
Звіт 

про науково-дослідницьку діяльність за 2019 р. 

1. Ткаченко Євгеній Володимирович 

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

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Категорія «публічна влада» в теорії конституційного права (1,5 друк. арк.). 

4. Категорія «публічна влада» в теорії конституційного права (21,6 друк. 

арк.). 

  4.1. Розділи підручника, навчальних посібників, матеріали навчально-

методичної літератури, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Розглянуто особливості реалізації державної публічної політики у 

національно-етнічній сфері.  

Проаналізовано нормативний та інституційний механізм реалізації 

державної етнонаціональної політики. Дається характеристика правового 

статус органів публічної влади, які займаються питаннями реалізації 

державної політики у сфері міжнаціональних відносин  

Виходячи з теоретичної та юридичної бази, розглядаються юридична 

природа національно-етнічних відносин, їх особливості і структура, 

надається характеристика етнічним та мовним меншинам як суб’єктам даних 

відносин, розглядаються міжнародно-правові засади захисту прав 

національних меншин, визначаються національні механізми правового 

захисту прав етнічних та мовних меншин. 

Підкреслюється, що в основу визначення поняття «національні 

меншини» повинен бути закладений комплексний підхід, спрямований на 

всеосяжне охоплення поняття меншин, який включає все типологічне і 

видове різноманіття меншин, це: – кількісний критерій, тобто до етнічних 

меншин належать групи, які є меншими за кількісним складом від решти 

населення країни, тобто титульної нації; – критерій недомінування, тобто у 

суспільних та державновладних відносинах дана група не займає панівного 

становища; – критерій дискримінації, цей критерій є факультативним і 

означає, що у державі існує цілком обґрунтована загроза представники даної 

групи вважають можливим стати або є жертвою дискримінаційної політики 

або насильницької асиміляції з боку державної влади; – критерій 

громадянства, тобто до національних меншин належать громадяни цієї 

держави. Хоча в деяких європейських країнах, в тому числі й в Україні, до 

національних меншин слід відносити і осіб без громадянства. Наприклад, це 

російськомовні особи без громадянства у країнах Прибалтики, які 

народилися та (або) легально постійно проживають на території даних 

держав.До національних меншин слід також відносити представників 

ромської етнічної групи, які є особами без громадянства та постійно 

проживають на території певної держави; – якісний критерій – ця группа 

характеризується певними культурними характеристиками, перш за все 

мовою, історичним походженням та культурними традиціями; – 

суб’єктивний критерій, так зване «індивідуальне ставлення 



(самоідентифікація)», який означає прояв почуттів національного 

самоусвідомлення та спільності між собою. 

5. Участі у розробці законопроекті не брав. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.  

6.2. 

6.3. 

 6.4. Провів лекції з підвищення кваліфікації для співробітників органів 

СБУ. 

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, Л. І. Летнянчиним);  

2) на запит судді Конституційного Суду України  Головатого С. (вих. 

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

конституційності положень статей Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (надіслано 2019 року)( 

спільно  з Т. М. Слінько); 

 3) на запит Спілки ректорів щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу»  

спільно  з Т. М. Слінько). 
 7. … 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) участь у  IIIМіжнародному 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 роботі круглого столу «Методологія викладання 

конституційного права: обмін досвідом» (18 лютого 2019 р., Одеса,  НУ 

«Одеська юридична академія») 

4) 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); 

9. Видавнича діяльність: 

Навчальний посібник: 

 Ткаченко Є. В. Правовий захист прав етнічних та мовних меншин : 

навчальний посібник / Є. В. Ткаченко. – Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 

– 315 с. (18,3 друк.арк.). 



 

Тези наукової доповіді: 

  Ткаченко Є. В.Щодо деяких проблем забезпечення мовних прав 

національних меншин в Україні / 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. – 142-145 (0,3 друк. 

арк.). 

Підручник: 

Ткаченко Є.В. 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: 2.5, 10.1-10.3, 12.4, 

13.6, 15.4-у співавторстві зі Слінько Т.М.), 22.1.-22.4 – у співавторстві з 

Берченко Г.В., 25.6, 25.7 – загальний обсяг 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. – 388 с. Всього 9 авторів, загальний обсяг 22,5 ум. 

друк. арк. (авторські питання: 48-49; 87-88, 116, 118, 123-128; (загальний 

обсяг –  друк. арк.).  

 5. 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 –  друк. арк.).  
10…. 

11…. 

12…. 

13.Відгук на автореферат дисертації Шамрая В’ячеслава Вікторовича на 

тему: «Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток 

конституційного права: проблеми теорії і практики», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право (у співавторстві з Т. М. Слінько). 
...  

14…. 

15…. 

16.  

17… 

18. 

к.ю.н.,доцент кафедри  конституційного 

права України                     Є.В. Ткаченко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України 

(протокол № __  від   ___ ______________  2019 р.) 
 



Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України 

Ткаченко Євгеній Володимирович 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), 

рекомендованого до видання кафедрою університету 

1. Ткаченко, Є. В.Правовийзахист прав етнічних та мовнихменшин 

: навчальнийпосібник / Є. В. Ткаченко. – Київ: ФОП Голембовська 

О.О., 2018. – 315 с. 18,5 ум.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. 

3. Ткаченко Є.В. 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: 2.5, 10.1-10.3, 12.4, 13.6, 15.4-у співавторстві зі 

Слінько Т.М.), 22.1.-22.4 – у співавторстві з Берченко Г.В., 

25.6, 25.7 – загальний обсяг 3 друк. арк.) 

850 

 

80 

150 

11 

Доопрацювання та перевидання підручника (навчального 

посібника) 

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. 

75 

14 

Ткаченко Є. В.Щодо деяких проблем забезпечення мовних прав 

національних меншин в Україні / 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. – 142-145 

40  

16 

Відгук на автореферат дисертації Шамрая В’ячеслава Вікторовича 

на тему: 

«Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний 

розвиток конституційного права: проблеми теорії і практики», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право 

(у співавторстві з Т. М. Слінько). 

30 

 17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 180  

3.тез доповідей на конференцію 

1. Бурлаков Б. М. Подвійне громадянство – актуальна проблема 

конституційного характеру // 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. 35-36. 

2. Головченко Т. О. Програмні положення в Конституції України та 

проблеми їх реалізації // 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. 39-40. 

3. Денисюк Д. С. Гендерна рівність як категорія конституційного 

права // 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. 45-46. 

 4. Лаптєва І. В. Всеукраїнський референдум : проблеми реалізації// 

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 

5. Калініна А. Д. Забезпечення права на свободу думки і слова в 

Україні // 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. 128-129. 

6. Шарамко Б. Ю. Конституційно-правовий статус внутрішньо-

переміщених осіб// 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. 174-176. 

7. Даниленко К. В. Окремі питання реформування місцевого 

самоврядування // 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. 195-196. 

8. Клочко М. О. Тенденції розвитку інституту омбудсмена в 

Україні // 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. 200-201. 

9. Давиденко П. О. Щодо деяких проблем здійснення правосуддя в 

умовах воєнного стану // 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. 123-124. 
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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, 

Л. І. Летнянчиним);  

2) на запит судді Конституційного Суду України  Головатого С. 

підготував наукову позицію на щодо конституційності положень 

статей Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» (надіслано 2019 року) (у 

співавторстві з Т. М. Слінько); 
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