої себе, а й для всього суспільства, для соціуму. Сприяти становленню правової 
держави в Україні має контроль за діяльністю державних органів інститутами 
громадянського суспільства. Важливою ознакою, яка характеризує правову державу, є 
верховенство правового закону, приділено значну увагу дослідженню та застосуванню 
прецеденту як джерела права.  Особливу увагу звернено на обґрунтування висновку, 
що реалізація правових норм та підвищення ефективності правового регулювання 
зумовлюють потребу у вивченні всіх чинників, які сприяють нормальному розвитку 
правового життя суспільства та правових відносин. Подальший розвиток правової 
системи України та набуття нею якісно нових властивостей, які б сприяли розвитку в 
державі громадянського суспільства та утвердженню верховенства права, можливі 
лише у контексті розвитку правосвідомості як окремих громадян, так і суспільства в 
цілому. Ціннісним ядром правової системи є людина. Вона – творець усіх правових 
явищ і процесів. Від рівня її правосвідомості та діяльності залежить якість права, 
швидкість та ефективність формування правової системи; к.ю.н., ас. Соколова І.О. 
отримала наступні нові результати: пропонується авторське визначення поняття 
правовий режим та публічно – правового режиму для законодавства і правової науки; 
сформовано погляд на структуру та конструкцію публічно- правового режиму; значення 
публічно -правового режиму для сфери публічного права, а також його структурні 
елементи, що дають характеристику і висвітлюють зміст даної категорії; місце та 
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використання публічно - правового режиму у суспільстві, науці, законодавстві 
(чи у суспільній, правовій та державній сферах) тощо; к.ю.н., ас. Трихліб К.О. провела 
всебічний аналіз походження та розвитку доктрини «margin of appreciation» у практиці 
Європейського суду з прав людини, а також загальна характеристика принципів права, 
що в ній розвинуті. Визначення ефективних механізмів гармонізації законодавства 
України і ЄС шляхом дослідження правового досвіду країн – членів Євросоюзу; ас. 
Черкас М.Є. зроблено дослідження впливу правового менталітету на формування 
правової свідомості громадян. На ґрунті системного, та порівняльних методів 
дослідження проаналізовано зв'язок між різними видами деформації правової 
свідомості і впливом на них відмінностей між менталітетами громадян країн з різними 
правовими системами. Також розкрито вплив рівня правової культури на рівень і види 
деформації правової свідомості громадян України. Чим вище рівень правової і 
загальної культури суспільства тим менше залишається можливостей для викривлення 
правосвідомості тим вище ціннісний аспект правових демократичних цінностей що при 
сучасному прагненні України до інтеграції в європейське суспільство є своєчасним і 
актуальним надбанням. Визнання європейських цінностей і прагнення до їх 
впровадження в правову систему України дозволить вивести загальну і правову 
культуру на структурно новий рівень, зробити активні кроки в подоланні правового 
нігілізму як рудимента радянського періоду розвитку країни. А вивчення правового 
менталітету  допоможе легше впровадити європейські демократичні цінності в правову 
культура громадян, нівелювати негативний вплив деформацій правової свідомості на 
населення України і подолати правовий нігілізм в суспільстві. 

 
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: 

1) науково-експертний висновок на проект Закону «Про ефективне управління 
майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» 
(№ 87, від 19.01.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

2) експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо сприяння міжнародній електронній торгівлі» (№ 91 від 22.01.2018 р.) 
(проф. Петришин О.В.); 

3) експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до Цивільного Кодексу 
України щодо регулювання правовідносин які виникають у випадку добросовісного 
набуття майна» (№ 94 від 23.01.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

4) експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо недопущення відключення від теплопостачання об’єктів соціальної 
інфраструктури» (№ 103 від 24.01.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

5) експертний висновок до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, 
журналістам, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим)» (№ 109 від 
29.01.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

6) експертний висновок до проекту Закону України «Про створення та 
виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки» (№ 116 від 31.01.2018 р.) 
(проф. Петришин О.В.); 

7) експертний висновок до проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних 
прав (№ 233 від 13.03.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

8) пропозиції до проекту Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
«Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» (№ 
399 від 22.05.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 
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9) пропозиції та зауваження до проекту ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму запобігання корупції» (№ 435 
від 04.05.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

10) науковий висновок на конституційне подання 48 народних депутатів України 
«Про освіту» (№ 694 від 27.09.2018 р.) (проф. Петришин О.В.); 

11) висновок щодо ЗУ про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
(проф. Лук’янов Д.В.); 

12) висновок щодо проекту Закону про внесення змін до ЗУ «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» (щодо оптимізації структури Національної академії наук 
України) (реєстр.№8623) для Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
(проф. Лук’янов Д.В.); 

13) висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, журналістам, працівникам 
органів місцевого самоврядування та іншім)» реєстр.№7406 для Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти (проф. Лук’янов Д.В.); 

14) проект Наказу МОН України щодо переліку наукових спеціальностей та 
спеціалізацій, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата наук (доктора філософії / доктора мистецтва) та доктора наук, присудження 
наукових ступенів і присвоєння вчених звань з юридичних наук, а також паспорти 
спеціальностей та спеціалізацій (проф. Лук’янов Д.В.); 

15) пропозиції до Проекту Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату 
та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, наукових 
доповідях, статтях тощо) для Міністерства освіти і науки України (проф. Лук’янов Д.В.); 

16) науковий висновок щодо частини п’ятої статті 3 ЗУ «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» для Конституційного Суду України 
(проф. Лук’янов Д.В.); 

17) науковий висновок щодо конституційного подання 48 народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) ЗУ «Про освіту» від 
05 вересня 2017 року для Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та 
Міністерства освіти і науки України (проф. Лук’янов Д.В.); 

18) нормативно-правовий акт «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі». Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. – 
№ 658 (доц. Христова Г.О.); 

19) нормативно-правовий акт «Про затвердження Типового положення про 
притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі». Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. – № 655 (доц. 
Христова Г.О.); 

20) нормативно-правовий акт «Про затвердження Типового положення про 
мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». Постанова Кабінету 
Міністрів України від 22.082018 р. – № 654 (доц. Христова Г.О.); 

21) нормативно-правовий акт «Про затвердження Порядку винесення 
уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового 
заборонного припису стосовно кривдника». Наказ Міністерства внутрішніх справ 
України від 01.08.2018 р. – № 654 (доц. Христова Г.О.). 

 
2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів 

вищих судових органів. 
Проф. Петришин О.В., доц Смородинський В.С. є членами Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України. 
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2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, 
членів робочих груп та ін. 

Проф. Петришин О.В. є позаштатним консультантом Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України. 
 Проф. Лук’янов Д.В. є членом робочої групи Міністерства освіти і науки України 
з підготовки проекту нової редакції «Положення про державну атестацію науково-
дослідних (науково-технічних) установ». 

Доц Смородинський В.С. є членом спільного засідання Касаційного 
господарського суду та членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді з 
питань практики вирішення корпоративних спорів. 

Доц. Уварова О.О. є учасницею робочих груп: 1) з розробки Національного 
плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету 
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про 
виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 
2021 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. 
№ 634.; 2) МВС щодо гармонізації та врегулювання термінології щодо гендерно 
зумовленого насильства. 

Доц. Христова Г.О. є: 1) членом науково-консультативної ради при Міністерстві 
з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України: 2) 
членом науково-експертної ради при Представництві Президента України в АР Крим; 3) 
членом робочої групи з питань підготовки проектів законів та підзаконних нормативно-
правових актів щодо вдосконалення національного законодавства України стосовно 
захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб (Наказ Міністра з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 12 жовтня 2016 р. № 
27); 4) член міжвідомчої робочої групи «Я МАЮ ПРАВО!» Захист прав дітей та жінок: 
протидія домашньому насильству» (Міністерство юстиції України, Міністерство 
соціальної політики України). 
 

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій. 

Спільний семінар кафедри теорії держави і права НЮУ імені Ярослава Мудрого і 
Харківського юридичного товариства із сучасних проблем конституціоналізму, 
присвячений пам'яті д.ю.н., проф., академіка НАПрН України Марка Веніаміновича 
Цвіка (НЮУ імені Ярослава Мудрого; Харківське юридичне товариство, НАПрН України, 
м. Харків, 21 червня 2018 р.). 

 
2.7. Участь викладачів у конференціях. 

 
Таблиця № 1 

 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 

кафедри, які 
взяли участь 

Міжнародні 
1.  26 лютого 2018 р. Міжнародний науково-практичний круглий 

стіл «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: від 
міжнародної теорії дослідження до вітчизняної практики 
захисту», м. Харків 

1 

2.  9 – 10 березня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні правові системи світу в умовах 
глобалізації: реалії та перспективи», м. Київ 

2 

3.  30 березня 2018 р. Міжнародний науково-практичний семінар, 2 
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присвячений пам’яті професора Л.П. Юзькова «Людська 
гідність як конституційна цінність», м. Київ 

4.  30 – 31 березня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Міжнародне та національне законодавство: 
способи удосконалення», м. Дніпро 

1 

5.  3 – 4 квітня 2018 р. Міжнародна конференція «Права біженців 
та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики 
та шляхи їх імплементації в Україні», м. Харків 

9 

6.  12 – 14 квітня 2018 р. Міжнародна конференція «War and 
Peace and Religion: Religious Freedom during Russian-Ukrainian 
Conflict» (НЮУ імені Ярослава Мудрого), м. Харків 

1 

7.  13 – 14 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Юридичні дискусії як фактор розвитку правової 
доктрини та законодавства», м. Київ 

1 

8.  19 – 20 квітня 2018 р. Міжнародна конференція «Належне 
відправлення правосуддя – запорука громадської довіри до 
суду», Програма USAID «Нове правосуддя», м. Київ 

1 

9.  19 – 21 квітня 2018 р. X Міжнародна науково-практична 
конференція «Закарпатські правові читання», м. Ужгород 

1 

10.  4 – 5 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Розвиток правової системи України в умовах 
сьогодення», м. Харків 

1 

11.  16 – 18 травня 2018 р. ХХУІ міжнародна науково-практична 
конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, 
технологія, освіта, здоров’я», м. Харків 

1 

12.  21 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання 
науки та практики» м. Харків 

1 

13.  25 – 26 травня 2018 р. Міжнародна конференція «Конгрес 
міжнародного та європейського права», м. Одеса 

3 

14.  25 – 26 травня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Розбудова правової держави в Україні: реалії 
та перспективи», м. Одеса 

1 

15.  29 – 30 травня 2018 р. Міжнародна конференція 
«Реформування системи військової юстиції України: сучасний 
стан та перспективи», м. Харків 

2 

16.  22 червня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Розвиток науки і практики міжнародного 
права», присвячена 25-річчю УАМП, щорічні міжнародно-
правові читання, присвячені пам’яті Олександра 
Задорожнього, м. Київ 

1 

17.  27 червня 2018 р. Міжнародний науковий семінар 
«Конституційні цінності і права людини: виклики ХХІ століття» 
з нагоди 22-ї річниці прийняття Конституції України, м. Київ 

3 

18.  5 – 6 липня 2018 р. І Міжнародна науково-практична 
конференція «Публічна служба і адміністративне 
судочинство: здобутки і виклики», м. Київ 

2 

19.  25 – 28 вересня 2018 р. ІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку у 
глобалізованому світі», м. Харків 

13 

20.  29 вересня 2018 р. Х Міжнародний економічний форум 
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», м. Харків 

1 
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21.  18 – 19 жовтня 2018 р. Міжнародна наукова конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», м. Чернівці 

1 

22.  18 – 19 жовтня 2018 р. Міжнародна наукова конференція 
«Німецький ідеалізм: Німеччина – Україна. До 260-річчя з дня 
народження Йогана Баптиста Шада», м. Харків 

1 

23.  19 – 20 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Людська гідність і права людини як основа 
конституційного устрою держави», м. Хмельницький 

1 

24.  19 – 20 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у ХХІ столітті», м. Львів 

1 

25.  26 – 27 жовтня 2018 р. Міжнародна наукова конференція 
«Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. XІ 
Тодиківські читання», м. Харків 

2 

26.  8 – 9 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Інтеграція юридичної науки і практики як основа 
сталого розвитку правової системи», м. Дніпро 

1 

27.  14 – 16 листопада 2018 р. Міжнародний академічний семінар 
«Зміцнення академічного потенціалу боротьби з корупцією 
через розвиток чесності інфраструктури», м. Харків 

1 

28.  16 листопада 2018 р. ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «ІТ-право: проблеми перспективи розвитку в 
Україні», м. Львів 

1 

29.  14 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Юридична осінь 2018», м. Харків 

1 

30.  16 – 17 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав 
людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», м. Харків 

1 

31.  23 – 24 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правової 
науки», м. Запоріжжя 

1 

32.  30 листопада – 1 грудня 2018 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Новітні тенденції сучасної юридичної 
науки», м. Дніпро 

1 

33.  3 грудня 2018 р. Міжнародна конференція «Захист прав 
людини в умовах вимушеного переміщення: Європейські 
стандарти та конституційна юрисдикція» (організована 
Конституційним Судом України та Проектом Ради Європи 
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих 
рішень»), м. Київ 

1 

34.  6 грудня 2018 р. Міжнародна юридична науково-практична 
конференція «Модернізація законодавства та 
правозастосування: вимоги часу», м. Київ 

1 

Всеукраїнські 
1.  1 лютого 2018 р. Семінар «Права біженців та внутрішньо 

переміщених осіб в Україні», м. Харків 
2 

2.  2 лютого 2018 р. Регіональний Форум «Правовладдя і 
суспільство», організований та проведений за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках 
Програми «Нове правосуддя», Національної академії 
правових наук України, Харківської обласної державної 
адміністрації, м. Харків 

3 
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3.  9 лютого 2018 р. Семінар-практикум «Внутрішнє 
забезпечення якості юридичної освіти: ключові інструменти», 
м. Харків 

1 

4.  13 лютого 2018 р. Семінар «Додаткові можливості платформи 
Web of Science для науковця. Оцінка діяльності вченого: про 
що говорять (або мовчать) показники», м. Харків 

1 

5.  22 лютого 2018 р. Науково-практичний круглий стіл «Стратегія 
реалізації нового законодавства з питань запобігання та 
протидії гендерно зумовленому насильству, м. Дніпро 

1 

6.  26 лютого 2018 р. ХІІ конференція школи педагогічної 
майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Компетентнісний підхід і якість вищої 
юридичної освіти», м. Харків 

1 

7.  1 березня 2018 р. Науковий семінар «Скнилівська справа і 
верховенство права» (Центр дослідження верховенства 
права і релігії НЮУ), м. Харків 

1 

8.  20 березня 2018 р. Круглий стіл «Законодавчі ініціативи щодо 
посилення захисту прав дітей» (Верховна Рада України), м. 
Київ 

1 

9.  23 березня 2018 р. Науково-методичний круглий стіл 
«Майнові права внутрішньо переміщених осіб в Україні» 
(Верховний Суд України), м. Київ 

1 

10.  28 – 29 березня 2018 р. Регіональний науково-практичний 
круглий стіл «Корупційні ризики в публічній службі: 
компаративно-правовий аналіз досвіду Країн Східної та 
Західної традицій права», м. Запоріжжя 

1 

11.  30 березня 2018 р. Семінар «Минуле: тягар, ресурс, виклик?», 
м. Харків 

3 

12.  6 квітня 2018 р. Науковий семінар «Чи сниться верховенство 
права суддям адміністративних судів?» (Центр дослідження 
верховенства права і релігії НЮУ), м. Харків 

2 

13.  20 квітня 2018 р. Науково-практична конференція 
«Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і 
права в сучасних умовах», м. Харків 

1 

14.  23 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Духовна культура України перед викликами 
часу (до 150 – річчя заснування «Просвіти»)», м. Харків 

1 

15.  24 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого 
розвитку», м. Харків 

2 

16.  11 травня 2018 р. Семінар «Захист соціальних прав: 
європейські стандарти і Україна» (Центр дослідження 
верховенства права і релігії НЮУ), м. Харків 

4 

17.  14 травня 2018 р. Науковий семінар «Захист соціальних прав: 
європейські стандарти і Україна», м. Харків 

1 

18.  15 травня 2018 р. Науково-практична конференція «Права 
людини і демократія», м. Харків 

2 

19.  16 травня 2018 р. Науково – практичний семінар для молодих 
учених та аспірантів «Реформа децентралізації влади: 
проблеми правового забезпечення та реалізації», м. Харків 

1 

20.  23 травня 2018 р. Науковий семінар «Збройний конфлікт між 
Росією і Україною: міжнародно-правовий вимір» (Центр 
дослідження верховенства права і релігії НЮУ), м. Харків 

5 
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21.  25 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. 
Харків 

1 

22.  25 травня 2018 р. Всеукраїнська науково-теоретична 
конференція «Європейські цінності та практики у політико-
правовому дискурсі» (ХХХІ Харківські політологічні читання), 
м. Харків 

1 

23.  25 травня 2018 р. Науковий семінар «Збройний конфлікт між 
Росією і Україною: міжнародно-правовий вимір», м. Харків 

1 

24.  8 червня 2018 р. Круглий стіл «Правова наука та інноваційна 
діяльність в умовах євро інтеграційних процесів», м. Харків 

1 

25.  8 – 9 червня 2018 р. Семінар-практикум «Обмін досвідом з 
інтерактивного викладання юридичних дисциплін», м. Острог 

2 

26.  18 червня 2018 р. Всеукраїнський круглий стіл з питань 
земельного, аграрного, екологічного права щодо оцінки 
впливу на довкілля, м. Київ 

1 

27.  21 червня 2018 р. Спільний семінар кафедри теорії держави і 
права НЮУ імені Ярослава Мудрого і Харківського 
юридичного товариства «Сучасні проблеми 
конституціоналізму», присвячений пам’яті професора М.В. 
Цвіка, м. Харків 

2 

28.  20 – 22 серпня 2018 р. Німецькомовний воркшоп для 
викладачів права «Вища юридична освіта в Німеччині», що 
було проведено в рамках програми Німецької служби 
академічних обмінів DAAD під назвою Діалог «Ost-West 2018: 
підтримка демократії в Україні» («Ost-West-Dialog 2018: 
Workshop Juristisches Ausbildungssystem in Deutschland») та 
організовано Науковим Центром німецького права (Zentrum 
des deutschen Rechts) юридичного факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка та Інститутом державного та міжнародного 
партійного права Дюссельдорфського університету імені 
Генріха Гейне (Німеччина), м. Одеса 

1 

29.  6 – 7 вересня 2018 р. Семінар-практикум з навчального курсу 
«Професійна відповідальність правника», м. Київ 

1 

30.  14 – 15 вересня 2018 р. Круглий стіл «Права біженців та 
внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та 
шляхи їх імплементації в Україні», м. Харків 

4 

31.  18 жовтня 2018 р. Перша науково-практична конференція 
«Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку», м. 
Київ 

2 

32.  30 жовтня 2018 р. XVII Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. 
Харків 

1 

33.  3 листопада 2018 р. І Міжнародний соціо-форум «Тенденції 
розвитку сім'ї в умовах сучасного суспільства», м. Харків 

1 

34.  15 листопада 2018 р. ІV Харківські міжнародно-правові 
читання «Сучасні глобалізаційні виклики і міжнародне право», 
присвячені пам'яті професорів М.В. Яновського і В.С. 
Семенова, м. Харків 

1 

35.  22 листопада 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми розвитку міжнародного 
приватного права», м. Харків 

1 
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36.  27 листопада 2018 р. Круглий стіл «Історія державотворчих 
процесів в Україні і зарубіжних країнах» (до 100–річчя ЗУНР), 
м. Харків 

1 

37.  19 грудня 2018 р. Всеукраїнська науково-практична 
конференція, присвячена пам’яті проф. Чингізхана 
Нуфатовича Азімова «Проблеми вдосконалення 
приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення 
та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав», м. 
Харків 

1 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях (із зазначенням країни, міста, повної 

назви конференції та викладачів, які взяли участь): 
1. Міжнародна конференція «25th Annual International Law and Religion Symposium», 

Університет Брігама Янга (США, 6 – 8 жовтня 2018 р.), (к.ю.н., доц. Вовк Д.О.). 
2. Міжнародна конференція «State Responses to Security Threats and Religious 

Diversity» (Чехія, Університет м. Пардубіце, 26 – 28 листопада 2018 р.), (к.ю.н., доц. 
Вовк Д.О.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Legal Regulation of Social Relations: 
Theory, Legislation, Practice»: Інститут політичних наук Опольського університету 
(Польща); Брянський філіал ФДБОУ ВО «Російський економічний університет імені 
В.Г. Плеханова» (Росія); Київський інститут водного транспорту імені Гетьмана 
Петра Конашевича Сагайдачного Державного університету інфраструктури і 
технологій (Україна); Регіональний центр правової інформації Брестської області 
(Білорусь); Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна, юридичний 
факультет (Білорусь) (м. Брест, Республіка Білорусь, 23 листопада 2018 р.), (д.і.н. 
Зінченко О.В.). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток юридичних наук: проблеми 
та рішення» (Каунас, Литва, 27 – 28 квітня 2018 р.), (к.ю.н., ас. Сидоренко О.О.). 

5. Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации 
законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза» (г. 
Кишинев, Республика Молдова, 23 – 24 марта 2018 г.), (к.ю.н., ас. Сидоренко О.О.). 

6. Международная научно-практическая конференция «Концепция развития правового 
государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных процессов», (г. 
Кишинев, Республика Молдова, 2 – 3 ноября 2018 г.), (к.ю.н., ас. Сидоренко О.О.). 

7. 7-й Міжнародний Конгрес Ініціатив Східної Європи (м. Люблін, Польща, 24 – 25 
вересня 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 

8. Наукова конференція “70 років Загальній декларації прав людини ООН”, 
організована за підтримки Факультету Права і Адміністрації Ягеллонського 
університету і Правової Комісії Польської Академії Знань, під почесним патронатом 
Омбудсмена, а також Адміністрації Ягеллонського університету (Польща, м. Краків, 
12 жовтня 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 

9. Міжнародний Самміт “Open Eyes Economy Summit 2018” (Польща, м. Краків, ICE 
Krakow Congress Centre, 20 – 21 листопада 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 

10. ІІ Круглий Стіл Конституційного Судочинства (Польща, м. Варшава, Університет 
Кардинала Стефана Вишинського, 22 листопада 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 

11. Конференція з теорії права і держави, присвячена пам'яті д.ю.н., проф. К. Опалка 
(Польща, м. Краків, Ягеллонський університет, Факультет Права і Адміністрації, 30 
листопада 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 

12. Міжнародна конференція “Право і думки 2: Правова Інтуїція” (Польща, м. Краків, 
Ягеллонський університет, Факультет Права і Адміністрації, 30 листопада – 01 
грудня 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 

13. ІІ Загальнопольський Конгрес Прав Людини, Музей історії польських євреїв 
(Польща, м. Варшава, 14 – 15 грудня 2018 р.), (к.ю.н., ас. Трихліб К.О.). 
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14. Міжнародна наукова конференція «Проблеми юридичної аргументації» 
(Білорусь, м. Мінськ, 15 червня 2018 р.), (д.ю.н., проф. Максимов С.І., к.ю.н., ас. 
Сатохіна Н.І.). 

15. Міжнародний круглий стіл «Свобода і справедливість як основоположні цінності 
соціально-правового розвитку: історія і сучасність» (Білорусь, м. Мінськ, 16 – 17 
червня 2018 р.), (д.ю.н., проф. Максимов С.І., к.ю.н., ас. Сатохіна Н.І.). 

16. Міжнародний вокшоп «The role of Women in peace process, the mediation of conflicts, 
and the protection of human rights», Department of Political Science of Sapienza 
University of Rome (Італія, м. Рим, 26 жовтня 2018 р.) (к.ю.н., доц. Уварова О.О.). 

17. Міжнародна робоча зустріч «Gender issues in the period of conflict» (OSCE working 
group) (Німеччина, м. Гамбург, 21 – 23 вересня 2018 р.) (к.ю.н., доц. Уварова О.О.). 

18. Міжнародна конференція 4th International Conference „Contributing to sustainable 
development. CSR Trends IV” (University of Łódź) (Польща, м. Лодзь, 14 – 15 червня 
2018 р.) (к.ю.н., доц. Уварова О.О.). 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
3.1. Монографічні видання: 1 / 12,67 друк. арк. 
1. Уварова О.О. «Доступ до правосуддя для представників та представниць 

ЛГБТІ спільноти в Україні: міжнародні й регіональні стандарти: кабінетне дослідження», 
–  Харків: Право, 2018, –  218 с. (12,67 друк. арк.) 

 
  3.3. Навчальні посібники: 12 / 107,09 друк. арк. 

1. Теорія держави і права: посібн. для підготовки до держ. іспитів / С.П. 
Погребняк, Д.В. Лук’янов, В.С. Смородинский; за заг. ред. О.В. Петришина. – Х.: Право, 
2018. – 208 с. (9,6 друк.арк.). 

2. Правова карта сучасного світу: навч. посібник для студентів-магістрів юрид. 
вищих навчальних закладів і факультетів / О.В. Петришин, О.В. Зінченко. – Х.: Право, 
2018. – 508 с. (29,5 друк. арк.). 

3. Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. вищих 
навчальних закладів і факультетів / авт.-уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. 
Лук’янов, С.П. Погребняк. – 2-ге видання, змінене. – Х.: Право, 2018. – 164 с. (13,2 друк. 
арк.). 

4. Юридична деонтологія: посіб. для підгот. до заліків та іспитів / авт.-уклад.: О.В. 
Петришин, О.В. Зінченко – Х.: Право, 2018. – 84 с. (4,9 друк. арк.). 

5. Cучасні правові теорії: навч.-метод. посібник для студентів-магістрів / 
Петришин О.В., Зінченко О.В. – Харків: НЮУ ім. Я.Мудрого, 2018. – 34 стор. (1,5 друк. 
арк.). 

6. Публічне право: навч.-метод. посібник для студентів-магістрів / Петришин О.В., 
Зінченко О.В. – Харків: НЮУ ім. Я.Мудрого, 2018. – 32 стор. (1,5 друк. арк.). 

7. Правова карта сучасного світу: навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни для студентів 5 
курсу міжнародно-правового факультету / Уклад.: О.В.Петришин, О.В.Зінченко. – Х. : 
Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2018. – 35 с. (1,5 друк. арк.). 

8. Размєтаєва Ю. Доктрина і практика захисту прав людини: навчальний посібник 
(розроблений в межах проекту European Human Rights Law for Universities of Ukraine 
and Moldova, HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090), м. 
Харків, 2018. – 364 с. (13 друк. арк.). 

9. Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок: навч. програма / навч. 
програма / О. Уварова, О. Харитонова, Ю. Размєтаєва та ін.; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. — Харків: Право, 2018. — 76 с. (5,12 друк. арк.). 

10. Бізнес і права людини : навч. програма / О. Уварова, Ю. Размєтаєва, К. 
Буряковська та ін.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків: Право, 2018. — 84 
с. (9,77 друк. арк.). 
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11. Верховенство права і толерантність: навчальний посібник // Д.О. 
Вовк, Д.С. Бойчук. – Київ, 2018. – 172 с. (8,5 друк. арк.). 

12. «Права жінок та ґендерна рівність», рекомендовано до друку Вченою радою 
ПВНЗ «МНТУ імені академіка Юрія Бугая» (протокол № 05/1718 від 12.03.2018 р.) (9 
друк. арк.). 

 
3.4. Кількість опублікованих статей: 63 / 41,06 друк. арк. 
з них: 
3.4.1. за кордоном: 3 / 2,01 

1. Reforming Ukraine: Problems of Constitutional Regulation and Implementation of 
Human Rights / O. Petryshyn, Oleh Petryshyn\\ Baltic Journal of European Studies\ vol. 8, 
No. 1 (24) Spring 2018\ Tallinn Law School\ - 63-75. (0,81 друк. арк., у співавт.). 

2. 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. (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Web of Science». 

3. Baranov P. P., Mamychev A. Yu., Danilyan O. G., Oleynikov S. N., Perevalova L. V.  
State power in modem society: the problems of understanding and investigation // 

Amazonia investiga. – Vol. 7 Num. 16: 373 – 379J / Septiembre – Oktubre 2018. (0,7 друк. 
арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Web of Science». 

 
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science: 5 / 2,61 

друк. арк.: 
 1. Anatolii Getman, Volodymyr Karasiuk, Yevhen Hetman, Oleg Shynkarov. 
Ontological Representation of Legal Information and an Idea of Crowdsourcing for Its Filling // 
Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. Proceedings of 
the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, 
June 4-7, 2018, Kyiv, Ukraine. P. 179-188. (0,4 друк. арк., у співавт.) – Міжнародна 
наукометрична база даних «Scopus». 
 2. Reforming Ukraine: Problems of Constitutional Regulation and Implementation of 
Human Rights / O. Petryshyn, Oleh Petryshyn\\ Baltic Journal of European Studies\ vol. 8, 
No. 1 (24) Spring 2018\ Tallinn Law School\ - 63-75. (0,81 друк. арк., у співавт.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Scopus». 
 3. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S., Hrybovskyi, B. THE 
CONCEPT OF «IMPERIAL FEDERALISM» IN THE SERVICE OF EUROPEAN 
INTEGRATION: HISTORY AND CONTEMPORANEITY. HERALD NATIONAL ACADEMY 
OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS. Issue: 2. р. 214-222. (0,2 друк. арк., у 
співавт.) – Міжнародна наукометрична база даних «Web of Science». 
 4. 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. (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Web of Science». 

5. Baranov P. P., Mamychev A. Yu., Danilyan O. G., Oleynikov S. N., Perevalova L. V. 
State power in modem society: the problems of understanding and investigation // Amazonia 
investiga. – Vol. 7 Num. 16: 373 – 379J / Septiembre – Oktubre 2018. (0,7 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Web of Science». 
 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of 
Science): 28 / 18,95 друк. арк.: 

1. Богачова Л.Л. Ієрархія підзаконних нормативно-правових актів // 
Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал», – 
2018. – №6. (0,7 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 
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2. Богачова Л.Л. Функції підзаконної нормотворчості у механізмі 
правового регулювання // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-
аналітичне право». – 2018. – №5. (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща). 

3. 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.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

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

5. 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.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Index Copernicus International» (Польща). 

6. Зінченко О.В. Особливості форми правління арабських монархій 
(порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – 
№ 1. – С. 50-64. (1 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index 
Copernicus International» (Польща). 

7. Зінченко О.В. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний 
аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 2. – С. 99-
113. (1 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 

8. Максимов С.І. Право як нормативна система: «гуманістичний» позитивізм 
Євгенія Булигіна // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 
Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2018. – № 1. – С. 
121-135. (0,8 друк. арк.) – Міжнародні науко метричні бази даних «Index Copernicus 
International» (Польща), «EBSCO Publishing» (СШA), «РИНЦ» (Росія). 

9. Максимов С.І. The Court over Socrates: Searching new Answers for Eternal 
Questions (Review of Grygoriy Demidenko’s book "The Court over Socrates") // Вісник 
НАПрН України. – 2018. - № 3. (0,3 друк. арк.) – Міжнародні науко метричні бази даних 
«Index Copernicus International» (Польща), «EBSCO Publishing» (СШA). 

10. Матат Ю.І. Legal analogy as a tool of overcoming gaps in the legislation // 
Visegrad Journal on Human Rights. – 2018. – № 4. – P. 76–80. (0,6 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Республіка 
Польща) 

11. Матат Ю.І. Subsidiary application of legal rules as a means to eliminate 
legislative lacunae // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2018. – № 5 (33). – P. 16–
19 (0,63 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Республіка Польща). 

12. Политанский В.С. Доктрина понятия электронного управления // 
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2018. – 
№1/2. – С. 98-101, (0,5 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index 
Copernicus International» (Польща). 

13. Політанський В.С. Правові погляди на український досвід впровадження 
електронного урядування // Научно-практический журнал: теория і практика "Jurnalul 
juridic naţional: teorie şi practică". – 2018. – № 1(29). – С. 19-24, (0,8 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

14. Політанський В.С. Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку 
електронного урядування // Вісник Національної академії правових наук України. – 
2018. – Т. 25, – № 1. – С. 162-176. (1 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща). 



 

 

26 

 

15. Політанський В.С. Загальнотеоретичний аналіз передумов 
виникнення та впровадження електронного урядування // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Юридичні науки» . – 2018. – Вип. 4. Т. 1.  – С. 30-33. 
(0,7 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

16. Політанський В.С. Зміст електронного урядування // Вісник Національної 
академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, – № 3 (в редакції) (1 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

17. Політанський В.С. Світові моделі електронного урядування: виклики 
правової сучасності // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – № 2. – 
С. 29-35. (0,8 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Польща). 

18. Політанський В.С., Ритова В.О., Хоменко А.В. Покоління прав людини як 
виклик для правового регулювання суспільства // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія Право. – 2018. – № 52. Т. 1 – С. 45-47. (0,4 друк. арк.) 
– Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

19. Сатохіна Н.І. Опыт права: от психологизма до феноменологической 
герменевтики // Известия вузов. Правоведение. – 2017. – № 6. – С. 155-169. (1 друк. 
арк.) – Міжнародна наукометрична база даних РИНЦ (Росія). 

20. Сатохіна Н.І. Law as a way of Mastering the Past: Truth, Justice, Reconciliation 
// Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2018. – № 1. – С. 136-143. (0,5 
друк. арк.) – Міжнародні науко метричні бази даних «Index Copernicus International» 
(Польща), «EBSCO Publishing» (СШA), «РИНЦ» (Росія). 

21. Семеніхін І.В. Legal doctrine: aspects of understanding // Проблеми 
законності : зб. наук. пр. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. – Вип. 
141 (0,75 друк. арк.) – Міжнародні наукометричні бази даних «Index Copernicus 
International» (Польща), «EBSCO Publishing, Inc» (США), «Information Matrix for the 
Analysis of Journals» (MIAR) (Іспанія), Central and Eastern European Online Library 
(C.E.E.O.L.) (Німеччина), РІНЦ (Російська Федерація). 

22. Хаустова М.Г. Правова інтеграція: теоретичний аспект / Вісник Академії 
правових наук України, 2018. – №1. (0,7 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база 
даних «Index Copernicus International» (Польща). 

23. Хаустова М.Г. Право на безоплатну правову допомогу як елемент 
принципу доступності правосуддя в умовах глобалізаційних процесів // Електронне 
наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 2018. – №2. (0,6 друк. арк.) 
– Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

24. Хаустова М.Г. Верховенство права – як основоположний принцип правової 
системи України в умовах модернізації // «Україна і Європейський Союз: шлях до 
сталого розвитку»: зб. наук. ст. за матеріалами наук. – практ. конф, м. Харків, 24 квітня 
2018 р.: у 2 ч. / редкол.: А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. Х., 2018. Ч.2. – С. 43-51. (0,4 
друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

25. Хаустова М.Г. Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні 
напрямки та тенденції // Юридичний науковий електронний журнал, 2018. – №5. (0,65 
друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 
(Польща). 

26. Хаустова М.Г. Форма правління та політико-правові фактори, які 
впливають на становлення форми правління: теоретичний аспект // Електронне наукове 
фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», № 4/2018. (0,6 друк. арк.) – 
Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 

27. Хаустова М.Г. Особливості правового регулювання суспільних відносин в 
умовах модернізації правової системи України // Юридичний науковий електронний 



 

 

27 

 

журнал, 2018. – №6. (0,82 друк. арк.) – Міжнародна наукометрична база даних 
«Index Copernicus International» (Польща). 

28. Хаустова М.Г. Розвиток права в умовах глобалізаційних процесів: основні 
напрямки // «Актуальні проблеми розвитку міжнародного приватного права»: зб. наук. 
ст. за матеріалами наук. – практ. конф, м. Харків, 22 листопада 2018 р. / редкол.: 
А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. –Х. –2018. – С. 43-51. (0,4 друк. арк.) – Міжнародна 
наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Польща). 
 

Таблиця №2. Список наукових праць 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.  Yakovyuk, I., 
Okladnaya, M., 
Tragniuk, O., 
Shestopal, S., 
Hrybovskyi, B. 

The concept of «imperial 
federalism» in the service of 
European integration: history 
and contemporaneity. 

Herald national academy of 
managerial staff of culture and 
arts. 

Issue: 2.: 214-222. 

2.  Oleynikov S.M.  
Олейников 
С.М. (у 
співавт.) 

State power in modem society: 
the problems of understanding 
and investigation  

Amazonia investigate Vol. 7 Num. 16:  
373 – 379J / 
Septiembre – 
Oktubre 2018. 

3.  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  

 
Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 
Всього 

друкованої 
продукції 

Моногра
фії 

Наукові 
статті в наук. 
журналах та 

наук. 
збірниках 

Тези 
доповідей 

та наук. 
повідом. на 
конференці

ях 

Підручники 
та навчальні 
посібники з 

грифом МОН  

Підручники, 
навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормативн

ої 
літератури 

Кодек
си, 

комен
тарі 

114 / 172,87 1 / 12,67 63 / 41,06 37 / 10,65 – 12 / 107,09 – 1/1,4 

 
3.6. Викладачі, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи: 
К.ю.н., доц. Авраменко Л.В. не підготувала статті у зв'язку з сімейними 

обставинами. 
К.ю.н., доц. Прийма С.В. не підготував статті у зв'язку з: 1) підготовкою підручника; 

2) підготовкою та складанням іспиту з іноземної мови (рівень В2); 3) зі складним 
порядком прийняття наукових статей у журнали, індексовані в наукометричних базах 
Scopus та Web of Science, а також з невеликою періодичністю виходу цих журналів 
(очікується вихід статті наприкінці грудня 2018 р.). 

 
4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 
  4.1. Участь у лекційній роботі, проведенні семінарів для практичних 
працівників. 
 Проф. Дашковською О.Р. прочитано дві лекції практичним працівникам в 
Управлінні освіти Московського району м. Харкова. 
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 Доц. Богачова Л.Л. прочитала лекції педагогічному колективу та 
учням 9-11 класів правової гімназії №152 м. Харкова «Система джерел права в 
Україні», «Правове регулювання освітнього процесу». 
 К.ю.н., ас. Размєтаєва Ю.С. прочитала лекції: 
 – «Право у цифрову епоху: майбутнє, яке настало» для адвокатів в межах 
підвищення кваліфікації у партнерстві з Національною асоціацією адвокатів України, 
Лекційна частина весняної школи «Право та цифрові технології» (5 березня 2018 р.); 
 – «Порноместь, разделенная приватность и другие ловушки цифровой эпохи», 
для правозахисників та правозахисниць, Тиждень Жіночої Солідарності-2018, м. Харків 
(6 березня 2018 р.). 
 Доц. Уваровою О.О. проведено наступні заходи: 
  – тренінг для Офісу Уповноваженого Верховної Ради України щодо моніторингу 
випадків дискримінації за ознакою статі (26 листопада 2018 р., м. Київ); 
 – регіональний семінар для представників органів місцевого самоврядування і 
місцевих державних адміністрацій Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Луцької та 
Івано-Франківської областей щодо локалізації Національного плану дій з реалізації 
Заключних зауважень щодо ліквідації дискримінації по відношенню до жінок (10 жовтня 
2018 р., м. Тернопіль). 

Доц. Христовою Г.О. проведено наступні заходи: 
 – міжнародний семінар «Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб: 
стандарти Ради Європи та національні виклики» для адвокатів БФ «Право на захист» 
(Одеса, 28 – 30 вересня 2018 р.); 

– міжнародний семінар «Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб: 
забезпечення реалізації права на житло» для представників органів місцевого 
самоврядування (проведений спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України та Державною спеціалізованою 
фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву”, 25 вересня 2018 р., м. Київ). 

 
4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.: 

 – правова оцінка щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 
та процедури його прийняття (народному депутату України Вілкулу О.Ю.) (проф. 
Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо можливості перерахунку раніше призначених пенсій 
прокурорсько-слідчим працівникам на підставі положення ч.13 ст. 50-1 ЗУ «Про 
прокуратуру» (Союз юристів України) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо порядку застосування положень п. 2 ч.5 ст.328 
Кодексу адміністративного судочинства України (Касаційний адміністративний суд) 
(проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням 
норм права в процесі розгляду адміністративної справи № 522/2738/17 (касаційний 
адміністративний суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням 
норм права в процесі розгляду адміністративної справи №750/5074/17 (Касаційний 
адміністративний суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремих положень ч.4 ст.8, 2 речення ч.4 ст.16 ЗУ «Про звернення громадян» 
(Конституційний Суд України) (проф. Петришин О.В.); 
 – пропозиції та зауваження щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень 4 абз. 1 част ст..208 Кримінального процесуального 
кодексу України (Конституційний Суд України) (проф. Петришин О.В.); 
 – висновок щодо вимог до кандидатів на посаду помічника голови суду 
(Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області) (проф. Петришин О.В.); 
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 – науково-правовий висновок на звернення судді-доповідача 
касаційного господарського суду Погребняка В.Я. (Верховний Суд) (проф. Петришин 
О.В.); 
 – науковий висновок щодо віднесення ПАТ «Укрзалізниця» до юридичних осіб 
публічного (приватного) права Національне агентство з питань запобігання 
корупції(проф. Петришин О.В.); 
 – науково-консультативний висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із 
розстроченням та відстроченням виконання судових рішень відповідного до ст..378 
Кодексу судових рішень відповідно до ст.378 Кодексу адміністративного судочинства 
України (ст.263 в редакції, що діяла до 15.12.2017 р.) у справах про стягнення 
податкового боргу з платників податку, порушених у листі судді КАС Пасічник С.С. 
(Касаційний адміністративний суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо проблемних питань, які виникають під час розгляду 
категорії справ, пов’язаних з визнанням протиправними дій (бездіяльності) 
уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання договору 
банківського вкладу (депозиту) нікчемним і зобов’язання ухвалити рішення про 
виключення вкладника до загального реєстру осіб, і мають право на отримання 
гарантованого відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду (Касаційний 
адміністративний суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо проблемних питань, пов’язаних із застосуванням 
норм права в процесі розгляду адміністративної справи №148/625/17 (Касаційний 
адміністративний суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо питання: чи розповсюджується положення ст. 184 
КЗпП України щодо заборони звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей, та осіб 
які перебувають у відпустці по догляду за дитиною на підставі ч. 7 ст.179 КЗпП України 
(Касаційний адміністративний суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду Гудими Д.А. (Верховний Суд) (проф. Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо ч.5 ст.3 ЗУ «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 №317-VІІІ (Конституційний суд) (проф. 
Петришин О.В.); 
 – науковий висновок щодо проблемних питань тлумачення та застосування п. 
28 ч. 1 ст. 106 Конституції України на запит Адміністрації Президента України (проф. 
Дашковська О.Р.); 
 – науковий висновок щодо проблемних витань тлумачення та застосування ст. 
50 ЗУ «Про запобігання корупції» на запит Національного антикорупційного бюро 
України (проф. Дашковська О.Р.). 
 

4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри. 
Проф. Петришин О.В. підготував: 
– науково-правовий висновок для ПРАТ «ФЕД»; 
– науково-правовий висновок для адвоката Журкова В.І.; 
– науково-правове дослідження для адвоката Мухіна М.М. 
Проф. Лукянов Д.В. підготував: 
– висновок для народного депутата Попова І.В. щодо проекту ЗУ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму запобігання 
корупції». 

Доц Смородинський В.С. підготував 6 індивідуальних наукових висновків: 
– за зверненням голови Касаційного цивільного суду Гулька Б.І.; 
– за зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду Пількова К.М. 

від 27.06.2018 р. № 24-12/1268; 
– за зверненням судді-спікера Великої Палати Верховного Суду Гудими Д.А. від 

19.10.2018 р. (уточнене 27.11.2018 р.); 
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– за зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду 
Катеринчук Л.Й. від 18.10.2018 р. № 21-12/1636; 

– за зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Уркевича В.Ю. від 
30.10.2018 р; 

– за зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Лобойка Л.М. від 
05.11.2018 р. 

Доц. Уварова О.О. підготувала доповідні записки для Уповноваженого з питань 
гендерної політики: 

– аналіз законопроекту про внесення змiн до законодавства щодо нічної праці 
(Конвенція МОП № 171); 

– аналіз законопроекту про внесення змiн до законодавства щодо проходження 
військової служби; 

– порiвняльний аналiз Конвенцiй МОП № 183 та № 103; 
– аргументи на користь денонсації Конвенції Міжнародної організації праці про 

використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45; 
– пропозиції щодо формулювань ґендерно коректної мови у постанові Кабінету 

Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 «Деякі питання відшкодування витрат в 
іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове 
відрядження». 

Доц. Христова Г.О. за сприяння робочої групи МінТОТ було підготовлено «План 
заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», 
затверджений Кабінетом Міністрів України 21 листопада 2018 р. 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 

5.1. Робота кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. Перелік 
захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

На кафедрі склалися 2 наукових напрямки, в межах яких здійснюються наукові 
дослідження професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший напрямок 
здійснюється під науковим керівництвом проф. Петришина О.В. та спрямований на 
розробку основоположних проблем методології права, правової системи суспільства, 
системи джерел права та їх окремих різновидів, реалізації прав людини та зобов’язань 
держави у цій сфері, визначення шляхів вдосконалення механізму та форми держави. 

Другим важливим напрямком є проведення сучасних порівняльно-правових 
досліджень, в межах яких опрацьовуються проблеми визначення правової карти світу, 
аналізуються види та особливості різних правових систем, їх класифікації на правові 
сім'ї, специфіка та місце вітчизняної правової системи (проф. Лук'янов Д.В.). 

Кафедра постійно здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Так, в 2018 
році успішно захистили дисертації: 

Кандидатські: 
– здобувач Гиляка О.С. на тему «Юридичний документ: поняття, особливості, 

види» (наук. керівник проф. Петришин О.В.). 
 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 12 офіційних відгуків на 

дисертації, з них:  
– 7 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
– 5 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 23 офіційних відгуків на 

автореферати, з них: 
– 17 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
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– 6 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук. 

 
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. 

К.ю.н., ас. Размєтаєва Ю.С. надала інтерв’ю газеті «Время» «Українці в 
соціальних мережах: захищені або безправні?». – №38 (17996). – С. 4 (5 квітня 2018 р.). 

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі та їх керівники, кількість 

студентів, які беруть участь у їх роботі. 
При кафедрі функціонує науковий гурток з теорії держави і права під 

керівництвом д.ю.н., проф. Петришина О.В., к.ю.н., ас. Трихліб К.О., к.ю.н., ас. 
Суходубова І.В. В науковому гуртку постійно бере участь 15 студентів. Члени гуртка 
активно публікуються у різних виданнях, є учасниками науково-практичних конференцій 
всеукраїнського і міжнародного рівнів. 

 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

65 / 17,56 друк. арк. 
 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами: 4 / 2,67 друк. арк. 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 
 

8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій. 
– Вісник Національної академії правових наук України (проф. Петришин О.В., 

проф. Лук'янов Д.В., проф. Максимов С.І.); 
– збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» 

(проф. Петришин О.В., проф. Дашковська О.Р., проф. Лук'янов Д.В.); 
– журнал «Проблеми законності» (проф. Петришин О.В.); 
– науково-практичний журнал «Юрист України» (проф. Петришин О.В.); 
– науково-практичний журнал «Право України» (проф. Петришин О.В., проф. 

Лук'янов Д.В., проф. Максимов С.І.); 
– журнал «Щорічник українського права» (проф. Петришин О.В.); 
– журнал «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» (проф. Гетьман Є.А.); 
– журнал «Філософія права і загальна теорія права» (проф. Максимов С.І., доц. 

Вовк Д.О., доц. Смородинський В.С., доц. Уварова О.О.); 
– Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» «Філософія, філософія права, політологія, соціологія» (проф. 
Максимов С.І.); 

– журнал “Релігієзнавство” (доц. Вовк Д.О.). 
 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 
 

Проф. Петришин О.В. отримав подяку Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини; медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук 
України; почесну відзнаку Національної академії аграрних наук України; подяку Голови 
служби безпеки України. 

Проф. Гетьман Є.А. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 
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Доц. Вовк Д.О. отримав стипендію для проведення наукових 
досліджень Університету Брігама Янга (США) на 2018 – 2019 академічний рік. 

Доц. Олейников С.М. отримав подяку від Харківської обласної організації Спілки 
Юристів України. 

Доц. Прийма С.В. нагороджений почесною грамотою Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, 
високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 
юриста. 

К.ю.н., ас. Гиляка О.С. отримав: 1) подяку Науково-дослідного інституту 
інформатики і права Національної академії правових наук України (23 липня 2018 р.); 2) 
почесну грамоту Харківської обласної державної адміністрації (29 вересня 2018 р.). 

  К.ю.н., ас. Політанський В.С. нагороджений: 1) подякою голови Харківської 
обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні 
трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня науки; 2) 
почесною грамотою Національної академії правових наук України за вагомий особистий 
внесок у забезпечення розвитку юридичної науки, значні трудові досягнення, високий 
професіоналізм та з нагоди 25-річчя Національної академії правових наук України. 

К.ю.н., ас. Трихліб К.О. стипендіат програми академічних обмінів ім. Лейна 
Кіркланда, наукове стажування в Ягеллонському університеті (м. Краків, Республіка 
Польща, 19 вересня 2018 р. — 30 червня 2019 р.). 

 
10. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 
Проф. Лук'янов Д.В. приймав участь у підготовці Плану заходів щодо участі 

Харківської області у проведенні у 2018 р. Всеукраїнського тижня права, затвердженого 
Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації №578 від 11 жовтня 
2018 р.. Також приймав участь у підготовці Меморандуму про співпрацю з 
Пенсільванським університетом. 

Доц. Уварова О.О. є: 1) національною консультанткою UN Women Ukraine; 2) 
експерткою CSP Working Group on Women and Gender Realities in the OSCE Region; 3) 
експертним лідером KyivPride project “Access to Justice for LGBTI”, supported by USAID; 
4) експерткою Rule of Law Certificate Program (joint program of the South Carolina 
University and Yaroslav Mudryi National Law University supported by USAID); 5) 
координатором проекту Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого “Business and Human Rights: curriculum for law-students”, який підтримано 
Міжнародним Вишеградським фондом і Королівством Нідерландів; 6) членкинею Global 
Business and Human Rights Scholars Association. 

Доц. Христова Г.О. є керівником проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення 
в Україні: розробка тривалих рішень», який імплементується в межах Плану дій Ради 
Європи для України на 2018-2021 рр. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри 28 листопада 2018 року, протокол № 3. 

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


