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2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного 

права України 

3. Особисті права і свободи в системі конституційних прав людини – 1,5 

друк. арк. 

4. Особисті права і свободи в системі конституційних прав людини –  2,4 

друк. арк. 

4.1. Розділи навчальних посібників, розділи підручника, наукові статті, 

тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки, що 

полягають у наступному: 1)право на життя відноситься до так званих 

негативних прав людини, що означає обов’язок держави не позбавляти особу 

життя, крім випадків, коли таке позбавлення є наслідком виключно 

необхідного застосування сили.  Однак останнім часом Європейський Суд з 

прав людини, розглядаючи справи щодо порушення статті 2 Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, неодноразово 

зазначає, що перше речення статті 2, в якій сказано, що право на життя 

охороняється законом, зобов'язує державу не лише утримуватися від 

умисного та  незаконного позбавлення життя, а й уживати відповідних 

заходів для захисту життя тих, хто перебуває під її юрисдикцією. Це включає 

основне завдання держави щодоз абезпечення права на життя шляхом 

прийняття ефективних норм кримінальних законів для попередженн 

язлочинів проти особи, що забезпечуються правоохоронним механізмом для 

попередження, усунення та покарання порушень таких норм; 2)обов’язок 

держави передбачає не лише необхідність захисту права на життя за 

допомогою запровадження ефективних кримінально-правових положень, які 

утримують від вчинення правопорушень проти особи за допомогою 

правоохоронної системи, що забезпечує запобігання й недопущення 

порушень таких положень і покарання за їх порушення; це також може 

означати, за певних чітко визначених обставин, позитивний обов’язок 

органів влади вживати превентивних оперативних заходів із захисту людини, 

життю якої загрожують кримінальні дії з боку іншої людини; 3) для 

правомірності державного втручання у право людини необхідно, щоб 

можливість такого втручання була передбачена законом, здійснювалось 

задля досягнення легітимної мети, якою завжди є захист певних суспільних 

або державних цінностей, та була необхідною в демократичному суспільстві. 

При цьому, виходячи із принципу правової визначеності, який є важливою 



складовою принципу верховенства права, закон, який вказує на можливість 

обмеження реалізації прав і свобод, має відповідати певним умовам, до яких 

відносять, зокрема, ясність, чіткість і доступність. 

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

брала. 

6.Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не здійснювала. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду та їх 

рецензування не брала. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 

6.5. Підготовка висновку на запит судді Конституційного Суду України В.В. 

Городовенка щодо відповідності статтям 157 та 158 Конституції України  

законопроекту  про внесення змін до Конституції України (щодо скасування 

адвокатської монополії) (реєстр. № 1013); 

Відповідь на Лист Управління служби безпеки України в Харківській 

області від 19.02.2019 р. щодо механізму незаконної легалізації іноземців на 

території України з використанням інституту встановлення батьківства. 

7.Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 

самоврядування не входжу. 

8.Участь у конференціях, семінарах:  

Міжнародна наукова конференція «Парадигми конституційного права: 

історія та сучасність» (ХІІ Тодиківські читання) (1-2 листопада 2019 р., м. 

Харків);  

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, Панельна дискусія 

«Європейська інтеграція крізь призму конституційного права» (24 вересня 

2019 р., м. Харків) 

9. Видавнича діяльність:  

Підручник 

Дахова І.І. Конституційне право України : підручник / Т. М. Слінько, 

Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.; за заг ред. Т. М. Слінько. – 

Харків: Право, 2019.   (авторські питання: 15.7, 20.1, 20.1, 20.1, 20.4,  23.1, 

23.2 – загальний обсяг 1,7 друк. арк.). 

 2) Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, І.І. Дахова, Л. І. 

Летнянчин та ін. – Харків: Право, 2019. – 292 с. Всього 5 авторів, загальний 

обсяг17.0 ум. друк. арк. (авторські – 3 друк. арк.).  

3) Конституційне право України. Посібник для підготовки до іспитів. / 

Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 6-те вид., переробл. та 

допов. – Х.: Право, 2019. – С. 282-296, 316-334. – 1 друк. арк.  

Стаття 

Дахова І.І. Політико-правовий аналіз виборчих систем у контексті 

створення ефективної виборчої моделі (у співавторстві з Тищенко О.С.) / І.І. 



Дахова  // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія Право. Випуск 55. Том 1, 2019. – С. 78-83. – 0, 5 друк. арк.   

Тези наукових доповідей: 

Дахова І.І. Позитивні зобов’язання держави щодо гарантування права 

на життя/ І. І. Дахова //Парадигми конституційного права: історія та 

сучасність. ХІІ Тодиківські читання. Збірка тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнародної наук. конф. (1-2 листопада 2019 р.) / За заг. ред. проф. А.П. 

Гетьмана. Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Вид-во 

«Права людини», 2019. – С. 125-127. – 0, 2 друк. арк.  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, IndexCopernicu sта інш. 

Політико-правовий аналіз виборчих систем у контексті створення 

ефективної виборчої моделі (у співавторстві з Тищенко О.С.) / І.І. Дахова  // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 

Випуск 55. Том 1, 2019. – С. 78-83. – 0, 5 друк. арк. (наукова стаття) (Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

10. Членом редакційної колегії видань не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Підготовлено відгук на автореферат дисертації КлючковськогоЮрія 

Богдановича на тему:«Принципивиборчого права: доктринальне розуміння, 

стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. 

14.Подяка Міністерства освіти і науки України за розробку тестових завдань 

єдиного фахового вступного випробування та організації навчання основам 

тестології 
 

к. ю. н., доцент 

кафедриконституційного 

права України 

 
І. І. Дахова 
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