
Індивідуальний звіт 

про науково-дослідницьку діяльність за 2019 р. 

1. Летнянчин Любомир Іванович. 

2. к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Горизонтальний ефект Конституції України та законодавство у сфері 

конституційних прав і свобод людини  (1,5 друк. арк.). 

4. Горизонтальний ефект Конституції України та законодавство у сфері 

конституційних прав і свобод людини  (4,9 друк. арк.). 

   4.1. Розділи підручника, навчальних посібників, матеріали навчально-

методичної літератури, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

В Україні ідея про те, що головним призначенням конституційного 

права є юридична гарантія свободи (С. В. Шевчук, В. В. Речицький та ін.) 

поступово дістає не лише доктринальне (О. В. Члевик), але й офіційне 

визнання. Орган конституційної юрисдикції виходить із того, що «серед 

фундаментальних цінностей дієвої конституційної демократії є свобода, 

наявність якої у особи є однією з передумов її розвитку та соціалізації» (абз. 

перший, другий підп. 2.3 п. 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 

1 червня 2016 р. № 2‑рп; абз. другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної 

частини Рішення КСУ від 23 листопада 2017 р. № 1-р/2017; абзац п’ятий 

пункту 3 мотивувальної частини Рішення КСУ від 26 лютого 2019 р. № 1-

р/2019)). Так само до рангу фундаментальних конституційних цінностей 

Конституційний Суд України відносить й людську гідність, яка наповнює 

сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав і 

свобод, основою системи конституційного захисту, мірилом визначення їх 

сутності та критерієм допустимості можливих обмежень (підпункт 2.3 

пункту 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 22 травня 2018 року № 5-

р/2018; пункт 4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 7 листопада 2018 

року № 9-р/2018).  Цілком закономірно, що предметом конституційного 

права України як провідної галузі національної правової системи є основи 

правового статусу людини і громадянина, зокрема, такі його елементи, як 

громадянство, принципи, конституційні права, свободи та обов’язки, гарантії 

їх реалізації. При цьому, якщо конституювання фундаментальних особистих 

та політичних прав і свобод людини є класичною функцією конституційного 

права, то гарантування соціальних, економічних, культурних, екологічних 

прав, а також свобод у приватноправовій сфері пов’язують із концепцією 

«горизонтального ефекту» конституційного права «відповідно до якої права і 

свободи людини становлять особливу цінність конституційного ладу, тому 

основні права і свободи пронизують та визначають зміст норм приватного 

права, і, насамперед, цивільного» (М. В. Савчин). Такий горизонтальний 

ефект конституційного права пов'язаний з тим, що фундаментальні права і 

свободи потребують конкретизації у поточних законах (п. 1 ч. 1 ст. 92 

Конституції України), а в багатьох випадках, як показує практика, – у ході 

здійснення конституційної юрисдикції. Українське конституційне право не 



може бути виключно позитивним правом та ґрунтуватися на доктрині 

правового позитивізму, оскільки при визначенні змісту конституційного 

права потрібно зважати на цілі конституційно-правового регулювання у 

суспільстві, головною серед яких є утвердження і забезпечення державою 

прав і свобод людини. З одного боку, як зазначив орган конституційної 

юрисдикції в Україні у Рішенні від 8 вересня 2016 року № 6-рп/2016 «пряма 

дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються 

безпосередньо; законами України та іншими нормативно-правовими 

актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх 

зміст (абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини) 

(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення 

Другого сенату КСУ від 5 червня 2019 року № 4-р(II)/2019); друге речення 

абзацу першого підпункту 3.4 пункту 3 мотивувальної частини Рішення КСУ 

від 4 червня 2019 року № 2-р/2019), а з іншого – «конституційні права 

і свободи є фундаментальною основою існування та розвитку Українського 

народу, а тому держава зобов’язана створювати ефективні організаційно-

правові механізми для їх реалізації. Відсутність таких механізмів нівелює 

сутність конституційних прав і свобод, оскільки призводить до того, що вони 

стають декларативними, а це є недопустимим у правовій державі» (абз. 4 

підп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини рішення КСУ від 12 квітня 2012 року № 

9-рп/2012; частина перша абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 

мотивувальної частини Рішення Другого сенату КСУ від 15 травня 2019 року 

№ 2-р(II)/2019). 
  Сформульовані у процесі розгляду конкретної ситуації в 

конституційному праві юридичні позиції Конституційного Суду України є 

вельми важливими при законодавчому  закріпленні правових механізмів 

реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків людини. Крім усього 

іншого, найбільш актуальними в цьому аспекті  на сьогодні є наступні 

висновки (твердження, принципи, підходи). 

 1. «Згідно з Основним Законом України рішення Конституційного 

Суду України є обов’язковими та остаточними, тому після їх опублікування 

викладені в них юридичні позиції Конституційного Суду України, 

перебуваючи в нормативній єдності з витлумаченими в цих рішеннях 

положеннями Конституції України, стають безпосереднім регулятором 

суспільних відносин, зокрема визначають зміст та обсяг конституційних 

прав і свобод» (абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 мотивувальної частини 

Рішення КСУ від 20 грудня 2018 року № 13-р/2018);  

 «Закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані 

неконституційними, не можуть бути прийняті в аналогічній редакції, 

оскільки рішення Конституційного Суду У країни є «обов'язковими до 

виконання на території У країни, остаточними і не можуть бути 

оскаржені» (частина друга статті 150 Конституції України). Повторне 

запровадження правового регулювання, яке Конституційний Суд 

України визнав неконституційним, дає підстави стверджувати про 

порушення конституційних приписів, згідно з якими закони та інші 



нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Основного Закону 

України)» (абзац другий пункту 7 мотивувальної частини Рішення КСУ від 

08 червня 2016 року  № 4-рп/2016 (справа про щомісячне довічне грошове 

утримання суддів у відставці). 

2. Згідно з юридичною позицією Конституційного Суду України будь-

які положення законодавства України «повинні застосовуватися органами 

державної влади та їх посадовими особами з урахуванням 

конституційних норм, принципів і цінностей» (абзац п’ятий пункту 5 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від  23 

листопада 2017 року № 1-р/2017).  Конституційний Суд України також 

наголошує, що «при криміналізації будь-якого суспільно небезпечного 

діяння треба виходити насамперед із принципів та норм Конституції України, 

адже закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй» (абзац третій підпункту 2.2 

пункту 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 26 лютого 2019 року № 1-

р/2019) . «Конституційний Суд України виходить із того, що Україна як 

правова держава має своїм пріоритетом гарантування прав і свобод 

людини і громадянина. З цією метою держава зобов’язана запроваджувати 

юридичне регулювання, яке відповідає конституційним нормам і принципам, 

необхідне для забезпечення реалізації прав і свобод кожної особи та їх 

ефективного поновлення. При цьому окремі конституційні цінності, 

зокрема недоторканність людини як гарантія від посягань з боку інших осіб 

на права і свободи, насамперед основоположне право на свободу, 

потребують посилених гарантій їх захисту» (абзац шостий підпункту 2.1 

пункту 2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 13 червня 2019 року № 4-

р/2019).  

3. «Повноваження законодавця у частині закріплення на рівні законів 

правових механізмів реалізації конституційних прав не є абсолютними. 

Основний Закон України передбачає конституційні заборони, які обмежують 

можливість законодавчого органу приймати рішення, що ставили б під 

сумнів або нівелювали зміст конституційних прав і свобод» (абзац 

п’ятнадцятий пункту 4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 16 липня 

2019 року № 10-р/2019).  «Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 

Конституції України виключно законами України визначаються права і 

свободи людини, гарантії цих прав і свобод. Але, визначаючи їх, 

законодавець може лише розширювати, а не звужувати, зміст 

конституційних прав і свобод та встановлювати механізм їх здійснення. 

Отже, положення частини третьої статті 22 Конституції України 

необхідно розуміти так, що при ухваленні нових законів або внесенні 

змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих конституційних прав і свобод людини, якщо таке звуження 

призводить до порушення їх сутності» (абз. дев’ятий, десятий п. п. 2.2 п. 2 

мотивувальної частини Рішення КСУ від 22 травня 2018 року № 5-р/2018). 

Ця  юридична позиція  знайшла відображення в пункті 3 мотивувальної 



частини Рішення від 7 листопада 2018 року № 9-р/2018; абзаці третій 

підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 4 червня 2019 

року № 2-р/2019. 

4. «У Конституції України наголошено, що людина,її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю (частина перша статті 3), і передбачено такі соціальні 

права, як право громадян на соціальний захист (частина перша статті 46), 

право на житло (частина перша статті 47), право на достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї (стаття 48), право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування (частина перша статті 49). 

Верховна Рада України при формуванні соціальної політики держави 

відповідно до пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України у 

законах самостійно визначає, зокрема, основи соціального захисту, форми і 

види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, 

шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства і батьківства та може 

збільшувати, зменшувати або перерозподіляти соціальні виплати й 

допомогу з урахуванням принципів пропорційності та соціальної 

справедливості. 

Держава здійснює регулювання змісту та обсягу соціальних прав, 

встановлюючи обмеження щодо їх реалізації не лише в Конституції, а й у 

законах України. Законодавчі обмеження не можуть порушувати сутнісний 

зміст цих прав. Відповідно до частин першої, другої статті 24 Основного 

Закону України такі обмеження повинні мати недискримінаційний характер. 

Конституційний Суд України вважає, що зміни законодавства у 

соціальній сфері, складна фінансово-економічна ситуація, потреба в 

забезпеченні збалансованості Державного бюджету України не повинні 

призводити до порушення гідності людини, яка належить до 

фундаментальних цінностей, захищених Конституцією України, та 

становить основу системи конституційного захисту прав і свобод людини 

і громадянина. Обов’язковою складовою людської гідності є доступ 

людини до мінімальних соціальних благ, здатних забезпечити їй достатній 

і гідний життєвий рівень. Верховна Рада України, формуючи соціальну 

політику, повинна гарантувати ефективну реалізацію права на повагу до 

людської гідності, зокрема, шляхом забезпечення пенсій, інших видів 

соціальних виплат та допомоги для осіб, які потребують соціального 

захисту» (пункт 4 мотивувальної частини Рішення від 7 листопада 2018 року 

№ 9-р/2018). Ця вимога вкрай важлива при проведенні, зокрема, медичної 

реформи, системи соціального забезпечення тощо. 

5. «На думку Конституційного Суду України, держава, забезпечуючи 

стабільність трудових правовідносин, здійснює їх нормативне регулювання з 

метою створення справедливих, безпечних і сприятливих для життя і 

здоров’я умов праці, підвищення її продуктивності, гарантування рівності 

прав та можливостей кожного працівника, збереження його працездатності, 

трудового довголіття, захисту на випадок безробіття. Законодавча 

діяльність у сфері регулювання праці, зокрема щодо умов та порядку 



припинення трудових правовідносин, має відповідати нормам і 

принципам, визначеним у Конституції України, а також узгоджуватися із 

міжнародними зобов’язаннями, які випливають з участі України у діяльності 

міжнародних організацій, у тому числі Міжнародної організації праці» (абзац 

шостий пункту 2 мотивувальної частини Рішення Першого сенату КСУ від 

12 липня 2019 р. № 5-р(I)/2019). Ця вимога є вельми актуальною при 

ухваленні Трудового кодексу України. 

6. Застереження від запровадження законів, які б негативно 

позначалися на економічній свободі та розвиткові підприємницької 

діяльності в Україні, а також на інвестиційному кліматі в державі (Рішення 

Першого сенату КСУ від 5 червня 2019 р. № 3-р(I)/2019); потенційно ставили 

надмірного втручання в цю сферу (що є особливо актуальним під час 

здійснення земельної реформи), а також у діяльність інститутів 

громадянського суспільства (Рішення Другого сенату КСУ від 5 червня 2019 

р. № 4-р(II)/2019; Рішення КСУ від 6 червня 2019 р. № 3-р/2019; Висновок 

КСУ від 20 листопада 2019 р. № 6-в/2019). 

5. Участі у розробці законопроекті не брав. 

5.1. 

 5.2. науково-експертний висновок на законопроект народного депутата 

України О. В. Совгирі «Про внесення змін до Закону України «Про 

Конституційний Суд України» щодо удосконалення інституту 

конституційної скарги та інших питань організації і діяльності 

Конституційного Суду (надіслано 15 жовтня 2019 року в електронній формі) 

5.3. Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду 

України 

5.4. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  

6.2. 

6.3. 

 6.4. Провів тренінги з адвокатами бюро безоплатної правової допомоги 

з проблем підготовки та написання конституційної скарги: Dri тренінг 

«Конституційна скарга як інструмент захисту прав людини» (2 – 3 березня 

2019 року, м. Київ). Захід організований Democracy Reporting International 

(DRI) в рамках проекту «Вихід за межі Києва: зміцнення потенціалу 

регіональних суб'єктів змін заради сприяння ключовим політичним 

реформам», що впроваджується DRI разом з Інститутом міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. 

6.5.  

 1) на запит судді Конституційного Суду України  Литвинова О. М. 

(вих. лист від 26. 06. 2019 № 347-16/2705) підготував наукову позицію з 

питань порушених у конституційній скарзі Плескача В’ячеслава Юрійовича 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

другого речення частини четвертої статті 42 Закону України «Про 



Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року № 2136 – VIII (у 

співавторстві з Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченком);  

2) на запит судді Конституційного Суду України  Колісника В. П. (вих. 

лист від 03. 10. 2019 № 354-16/4103) підготував наукову позицію на щодо 

законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України 

(щодо уповноважених Верховної Ради України) (надіслано 15 жовтня 2019 

року); 

 3) на повторний запит Чистякова Андрія Миколайовича підготував 

позицію щодо конституційності застосування судами загальної юрисдикції 

смертної кари як виду покарання за окремі злочини (від 16 січня 2019 року)  
7. … 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) участь у  III Міжнародному юридичному форумі (24 – 29 вересня 

2019 року, м. Харків, Національний бібліотечний комплекс Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого); 

2) участь у роботі круглого столу «Український конституціоналізм у 

сучасному вимірі (24 червня 2019 року, Харків, Національний юридичний 

університет України імені Ярослава Мудрого); 

3) участь у  Міжнародній науковій конференції «Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність» (ХII Тодиківські читання) (1 – 

2 листопада  2019 року, Харків, Національний юридичний університет 

України імені Ярослава Мудрого); 

4) участь у роботі круглого столу «Правова основа діяльності Науково-

консультативної ради Конституційного Суду України: перспективи та 

напрями взаємодії) (16 жовтня 2019 року, Київ, Конституційний Суд 

України). 

9. Видавнича діяльність: 

Тези: 

 1. Летнянчин Л. І., Шестопал К. Є.  Стандарты доказывания в 

европейском суде по правам человека как новый принцип: теория и практика 

// Парадигми конституційного права: історія та сучасність. ХII Тодиківські 

читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової 

конференції (1-2  листопада 2019 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: 

ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2019. – С. 135-136 (0,1 друк. арк.). 

 2. Летнянчин Л. І. До проблеми розмежування юрисдикцій судів при 

вирішенні публічно-правових спорів / Матеріали круглого столу 

«Український конституціоналізм у сучасному вимірі». Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія 

правових наук України, Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава мудрого – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – 79-82 

(0,3 друк. арк.) 

 

 

Підручник: 



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

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

Право, 2019. Всього 15 авторів (авторські питання: 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 (у 

співавторстві з Байрачною Л. К.), 7.1, 7.2, 13.7, 14.3, 14.4, 25.5 – загальний 

обсяг 4,5 друк. арк.). 

Посібники: 

  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. – 388 с. Всього 9 авторів, загальний обсяг 22,5 ум. 

друк. арк. (авторські питання: 1–18; 35, 84–86; 89; 103–106; 25–36 (у 

співавторстві із О. Г. Кушніренком, загальний обсяг –  4,5 друк. арк.).  

  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 –  3,5 друк. арк.).  
10…. 

11…. 

12…. 

13....  

14…. 

15…. 

16.  

17… 

18. Подяка від Харківського міського голови  «За багаторічну сумлінну й 

плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки міста Харкова та з нагоди Дня Університету». 

 

к. ю. н., доцент кафедри  

конституційного права 

України  

 
                          Л. І. Летнянчин 

 

 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України 

(протокол № __  від   ___ ______________  2019 р.) 

 


