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З В І Т 

кафедри  конституційного права України 

з науково-дослідної роботи 

за 2019 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1.        В звітному      році на кафедрі продовжується розробка    цільової 

комплексної програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні».  

1.2.  Склад кафедри: 

 1.Слінько Т.М., к.ю.н., доцент 

«Досвід конституційного регулювання інформаційних відносин в Україні»,  1,5       

друк. арк. 

Опубліковано   6,4     друк. арк. 

 Стаття: 

Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition// Tallinn University of Technology (ISSN 2228-

0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 

25-42 ( 0,5 друк. арк..); 

Слінько Т.М. Конституційний Суд України у механізмі забезпечення 

балансу цінностей свободи слова і національної безпеки. Міжнародна науково-

практична конференція «Права людини і національна безпека: роль органу 

конституційної юрисдикції», 27 червня 2019 р. м. Київ. Київський національний 

університет ім. Т.Г. Шевченка. 376 с., с.299-303 (0,5 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

Слінько Т.М. Етапи становлення українського конституціоналізму// 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країні: історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 

2019, - 153 с. – С. 26-29 (0,2 друк. арк.); 

         Слінько Т.М. Співвідношення визнаних Україною міжнародно-правових 

стандартів суб’єктивних прав і свобод конституційними правами і свободами//  

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. – 171 с. , С. 131-134, (0,3 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Захист прав та  свобод людини як основоположний принцип 

конституціоналізму// Матеріали круглого столу  «Актуальні проблеми 

екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах», 

присвячений 90- річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, 
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члена-кореспондента НАПрН України В.К.Попова / за заг.ред. А.П.Гетьмана і 

М.В.Шульки. – Харків: Право, 2019. – 244 с. С. 64-67 (0,3 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Права і свободи людини в конституційних актах в період 

української національної державності  (1917-1921 рр.)// Матеріали круглого  

столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)Асоціація 

випускників Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого 

– Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 172 с., С. 50-54 (0,3 друк. арк.); 

            Слінько Т.М. Місце конституційного права України в системі 

навчальних дисциплін// Матеріали Міжнародної конференції ХІІ Тодиківські 

читання «Парадигми конституційного права: історія та сучасність», Харків, 

«Права людини», 1 – 2 листопада  2019 року, С. 83-85, (0,3 друк. арк.). 

Підручник: 

 доц. Слінько Т.М.  Конституційне право України : підручник / Т. М. 

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

Харків: Право, 2019.  (в співавторстві)   (авторські питання: 3.2, 3.4, 9.5 у 

співавторстві з Берченко Г.В., 13.1-13.5, 14.1-14.2, 15.1-15.6, 18.1-18.3 – у 

співавторстві з Даховою І.І., (4 друк. арк.) 

2.   Барабаш Ю.Г., д. ю .н., професор (0,5 ставки) 

«Освіта як інструмент демократичних перетворень: конституційно-правові 

аспекти», 1 друк. арк. 

Опубліковано   1,5     друк. арк. 

Стаття: 

 Yurii Barabash, Hryhorii Berchenko. Freedom of Speech Militant Democracy: 

The History of Struggle against Separatism and Communism in Ukraine// Tallinn 

University of Technology (ISSN 2228-0588), Baltic Journal of European Studies, 

Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 3-24 ( 0,5 друк. арк..); 

Барабаш Ю.Г. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності Українського народу // Право України.  -2019. - № 10.,  С. 66-

81 (1 друк. арк.). 

3.   Кушніренко О.Г., к.ю.н., доцент 

«Співвідношення конституційних принципів та цінностей конституційного 

ладу», 1,5      друк. арк.    

Опубліковано      3  друк. арк. 

Статті: 

Кушніренко О.Г. Міжнародно-правові стандарти прав людини на 

достатній рівень життя та їх імплементація в соціальній політиці України. 

//Журнал «Право і суспільство», К., 2019, № 6., С.14-31 (0,8 друк. арк.). 
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 Тези наукових доповідей: 

Кушніренко О.Г. Принцип пропорційності в діяльності Конституційного 

Суду України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції». Т. 1. Х., 10.12.2018 р. С. 22-24, (0,2 друк. 

арк.); 

Кушніренко О.Г. Суспільний ідеал як базова цінність засад 

конституційного ладу. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», Х., 

30.11.2018 р., С. 63-64, (0,2 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Державно-правові аспекти захисту конституційного ладу 

та його засад. Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), Х., 2019, 

С. 32-33, (0,1 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Особливості та специфіка конституційно-правової 

відповідальності. Матеріали круглого столу «Український конституціоналізм у 

сучасному вимірі», 24 червня 2019 року, Харків, С. 76-78, (0,2 друк. арк.); 

            Кушніренко О.Г. Конституційно-правові санкції: юридична природа та 

види, — ХІІ Тодиківські читання «Парадигми конституційного права: історія та 

сучасність». Харків, «Права людини», 1 – 2 листопада  2019 року, С. 63-65, (0,3 

друк. арк.); 

             Кушніренко О.Г. Правовий статус монарха Великої Британії в 

конституціях країн-членів Співдружності Націй. Матеріали круглого столу 

«Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» 

(до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого), 24.09.2019 р., Харків, 

2019, С. 71-73, (0,2 друк. арк.); 

              Кушніренко О.Г. Поняття засад конституційного ладу. ХХІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденція», 1.11.2019 р., Харків, С. 135-137, (0,2 друк. арк.). 

 

 Підручник 

  Кушніренко О.Г. 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: 11.2-11.4, загальний обсяг – 0,8 друк. 

арк.) 

4.   Речицький В.В., к.ю.н., доцент 

 «Формування та становлення конституційної доктрини України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано     8,8  друк. арк.  

Статті: 

Речицький В. Неформальний конституціоналізм, ефект США // Права 

людини в Україні (04.10.19). – 34 с. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1570181149 – (1,5 друк.  арк.); 

http://khpg.org/index.php?id=1570181149
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Речицький В. Вкотре про новітній український конституціоналізм // Права 

Людини в Україні // Права людини в Україні (04/10/19). – 14 с. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1570187569 – (0,7  друк. арк.); 

Речицький В. Чинна Конституція – це закон для бідних // Закон і бізнес, 

12.10 – 18.10.19, № 40 (1442). – С. 1-4. Ел. ресурс: https://zib.com.ua/ua/139588-

chinna_konstituciya__ce_zakon_dlya_bidnih_-_vsevolod_rechick.html  - (0,2 друк. 

арк.);   

Речицький В. Капіталізм – це чесно про людей // Дзеркало тижня, № 1250, 

27 червня – 5 липня 2019. – С. 1, 3. Ел. ресурс: https://dt.ua/interview/vsevolod-

rechickiy-kapitalizm-ce-chesno-pro-lyudey-315728_.html  - (0,7  друк. арк.); 

Речицкий В. Капитализм – это честно о людях // Зеркало недели, № 1250, 

27 июня – 5 июля 2019. – С. 1, 3. (0,7 друк. арк.);  

Речицький В. Про новітній український конституціоналізм // Критика, 9-

10, 2019. – С. Ел. ресурс: https://krytyka.com/ua/articles/pro-novitniy-ukrayinskyy-

konstytutsionalizm  - (0,7 друк. арк.);  

Речицький В. Аналітична довідка щодо юридичних підстав дострокового 

припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України В. 

Зеленським // Права людини в Україні (06.06.2019). – 6 с. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1559821928  - (0,3  друк. арк.); 

Речицкий В. Существуют ли юридические основания для роспуска 

Верховной Рады Украины новым Президентом (по состоянию на 20 мая 2019 

г.)? // Права людини в Україні (18.05.2019). – 3 с. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1558168918  - (0,2  друк. арк.); 

Rechytskyi V. International Convention on Protection of Intellectual Freedom. 

– Kharkiv: LLC «Human Rights Publisher», 2019. – 64 p. – (3 друк. арк.);    

Речицький В. Про цезуру (з приводу перевірки на відповідність 

Конституції України окремих положень законів України «Про кінематографію» 

та «Про телебачення і радіомовлення») // Права людини в Україні (20.02.2019). 

– 15 c. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1550672973 – (0,8 друк. арк.).   

 

Підручник: 

Речицький В.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: 1.1-1.6, 4.1-4.2, загальний обсяг – 2 

друк. арк.). 

  

5.   Байрачна Л.К., к.ф.н., доцент 

«Політико-правові конструкції легітимності державної влади», 1,5      друк. арк. 

Опубліковано    3,1 друк.  арк. 

   

http://khpg.org/index.php?id=1570187569
https://zib.com.ua/ua/139588-chinna_konstituciya__ce_zakon_dlya_bidnih_-_vsevolod_rechick.html
https://zib.com.ua/ua/139588-chinna_konstituciya__ce_zakon_dlya_bidnih_-_vsevolod_rechick.html
https://dt.ua/interview/vsevolod-rechickiy-kapitalizm-ce-chesno-pro-lyudey-315728_.html
https://dt.ua/interview/vsevolod-rechickiy-kapitalizm-ce-chesno-pro-lyudey-315728_.html
https://krytyka.com/ua/articles/pro-novitniy-ukrayinskyy-konstytutsionalizm
https://krytyka.com/ua/articles/pro-novitniy-ukrayinskyy-konstytutsionalizm
http://khpg.org/index.php?id=1559821928
http://khpg.org/index.php?id=1558168918
http://khpg.org/index.php?id=1550672973
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Статті: 

   WebofScience Bayrachnaya, LK; Nadtochiy, YV; Isaev, AN; Surenovna. The 

crimes that affect the animal and plant world: the problems of penalization. No 

Amazonia in vestiga.  Volume: 7, Issue: 16, Pages: 380-390.  Published: SEP-OCT 

2018). (0,3 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей: 

 Байрачна Л. К. Гідність людини: аксіологічний вимір та конституційне 

закріплення. Духовна культура України перед викликами часу : тези доп. 

учасників II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 2019 р.) / [редкол.: 

А.П.Гетьман (голова), В.О.Лозовой, О.А.Стасевська, О.В.Уманець]. - Харків : 

Право, 2019. - С. 47-50. (0,3 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Конституційно-правова відповідальність як імператив 

діяльності органів публічної влади.  Суперечності  взаємодії моралі і права в 

сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф., 30 

травня 2019 р.  С. 123-127. (0,3 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Підготовка і прийняття Конституції  як   вимога 

легітимації Основного закону держави. Матеріали круглого столу «Український 

конституціоналізм у сучасному вимірі» 24 червня 2019 року. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна Академія 

Правових Наук України, Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – Х.: 2019.с.11-14.(0,3 друк. арк.); 

Байрачна Л. К. Релігійна свобода: український досвід    закріплений у 

законодавстві. 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»», 2018. С. 95-96.(0,2  друк.  арк.). 

Підручник: 

Байрачна Л.К. 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: 6.4. – у співавторстві з Летнянчиним Л.І., 9.4., 

14.5, 20.5., загальний обсяг – 1,7 друк. арк.)  

 

6 . Кичун  В.І., к.ю.н., доцент (0,5 ставки) 

«Становлення та розвиток автономії в унітарній державі», 0,8 друк. арк. 

Опубліковано     1,6  друк.  арк. 

 

Підручник: 

Кичун В.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: 11.5-11.7, загальний обсяг – 1,6 друк. арк.). 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
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7. Летнянчин Л.І., к.ю.н., доцент 

 «Горизонтальний ефект» Конституції України та законодавство у сфері 

конституційних прав і свобод людини»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,9  друк. арк. 

   

Тези наукових доповідей: 

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.); 

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:  

Летнянчин Л. 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: 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.) 

  

8. Дахова І.І., к.ю.н., доцент 

«Особисті права і свободи в системі конституційних прав людини», 1,5  друк. 

арк. 

Опубліковано  2,4   друк.  арк. 

Статті:  

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

створення ефективної виборчої моделі (у співавторстві) / 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/ //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 
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Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ «Вид-во «Права людини», 2019. – С. 125-127. 

–(0, 2 друк. арк.).  

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. Всього 15 авторів (авторські питання: 15.7, 20.1, 20.1, 20.1, 20.4,  

23.1, 23.2 – загальний обсяг 1,7 друк. арк.). 

 

9. Ткаченко Є.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано    21,6 друк.  арк. 

 

 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 наукових доповідей: 

  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. – С. 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.). 

 

10.   Берченко Г.В., к.ю.н., доцент 

«Теоретико-практичні проблеми реалізації установчої влади в Україні», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано   друк. 4,2  арк. 

Статті: 

Yurii Barabash, Hryhorii Berchenko. Freedom of Speech Militant Democracy: 

The History of Struggle against Separatism and Communism in Ukraine// Tallinn 

University of Technology (ISSN 2228-0588), Baltic Journal of European Studies, 

Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 3-24 ( 0,5 друк. арк..); 

Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною 

скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 
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12. – С. 92-114. (у співавторстві)(0,5 друк. арк.); 

  Берченко Г.В. Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і 

висновків Конституційного Суду України // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – № 58. – 2019. – С. 67-72 (0,6 друк. 

арк.). 

    

Тези наукових доповідей:  

 Берченко Г.В. Вдосконалення процедури внесення змін до Конституції Укр  

аїни  // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: зб. наук. пр. матеріалами ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 200-203  (0,2 друк. арк.); 

 Берченко Г.В. Природа Конституції України як акта установчої влади  // 

Матеріали круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному 

вимірі». – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. - С. 21-23 (0,2 друк. арк.); 

 Берченко Г.В. Конституційний контроль за установчою владою в Україні: 

питання обмеження прав людини // ХIІ Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнар. наук. конф. (1-2 лист. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Права людини, 2019. –   С.110-112 (0,2 друк. арк.). 

 Підручник: 

Берченко Г.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: 2.1-2.4, 9.1, 9.3, 9.5-у співавторстві зі Слінько 

Т.М.), 16.4, 22.1.-22.4 – у співавторстві з Ткаченко Є.В.) (2 друк. арк.) 

 

11. Ковтун В.І., к.ю.н.,  доцент 

«Соціальні права громадянина в умовах глобальної фінансової кризи», 1,5 друк. 

арк.  

Опубліковано   2,9 друк. арк.  

Стаття:  

         Ковтун В.І. Захист конвенційних прав в умовах політики жорсткої 

економії: аналітичний огляд. Вісник Національної асоціації адвокатів України. 

№ 12 (49), 2018. С. 40-47 (0,8 друк. арк.). 

 

 Тези наукових доповідей:  
         Ковтун В.І. Щодо конституційного принципу «боргове гальмо». 

Юридична осінь 2018 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників 

всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.) за 

заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2018.С. 46-48.(0,2 друк. арк.); 
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    Ковтун В.І. Деякі питання правового захисту соціальних пільг. Матеріали 

круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , Національна 

академія правових наук України, Асоціація випускників(Харків, 24 червня, 

2019). С.71-73 (0,2 друк. арк.); 

     Ковтун В.І. Щодо базових механізмів функціонування соціальної 

держави. Парадигма конституційного права: історія та сучасність. ХІІ 

Тодиківські читання, м. Харків, (1-2 листопада 2019 року) за заг. ред. проф. А. 
П. Гетьмана. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2019. – С.131-

132 (0,2 друк. арк.). 

Підручник:  

Ковтун В.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: 6.1-6.2, 7.3-7.4, 17.1-17.2 – загальний обсяг 1,5 

друк. арк.). 

 

 12. Павшук К.О., к.ю.н., доцент 

«Діяльність виборчих комісій по підготовці та проведенню парламентських та 

президентських виборів в Україні», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано   2,4 друк. арк. 

Статті:   

Павшук К.О., Парасюк Є.О., Джалілова В.Р. Доцільність визнання 

суб’єктами права роботів, штучного інтелекту та штучно інтелектуальних 

роботів. Науковий огляд. 2019. № 4(57). С. 101-109 (0, 6 друк. арк.); 

Павшук К.О. Передвиборна агітація - 2019: традиційний виклик 

українській демократії. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2019. №3., с. 48-60 (0, 8 друк.арк.).  

Тези наукових доповідей:    

Павшук К.О. Виклики виборчих кампаній 2019 року та їх вплив на 

реалізацію принципу чесних виборів в Україні. «Український конституціоналізм 

у сучасному вимірі» : матеріали круглого столу. 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. С. 99-101(0,2 друк.арк.);  

Павшук К.О. Інститут виборчого омбудсмана як запорука 

демократичності процедур. Development of modern technologies and scientific 

potential of the world : coll. of scientific papers «Logos» with materials of the 

International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. London : NGO 

«European Scientific Platform», 2019. V.2. p. 21-23 (0,2 друк.арк.);      

Павшук К.О. Фінансування передвиборної агітації та реалізація принципу 

«fair elections». Парадигми конституційного права: історія та сучасність. ХІІ 
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Тодиківські читання :  збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнародної наукової 

конференції (1-2 лист. 2019 р.) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Нац. юрид. 

ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2019. 

С.148-149 (0,1 друк.арк.). 

Підручник: 

   Павшук К.О.  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: 8.1, 8.2  – загальний обсяг 0, 5 друк. арк.). 

 

13. Романюк П.В., к.ю.н., асистент 

«Вибори Президента України та Верховної Ради України: теоретико-практичні 

аспекти», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  12,6 друк. арк. 

 Монографія  

Романюк П.В.  «Конституційно-правові засади інституту 

представницького мандата в Україні / П.В. Романюк. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2019. – 192 с. (11 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

  Романюк П.В. Політична реклама в інтернеті: сучасні виклики. 

Парадигми конституційного права: історія та сучасність. XІІ 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. 240 с. С. 212-213  (в співавторстві) (0,1 

друк. арк.); 

  Романюк П.В. Особисте голосування як конституційний обов’язок 

народних депутатів України: шляхи забезпечення його дотримання на 

сучасному етапі. Юридична осінь 2019 року, Збірка тез наукових доповідей і 

повідомлень міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (29 

листопада 2019 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків (0,3 друк. арк.). 

Підручник: 

              Романюк П.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: 21.1-21.4 – загальний обсяг 1,2 друк. 

арк.). 

    

  14. Мохончук Б.С., к.ю.н., асистент 

«Виборча система на місцевих виборах та виборах Президента України: 

перспективи реформування», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано     2,1 друк. арк. 
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 Тези наукових доповідей: 

Мохончук Б.С  Політична реклама в інтернеті: сучасні виклики. 

Парадигми конституційного права: історія та сучасність. XІІ 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. 240 с. С. 212-213 (в співавторстві)   (0,1 

друк. арк.); 

 Мохончук Б.С. Питання уніфікації виборчого законодавства на 

сучасному етапі розвитку України. Юридична осінь 2019 року, Збірка тез 

наукових доповідей і повідомлень міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених (29 листопада 2019 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків (0,2 

друк. арк.); 

 Мохончук Б.С. Особливості функціонування бібліографічної бази даних 

«Google академія»: загальний огляд. Вища юридична освіта в контексті 

сучасних тенденцій розвитку. Тези доповідей та повідомлень учасників XIII 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Харків, 2019. С. 158-161 (0,2 друк. арк.). 

Підручник:  

   Мохончук Б.С.  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: 19.1-19.5 – загальний обсяг 1,6 друк. 

арк.). 

1.3. - 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням 

суми договору. 

             - 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

Практична значущість отриманих кафедрою результатів знаходить свій 

прояв в численних наукових публікаціях, в навчальному процесі, в 

просвітницькій діяльності науковців, підготовці аспірантів, у виступах на 

науково-практичних конференціях тощо. 

1.6.Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.   

           - 

1.7.   Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному підході 

щодо дослідження конституційно-правових проблем забезпечення верховенства 

права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні. 



 12 

Доведено, з урахуванням важливої ролі політичних партій, визначеної у 

ч.2 ст. 36, що Конституційний Суд України  мав би виступати як орган, 

уповноважений розглядати справи про заборону політичних партій. 

Обґрунтовано, що без врахування концепції войовничої демократії дати 

відповідь на виклики, з якими зіштовхнулася Україна, неможливо. Зокрема, 

ставлення до закликів про зміну територіальної цілісності в українському 

варіанті є особливо гострим. Потребує свого врахування також «афілійованість» 

(про що  є обґрунтовані підозри) низки громадських об’єднань громадян з 

державою-агресором, а також збройний конфлікт на сході, через який 

«мирність» закликів стає досить примарною. 

Зроблено висновок про те, що європейська концепція войовничої 

демократії  повинна стати базовим українським концептом, а за нинішніх умов 

– ключовою парадигмою діяльності законодавця й судової влади. У цьому 

аспекті українське законодавство і судова практика далекі від ідеалу. Водночас 

справедливо вважати, що Європейський суд з прав людини та інші європейській 

інституції (Рада Європи, Венеціанська комісія) не ігноруватиме ситуацію в 

Україні, включаючи анексію частини її території (Крим) та окупацію частин 

Донецької та Луганської областей. Передусім, йдеться про реальність загрози 

таким цінностям як демократія, права людини, територіальна цілісність, а також 

вплив «мирних» закликів на небезпеку реалізації цих загроз.  

 Доведено, що норми І Розділу Конституції України  зумовлюють 

найважливіші ознаки конституційного ладу, форми правління, державного 

устрою, політичного режиму, принципи народовладдя та інші надзвичайно 

важливі положення, які дозволяють існувати Україні як державі суверенній та 

незалежній.  Вони  виступають в якості норм-принципів, норм-цілей і 

практично всі вони виступають в якості цінностей конституційного ладу. Аналіз 

цих норм дозволяє зробити висновок, що всі без винятку принципи 

конституційного ладу одночасно є його цінностями, і в той же час деякі цінності 

не можуть виступати в якості принципів, наприклад, державні символи України, 

державна мова та деякі інші. Чисельні ігнорування конституційних принципів 

та конституційних цінностей, яке має місце в державі, вимагає подальшого 

вдосконалення українського галузевого законодавства і більш суворої 

відповідальності за його порушення.   

Обґрунтовано, що принцип соціальної держави необхідно досліджувати у 

взаємозв'язку з іншими основними принципами конституційної демократії і з 

урахуванням глобалізації та європейської інтеграції в контексті багаторівневого 

конституціоналізму та конституційного плюралізму. 

Виокремлено специфіку судового захисту соціальних прав людини, 

пов’язаних з особливостями їх реалізації в умовах політики жорстокої економії. 

Обсяг гарантованих соціальних прав українською державою дає можливість 

стверджувати про спостереження занепаду соціал-демократичних цінностей у 



 13 

європейському конституціоналізмі. Про це свідчить і той факт, що серед 

представників політикуму знизився рівень заклопотаності про економічну 

нерівність у державі. У свою чергу, це може привести до появи нової загрози 

під назвою «конфлікт поколінь», саме серед працюючих громадян та громадян 

пенсійного віку в момент забезпечення соціальних прав. 

Аргументовано, 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».  

Доведено, що 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.   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.  

 Визначено, що тлумачення статті 151-2 Конституції України можливе за 

двома підходами. Перший - формальний. Принцип обов’язковості, остаточності 

і неоскаржуваності не поширюється на випадки його постанови та інші акти 

(ухвали, забезпечувальні накази). Питання щодо надання відповідним актам 

Конституційного Суду України статуту обов’язковості, остаточності і 

неоскаржуваності можливе лише після внесення змін до Конституції України 

або шляхом зміни законодавчого регулювання цього питання.   Другий підхід, 

що є протилежним формальному, вимагає визнання обов’язковості, 

остаточності і неоскаржуваності щодо всіх актів КСУ, незалежно від їх форми і, 
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відповідно, означає розширювальне тлумачення статті 151-2 Конституції 

України. 

Зазначено, що у висновках Конституційного Суду України на  

законопроекти щодо внесення змін до Конституції України часто йдеться про 

повноваження і статус органів державної влади і досить опосередковані 

обмеження прав людини. Причому Суд часто використовує конструкцію 

«можуть призвести до обмеження прав», «опосередковано може призвести до 

обмеження права», а не констатує факт скасування або обмеження прав 

пропонованими змінами. КСУ робить припущення про можливість обмеження, 

що юридично дорівнює самому обмеженню і робить висновок про порушення ч. 

1 статті 157.   

 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; 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; 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.  

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 
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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 група 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. 

Проаналізовано досвід конституційного регулювання інформаційних 

відносин в Україні в конституціях та конституційному законодавстві 

радянського періоду, а також за часів незалежності Української держави. 

Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки. 

 По-перше, як показує вивчення конституційних аспектів свободи слова в 

Радянській Україні, дійсна свобода слова й думки була в той період просто 

неможлива. Необхідно також додати й те, що український конституціоналізм 

радянської доби не був самостійним правовим явищем. Шлях до визнання й 

конституційного закріплення права на свободу думки і свободу слова був 

тривалим, а розпочався з відмови від недемократичного режиму.  

По-друге, основоположною  ознакою медійної системи незалежної України 

є пострадянськість, тобто радикальна зміна суспільної ролі в порівнянні з 

радянськими часами й одночасне збереження багатьох радянських рис у самих 

медіа і їх суспільному контексті. По-третє, що стосується досвіду, накопиченого за 

часів розвитку України в період незалежності, то його аналіз, на наш погляд, 

підтвердив необхідність закріплення надійних правових гарантій демократії, серед 

яких важливе місце, безперечно, посідають свобода думки й слова, свобода 

інформації у всьому різноманітті її проявів. Проведення в Україні демократичних 

реформ, глибокі економічні й політичні перетворення в суспільстві безпосередньо 



 16 

пов’язані з виробленням і практичною реалізацією принципово нових для нас 

підходів до права особи на свободу слова, інформацію.  

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що в Україні питання щодо моделі 

інформаційної свободи вирішене відповідно до європейської парадигми свободи 

інформації, яка допускає випадки, коли дана свобода може бути обмежена, тобто 

за прикладом Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод і Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 

Доведено, що існують відмінності у підходах до правового регулювання 

Законами України «При вибори народних депутатів України», «Про вибори 

Президента України» та «Про місцеві вибори» присутні на різних етапах 

виборчого процесу та стосуються багатьох виборчих процедур (наприклад 

уточнення списків виборців на підставі рішення суду у день голосування, 

підходів до розуміння поняття «проживання в Україні», політичної реклами, 

непрямого підкупу виборців, обмежень щодо місць ведення передвиборної 

агітації, порядку транспортування виборчої документації до виборчих комісій 

вищого рівня тощо). Диференціація у правовому регулюванні аналогічних за 

своєю природою суспільних відносин є як мінімум нелогічною.   

З’ясовано, що значно більшою проблемою є те, що вона може призводити 

до обмеження виборчих прав та неоднакової правозастосовної практики, у тому 

числі в частині притягнення осіб до адміністративної та кримінальної 

відповідальності. Тому можна із впевненістю стверджувати, що уніфікація 

виборчого законодавства в сьогоднішніх умовах є не просто доцільністю, а 

необхідністю. 

   Процес реформування виборчого законодавства України має враховувати 

розвиток суспільних відносин, оскільки в будь-якому випадку, встановлюючи 

правила надання рекламних послуг компанії орієнтуватимуться на 

законодавство країни-охоплення. Для ефективного реагування на 

правопорушення державам важливо налагоджувати інституційну співпрацю з 

великими корпораціями («Facebook», «Twitter», «Google» тощо) для того, щоб ті 

оперативно передавали інформацію про політичну рекламу та джерела її 

фінансування. В той же час, держава зможе надавати власні роз'яснення або 

здійснювати перевірку рекламної продукції на предмет відповідності діючому 

законодавству, оскільки рекламні платформи охоплюють велику кількість країн, 

у яких суттєво відрізняється нормативна база. 

Обґрунтовано, що підготовка та проведення до чергових президентських 

та позачергових парламентських виборів 2019 р. виступили достатнім приводом 

для актуалізації питань, безпосередньо пов’язаних із організацією роботи 

виборчих комісій та забезпеченням прав виборців. Дані незалежних 

спостережень за виборчим процесом з одного боку свідчили про суттєвий 

прорив вперед назустріч демократичним виборчим процедурам, а з іншого – про 

повторення тих самих помилок, які дають про себе знати щоразу: передчасний 
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початок передвиборної агітації, прямий і непрямий підкуп виборців, 

застосування адмінресурсу з метою отримання депутатського мандату. На 

підставі опрацьованого матеріалу очевидним є безпосередній вплив 

передвиборної агітації на реалізацію принципу чесних виборів і рівних 

можливостей кандидатів. Загалом, підходи до передвиборної агітації за роки 

незалежності фактично залишились незмінними: прямий і непрямий підкуп 

виборців, застосування адмінресурсу, передчасна агітація.  

В українському виборчому законодавстві поки що відсутні норми, які 

встановлюють спеціальні правила поведінки посадовців під час виборчих 

кампаній, а обмеження використання адміністративних ресурсів врегульовані 

нечітко, що і призводить до негативних наслідків у масштабах країни. Це дає 

підстави зробити висновок, що якісна законодавча база з максимальним 

обмеженням зловживань має стати принципово важливим кроком, а справедливі 

та пропорційні санкції за порушення законодавства, особливо у частині 

фінансування агітаційної діяльності, стримуючим фактором.  

Лише адекватна реакція з боку правоохоронних органів та незалежних 

громадських інституцій, постійний контроль та транспарентність зможуть 

забезпечити справедливу конкурентну боротьбу між кандидатами під час 

виборчого процесу. Не останню роль у такому системному підході на шляху до 

зміцнення демократичних виборчих традицій відіграє правова культура 

співгромадян, які, аналізуючи перебіг подій та реагуючи на виклики, спроможні 

до висловлення суспільного осуду та неприйняття діяльності кандидатів із 

явним порушенням чесних правил гри. 

Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз сучасних 

проблем та шляхів реформування виборчого законодавства в Україні. 

Висвітлено сучасні проблеми правового регулювання та правозастосування у 

світлі виборів Президента України та Верховної Ради України за такими 

напрямками як: 

1) уточнення списків виборців: проблеми на шляху реалізації активного 

виборчого права: 

- проблеми забезпечення виборчих прав ВПО та інших мобільних груп 

виборців; 

- питання удосконалення механізму тимчасової зміни місця голосування 

та підходу до законодавчого визначення виборчої адреси; 

2) реєстрація та висування кандидатів: окремі питання обмеження в 

реалізації пасивного виборчого права: 

- практика надмірного формалізму з боку ЦВК; 

- різнотлумачення положень законодавства ЦВК та органами судової 

влади; 

3) передвиборна агітація в розрізі забезпечення вільних виборів: 

- проблеми визначення та ідентифікації ознак передвиборної агітації у 

діяльності суб'єктів виборчого процесу («прихована», «дочасна» та інші форми 
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неправомірної агітації); 

- розмежування порушення правил ведення передвиборної агітації за 

статтями КУпАП та ККУ. 

4) оскарження діяльності виборчих комісій: ключові проблеми та шляхи 

вдосконалення виборчого законодавства: 

- ефективний захист виборчих прав за умов невідворотності виборчих 

процедур та практика ЄСПЛ у рішеннях адміністративних судів; 

- виконання судом повноважень іншого органу державної влади з мотивів 

застосування ефективного способу захисту; 

- правові наслідки оскарження протоколів про підрахунок голосів, 

встановлення підсумків та результатів виборів на прикладі виборів народних 

депутатів в одномандатних виборчих округах № 119, 198, 210; 

5) виборчі правопорушення: 

- адміністративні правопорушення у сфері виборів та окремі аспекти їх 

підвідомчості; 

- злочини проти виборчих прав громадян: проблеми кваліфікації та 

перепони на шляху доказування. 

Щодо вищезазначеного здійснено пошук шляхів подолання недоліків 

правового регулювання та правозастосування, а також розроблені рекомендації 

з удосконалення чинного виборчого законодавства. 

Також з’ясовано правову природу представницького мандата, розкрито 

окремі теоретичні та практичні проблеми реалізації його засад. 

 

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 (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці котрих 

брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

 

 Доц. Летнянчин Л.І. надав 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;   

Доц Речицький  В.В. брав  участь у підготовці законопроектів про 

внесення змін до Конституції України в рамках роботи «Комісії з питань 

правової реформи при Президенті України»;  

Доц. Веніславський Ф.В.   надав висновок  на запит Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо проекту Закону 
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України  «Про парламентський контроль за дотриманням положень в діяльності 

спеціальних служб та правоохоронних органів держави»;   

Ас. Романюк П.В.    надав  експертну оцінку     законопроекту про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

особистого голосування народними депутатами України за реєстраційним № 

2148 від 17.09.2019. за звернення Комітету Верховної Ради України з питань  

правоохоронної діяльності;  

Ас. Романюк П.В.    надав  експертну оцінку законопроектам «Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» за реєстр. № 

1123 від 29.08.2019, «Про місцевий референдум» за реєстр. № 1221 від 

02.09.2019 року, «Про всеукраїнський референдум» за реєстр. № 2182 від 

26.09.2019 за звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування; 

Ас. Романюк П.В. у співпраці з Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»  готував зауваження та 

пропозиції до проекту Виборчого кодексу 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671).   

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленумів вищих судових органів (навести перелік). 

- 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Проф. Барабаш Ю.Г. член Колегії Державної інспекції навчальних 

закладів України. 

Проф. Барабаш Ю.Г.  заступник голови робочої групи  з питань 

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України Комісії з 

правової реформи при Президентові України;  

         Проф. Барабаш Ю.Г.  Голова Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України; 

     Доценти Слінько Т.М., Летнянчин Л.І., Берченко Г.В. члени Науково-

консультативної ради Конституційного Суду України.   

     Доц. Речицький В.В.   член Конституційної Комісії України.  

         Доц. Речицький В.В.   експерт в Українській Гельсінській спілці з прав 

людини.  

Доц. Речицький В.В.   експерт у Харківській правозахисній групі;  

          Доц. Речицький В.В.   експерт   в американській урядовій Програмі 

академічного обміну ім. Фулбрайта. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671
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Ас. Романюк П.В. член конкурсної комісії обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, 

відділення «Правознавство», Мала академія наук.   

        Ас. Мохончук Б.С. член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право».   

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих 

спеціалізованих Судів України (з наданням короткого змісту 

найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

-  

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх 

готували. 

  Відповідь на запит судді Конституційного Суду України  Литвинова О. М. 

(вих. лист від 26. 06. 2019 № 347-16/2705) 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 (доц. Слінько Т.М., доц. Летнянчин Л.І., доц. 

Ткаченко Є.В., доц. Кичун В.І.); 

 Відповідь на  запит судді КСУ Завгородньої І.І. щодо офіційного 

тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, а також інших питань, 

порушених у конституційному поданні 49 народних депутатів України від 24 

червня 2019 р. № 044/19-2-0018 ( доц. Слінько Т.М., доц. Байрачна Л.К.); 

 Відповідь  на запит судді Конституційного Суду України  Колісника В. П. 

(вих. лист від 03. 10. 2019 № 354-16/4103)   щодо законопроекту про внесення 

змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної 

Ради України) (доц. Летнянчин Л.І.); 

Відповідь 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) (доц. Дахова І.І.);  

           Відповідь на запит   судді Конституційного Суду  Шевчука С.В.   щодо      

відповідності Конституції України положень статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (доц. Речицький В.В.); 

 Відповідь на  запит судді Конституційного Суду України Завгородньої 

І.І.  (№ 360-16/3763 від 12.09.2019) щодо    відповідності вимогам статей 157 і 

158 Конституції України законопроекту про внесення змін до статті 93 

Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015)  

(ас. Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.); 

 Відповідь  на запит  Голови Конституційного Суду України Тупицького  

О.М.  (№ 348-16/4028 від 02.10.2019) щодо     відповідності вимогам статей 157 і 
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158 Конституції України законопроекту про внесення змін до статей 76 та 77 

Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради 

України та закріплення пропорційної виборчої системи0) (реєстр. № 1017)   (ас. 

Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.); 

 Відповідь на запит судді  Конституційного Суду України Головатого С.П. 

(№ 358-16/3903 від 20.09.2019)   стосовно відповідності вимогам статей 157 і 

158 Конституції України законопроекту про внесення змін до статті 81 

Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення 

повноважень) (реєстр. № 1027) ( ас. Романюк П.В.); 

 Відповідь на  запит судді Конституційного Суду України Касмініна О.М. 

щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 85 Конституції 

України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 

Верховної Ради України) (реєстр. № 1028) вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України. (доц. Павшук К.О.); 

          Відповідь на лист судді Конституційного Суду України Завгородньої І.І. 

щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, а 

також інших питань, порушених у конституційному поданні 49 народних 

депутатів України від 24 червня 2019 р. № 044/19-2-0018 (доц. Берченко Г.В.); 

   Відповідь  запит судді Конституційного Суду України  Головатого С. П. 

(вих. лист від 03. 10. 2019 № 354-16/4103)     щодо конституційності положень 

статей Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної»  (доц. Слінько Т.М., доц. Ткаченко Є.В.). 

  

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

Міжнародна науково-практична конференція «Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність» (ХП Тодиківські читання), 1-2 

листопада 2019 р. м. Харків;   

Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». 

Національний юридичний університет ім. Ярослава мудрого, 24 червня 2019 р., 

м. Харків; 

 Круглий стіл, присвячений  Міжнародному дню прав людини: 

Всеукраїнський урок «Права людини», Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 12 грудня 2019 р., м. Харків.  

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  
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Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 листопада 2019 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Парадигми конституційного  права: 

історія та сучасність» (ХП 

Тодиківські читання),  Національний 

юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків; 

  

24 вересня 2019 р.ІІІ Харківський 

міжнародний юридичний форум, 

Панельна дискусія «Європейська 

інтеграція крізь призму 

конституційного права» ,м. Харків; 

  

26 серпня 2019 р.,  Міжнародний 

семінар: «Democracy Reporting 

International», , м. Одеса; 

 

11-12 квітня 2019 р., ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція  

«Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми 

організації та правового 

забезпечення , м. Харків; 

 

13-14 листопада 2019 р,  

Міжнародна конференція 

«Президентські та парламентські 

вибори 2019 року в Україні: 

висновки та рекомендації», 

організованої проектом Ради Європи 

«Підтримка прозорості, 

інклюзивності та чесності виборчої 

практики в Україні» у співпраці з 

Центральною виборчою комісією, 

Координатором проектів ОБСЄ в 

Україні та Міжнародною фундацією 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

  

   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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6 

 

 

 

 

 

виборчих систем, м. Київ; 

 

29 листопада 2019 р., Міжнародна 

науково-практична конференції 

молодих учених «Юридична осінь 

2019 року», Національний 

юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, , м. Харків. 

 

 

 

3 

Всеукраїнські 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 11 грудня 2019 р, Конференція: 

«перспективи розвитку військової 

юстиції та проблеми дотримання 

прав людини та основоположних 

свобод», м. Київ; 

 

 16 квітня 2019 р.  II Всеукраїнської 

науково-практична конференція 

«Духовна культура України перед 

викликами часу, Національний 

юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

 

30 травня 2019 р.     Всеукраїнська 

Науково-практична конференція 

«Суперечності  взаємодії моралі і 

права в сучасному українському 

суспільстві»  Національний 

юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого, м.  Харків; 

10 грудня 2018 р. Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків;  

 

1 листопада 2019 р. ХХІ 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденція», м. Харків. 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 1 

 

  

 

  

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 Круглі столи,семінари  

1. 11-13 липня 2019 р. ХШ 1 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

«Міжнародна школа з медіа-права». 

Університет «Києво-Могилянська 

академія»,  Київ; 

 

24-25 травня 2019 р. Семінар-

робітня «Довіра, відповідальність і 

соціальна згуртованість в сучасній 

Україні: досвід і виклики для країни 

та регіону». Український 

католицький університет,м. Львів; 

 

24 червня 2019 р. Круглий стіл 

«Український конституціоналізм у 

сучасному вимірі». Національний 

юридичний університет ім. Ярослава 

мудрого, м. Харків; 

 

  

25 жовтня 2019 р. Щорічна осіння 

«Школа з прав людини». Перший 

рівень. Харківська правозахисна 

група, м. Харків. 

 

1 березня 2019 р. Круглий стіл  

«Актуальні проблеми екологічного, 

земельного та аграрного 

законодавства в сучасних умовах», 

присвячений 90- річчю з дня 

народження доктора юридичних 

наук, професора, члена-

кореспондента НАПрН України 

В.К.Попова, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава 

мудрого,  м. Харків;  

 

24 вересня 2019 р.  Круглий стіл 

«Державотворчі процеси в Україні 

та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 1000-річчя з початку 

правління Ярослава Мудрого),   м. 

Харків; 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

27 березня 2019 р. Круглий стіл 

«Державотворчі процеси в Україні 

та зарубіжних країні: історичний 

аспект» (до 80-річчя незалежності 

Карпатської України), Національний 

юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків; 

 

12  грудня 2019 р. Круглий стіл, 

присвячений Міжнародному дню 

прав людини:  Всеукраїнський урок 

«Права людини», Національний 

юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків; 

 

16 жовтня 2019 р.   Круглий  стіл 

«Правова основа діяльності 

Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України: 

перспективи та напрями взаємодії, 

Конституційний Суд України, м. 

Київ; 

 

8 лютого 2019 р.   Круглий  стол 

«Публічні фігури на юридичній 

шахівниці: дебют тривалої гри», 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 

м. Харків; 

 

 10  березня 2019 р. вебінар з 

виборчого права, організованого 

ELSA Kharkiv,  м. Харків; 

 

6 квітня 2019 р. неформальний  

освітній  захід «Кава з юристом» на 

тему сучасних проблем 

конституційного права, м. Харків; 

 

7 квітня 2019 р.  експертний  

сніданок «Президент та лампочка у 

під'їзді, або які насправді обов'язки у 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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голови держави?», «NGO 

Enlightening Initiative», м. Харків. 

 

 

 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

Литва, м. Вільнюс, Університет Миколаса Ромеріса, Міжнародна науково-

практична конференція «Конституційні принципи законодавства: досвід 

імплементації та сучасні виклики»,  23 жовтня 2019 р. (проф. Барабаш Ю.Г.);  

 London, Development of modern technologies and scientific potential of the 

world : coll. of scientific papers «Logos» with materials of the International scientific-

practical conf., July 29, 2019. (доц. Павшук К.О.). 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк.арк) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою 

університету (номер протоколу, дата).   

   

Романюк П.В.   Конституційно-правові засади інституту 

представницького мандата в Україні / П.В. Романюк. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2019. – 192 с. Рекомендовано  Вченою радою 

НЮУ імені Ярослава Мудрого. Протокол №7 від 21 січня 2019 р. (11 друк. арк.). 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк. арк.). 

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

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

Право, 2019.   ( 37 друк. арк.). 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(автор, назва, обсяг в друк. арк.). 

 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.); 

  Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів / Ю.Г. 

Барабаш, Т.М. Слінько, Л.І. Летнянчин та ін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Х.: 

Право, 2019. – 290 с. (22,7друк.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.  (17   друк. арк.); 
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П.В.Романюк, Б.С.Мохончук: Посібник для членів окружних виборчих 

комісій з виборів Президента України на чергових виборах Президента України 

31 березня 2019 року //за заг. редакцією В.В. Ковтунця    

(http://vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_OVK_VP_2019.pdf) 

(1,8 друк. арк.); 

  П.В.Романюк, Б.С.Мохончук: Посібник для членів дільничних виборчих 

комісій з виборів Президента України на чергових виборах Президента України 

31 березня 2019 року //за загальною редакцією В.В. Ковтунця    

(http://vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_DVK_VP_2019.pdf). (1,8 

друк. арк.); 

 П.В.Романюк, Б.С.Мохончук:  Вибори Президента України 2019: 

посібник для суддів / за ред. Ю. Барабаша. Київ: «АK-Group», 2019 .,212 с.  (7,2 

друк. арк.);  

П.В.Романюк, Б.С.Мохончук: Позачергові вибори народних депутатів 

України 2019: посібник для суддів / за ред. М. Цуркана. Київ, 2019., 252 c. (14,4 

друк. арк.).   

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.) 21/15,9 друк.арк.:   

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк. арк.   3/1,8 

    Yurii Barabash, Hryhorii Berchenko. Freedom of Speech Militant Democracy: 

The History of Struggle against Separatism and Communism in Ukraine// Tallinn 

University of Technology (ISSN 2228-0588), Baltic Journal of European Studies, 

Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 3-24 ( 1 друк. арк..); 

Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition// Tallinn University of Technology (ISSN 2228-

0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 

25-42 ( 0,5 друк. арк.); 

    Bayrachnaya, LK; Nadtochiy, YV; Isaev, AN; Surenovna. The crimes that 

affect the animal and plant world: the problems of penalization. No Amazonia in 

vestiga.  Volume: 7, Issue: 16, Pages: 380-390.  Published: SEP-OCT 2018 (0,3 друк. 

арк.). 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк. арк.) та навести перелік:       3/1,8 друк. арк. 

 

Міжнародна наукометрична база даних Scopus 

    Yurii Barabash, Hryhorii Berchenko. Freedom of Speech Militant Democracy: 

The History of Struggle against Separatism and Communism in Ukraine// Tallinn 

University of Technology (ISSN 2228-0588), Baltic Journal of European Studies, 

Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 3-24 ( 1 друк. арк..); 

Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition// Tallinn University of Technology (ISSN 2228-

http://vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_OVK_VP_2019.pdf
http://vyborkom.org/kb/assets/2019/PrintedBooks/Posibnyk_DVK_VP_2019.pdf
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. Pages: 

25-42 ( 0,5 друк. арк.); 

  

Міжнародна наукометрична база даних Web of Science  

    Bayrachnaya, LK; Nadtochiy, YV; Isaev, AN; Surenovna. The crimes that 

affect the animal and plant world: the problems of penalization. No Amazonia in 

vestiga.  Volume: 7, Issue: 16, Pages: 380-390.  Published: SEP-OCT 2018 (0,3 друк. 

арк.). 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  6/ 4,2 друк. арк. 

 

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 

(Варшава, Польща) 

Барабаш Ю.Г. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності Українського народу // Право України.  -2019. - № 10.,  С. 66-

81 (1 друк. арк.); 

Кушніренко О.Г. Міжнародно-правові стандарти прав людини на 

достатній рівень життя та їх імплементація в соціальній політиці України. 

Журнал «Право і суспільство», К., 2019, № 6, - С.14-31 (0,8 друк. арк.); 

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.)  

Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною 

скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 

12. – С. 92-114. (у співавторстві) (0,5 друк. арк.) 

Берченко Г.В. Обов’язковість, остаточність і неоскаржуваність рішень і 

висновків Конституційного Суду України // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – № 58. – 2019. – С. 67-71 (0,6 д.а.) 

Павшук К.О. Передвиборна агітація - 2019: традиційний виклик 

українській демократії. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2019., №3., с. 48-60 (0, 8 друк. арк.).   

  

Міжнародна наукометрична база даних «HeinOnline» (США) 

Барабаш Ю.Г. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності Українського народу // Право України.  -2019. - № 10.,  С. 66-

81 (1 друк. арк.); 

Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною 

скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 

12. – С. 92-114. (у співавторстві) (0,5 друк. арк.) 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 29 

Міжнародна наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США) 

Барабаш Ю.Г. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності Українського народу // Право України.  -2019. - № 10.,  С. 66-

81 (1 друк. арк.); 

Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною 

скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти  // Право України. – 2018. – № 

12. – С. 92-114. (у співавторстві) (0,5 друк. арк.). 

База даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США) 

Барабаш Ю.Г. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності Українського народу // Право України.  -2019. - № 10.,  С. 66-

81 (1 друк. арк.); 

 Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною 

скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти  Право України. – 2018. – № 12. 

– С. 92-114. (у співавторстві) (0,5 друк. арк.). 

База даних періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory) 

(США) 

Барабаш Ю.Г. Право на зміну конституційного ладу як складова 

правосуб’єктності Українського народу // Право України.  -2019. - № 10.,  С. 66-

81 (1 друк. арк.); 

Берченко Г.В. Право на звернення з індивідуальною конституційною 

скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти // Право України. – 2018. – № 

12. – С. 92-114. (у співавторстві) (0,5 друк. арк.) . 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) 

 - 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою: 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи) 

Статті 
1. 

 

 

 

 

 

Yurii Barabash, 

Hryhorii 

Berchenko. 

 

 

 

 

Freedom of Speech 

Militant 

Democracy: The 

History of Struggle 

against Separatism 

and Communism in 

Ukraine  

Tallinn University of 

Technology (ISSN 2228-

0588), Baltic Journal of 

European Studies 

 

 

 

 Vol.9, №3 (28), 

Autumn 2019. 

Pages: 3-24 ( 1 

друк. арк..); 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2. Tatiana Slinko, 

Olena Uvarova. 

 

 
 

Freedom of 

Expresson in 

Ukraine: (Non) 

sustainable 

Constitutional 

Tradition 

 Tallinn University of 

Technology (ISSN 2228-

0588), Baltic Journal of 

European Studies 

Vol.9, №3 (28), 

Autumn 2019. 

Pages: 25-42 ( 1 

друк. арк.); 

 

 

3. Bayrachnaya, LK; 

Nadtochiy, YV; 

Isaev, AN; 

Surenovna  

 The crimes that 

affect the animal 

and plant world: 

the problems of 

penalization 

 No Amazonia in vestiga Volume: 7,  
Issue: 16, Pages: 380-

390.  Published: SEP-

OCT 2018). (1 друк. 

арк.)  

 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 Yuri V. Baulin, 

Kateryna O. 

Pavshuk, Inna A. 

Vishnevska. 

 

Risk in the 

performance of 

medical activities: 

medico-legal 

overview 

Wiadomosсti Lekarskie, 

Polska 

2019, (0, 9 друк. 

арк.). 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкова

ної 

продукц

ії 

Моног

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнал

ах та 

наук. 

збірник

ах 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конферен

ціях 

Підручн

ики та 

навчаль

ні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

норма

тивної 

літера

тури 

Коде

кси, 

коме

нтарі 

Кіль

кість 

друк. 

арк. 

на 

одног

о 

викл

адача 

63/154,2  1/11 21/15,9  33/7,1  0  8/120,2 0  0  11 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 - 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

  

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

 Доц. Летнянчин Л.І. 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 

http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000454436100038


 31 

реформам», що впроваджується DRI разом з Інститутом міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. 

 Доц. Ткаченко Є.В. провів лекції з підвищення кваліфікації для 

співробітників органів СБУ. 

Ас. Романюк П.В. провів лекції для студентської аудиторії на тему 

«Правове регулювання передвиборної агітації в Україні», організованої 

Асоціацією випускників Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (11 березня 2019 року, м. Харків).  

 Ас. Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С. розробники, тренери та лектори 

тренінгу для тренерів з питань виборчого законодавства (вибори Президента 

України 2019 року) для суддів адміністративних судів, експерт регіональних 

тренінгів, організованих Національною школою суддів України (НШСУ) 

спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні (IFES Ukraine).   

 Ас. Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.  розробники, тренери та лектори 

тренінгу для тренерів з питань виборчого законодавства (позачергові вибори 

народних депутатів України 2019 року) для суддів адміністративних судів, 

експерт регіональних тренінгів, організованих Національною школою суддів 

України (НШСУ) спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні 

(IFES Ukraine).  

 Ас. Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.  тренери регіональних тренінгів 

«Ефективна поліція – забезпечення законності виборчого процесу» для 

працівників Національної поліції України, організованих Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» в рамках проекту 

«Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом посилення громадської 

участі та надання технічної допомоги», який здійснюється Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) за британської допомоги від уряду Великої 

Британії.  

  Ас. Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.  тренери регіональних тренінгів 

«Ефективна поліція – забезпечення законності виборчого процесу» для 

працівників Національної поліції України, організованих Консультаційною 

місією Європейського Союзу в Кіровоградській області за погодженням з 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» в 

рамках проекту «Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом 

посилення громадської участі та надання технічної допомоги», який 

здійснюється Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за британської 

допомоги від уряду Великої Британії.  

 Ас. Романюк П.В., ас. Мохончук Б.С.  тренери з підготовки 

довготермінових спостерігачів та комунікаційних менеджерів для 

спостереження за позачерговими парламентськими виборами 2019 року, 

організованого Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська 

мережа «ОПОРА».   
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4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, 

необхідно перелічити підготовлені та подані практичними органами 

доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко). 

     - 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

 

Відповідь на запит Територіального управління Державного бюро 

розслідувань (м. Полтава) щодо вичерпного  переліку органів, що відносяться 

до правоохоронних органів (доц. Веніславський Ф.В.); 

    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. (доц. 

Дахова І.І.); 

   Відповідь на запит №662 Національної Академії правових наук України 

від 2 вересня 2019 р.  щодо застосування при вирішенні спорів в 

адміністративних судах норми частини 4 статті 7 Кодексу адміністративного 

судочинства України   (доц. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.); 

 Відповідь на запит Головного управління ДФС у м. Києві щодо 

тлумачення «інформації з обмеженим доступом» у розумінні Податкового 

кодексу України № 125011307 від 23 серпня 2019 р. ( доц.Слінько Т.М., доц. 

Ткаченко Є.В.); 

 Відповідь  на лист  Спілки ректорів щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу»   

(доц. Т. М. Слінько, доц. Ткаченко Є.В.); 

   Відповідь на повторний запит Чистякова Андрія Миколайовича   щодо 

конституційності застосування судами загальної юрисдикції смертної кари як 

виду покарання за окремі злочини (від 16 січня 2019 року)  (доц. Летнянчин 

Л.І.); 

 Відповідь на запит Харківської обласної організації всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» щодо законопроекту «про 

громадян України, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» (доц. Ковтун В..І.); 

  Відповідь на звернення громадянина  Кеммель В.В. (вх. № К-51, 

05.02.2019) щодо процедури реєстрації Центральною виборчою комісією 

кандидатів пост Президента України (ас. Мохончук Б.С.). 

 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 
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-  

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

Кандидатські дисертації: 

1.  Грибовська А.А. Конституційні засади гендерної рівності в Україні» 

(науковий керівник доц. Слінько Т.М.); 

2. Кардаш А.В. «Конституційно-правовий захист інформації про особу 

(порівняльно-правовий аспект)» (науковий керівник  проф. Барабаш Ю.Г.); 

3.  Безсонова М.В. «Конституційне право на звернення до міжнародних 

правозахисних інституцій: проблеми теорії і практики» (науковий керівник доц.  

Веніславський Ф.В.). 

 

Докторські дисертації 

 1. Бориславська О.М. «Європейська модель конституціоналізму:формування, 

сучасний стан, тенденції розвитку»  (науковий консультант проф. Барабаш 

Ю.Г.) 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. 

- 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Відгук на докторську дисертацію Ключковського Ю.Б. «Принципи 

виборчого 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 (2019 рік). (Проф. Барабаш Ю.Г.); 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Підготовлено відгуків на автореферати   кандидатських  дисертацій (2):  

Відгук на автореферат  дисертації  Гільбурт А.М. «Конституційно-правові 

засади політичної системи», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю  12.00.02  - конституційне право, 

муніципальне право (доц.  Слінько Т.М.); 

Відгук на автореферат дисертації Бернацького Б. В.   «Формування 

української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів 

і практик», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» (доц. Берченко Г.В., ас. Мохончук 

Б.С.). 

Підготовлено відгуків на автореферати  докторських дисертацій (3):  
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  Відгук на автореферат дисертації Ключковського Ю. Б. «Принципи 

виборчого 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 (доц. Слінько Т.М., доц. дахова І.І.);  

  Відгук на автореферат дисертації Шамрая В. В.   «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 (доц. Слінько Т.М., доц.   Ткаченко Є.В.). 

Відгук на автореферат дисертації Деркача  Андрія Леонідовича   «Захист 

прав людини у конституційному процесі: питання теорії та практики», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право та 12.00.11 – міжнародне 

право. 

 

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. 

 Доц. Речицький В.В. дав розгорнуте інтерв’ю  на каналах «Эспресо» та 

«АТВ» з питань звільнення Голови Конституційного Суду України С.Шевчука,  

з приводу результатів роботи Конституційної комісії. 

             

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

       Науково-дослідна робота студентів розглядається кафедрою як суттєва 

складова частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи 

студентів. 

        На цей час на кафедрі працює    гурток з  конституційного права України 

під керівництвом:  доц. Берченко Г.В.,  асис. Романюк П.В.      За звітний період 

у роботі гуртків постійно брали участь більш 20 студентів. Основною метою 

діяльності наукового гуртка є: підвищення рівня знань студентів в сфері 

конституційного права та конституційної юрисдикції та порівняльного 

конституційного права; активне залучення студентів до наукової діяльності; 

створення умов для співпраці і обміну думками між студентами, аспірантами та 

викладачами; заслуховування та обговорення наукових доповідей; аналіз 

актуальних проблем організації та діяльності Конституційного Суду України, 

органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, змін у 

законодавстві, судової практики та ін.; розроблення пропозицій щодо усунення 

колізій у чинному законодавстві. 
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  Основні напрямки досліджень:  

1.Діяльність Конституційного Суду України та проблеми конституційного 

контролю; 

2. Виборче право і виборчий процес; 

3. Конституційна реформа в Україні, проблеми її реалізації; 

4. Конституційний статус людини і громадянина в Україні; 

5. Проблеми територіального устрою України; 

6. Проблеми діяльності місцевого самоврядування в Україні; 

7. Конституційно-правовий статус Президента України. 

   

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно   становить 177 обсягом 22,5 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  становить  1 обсягом 0,2 друк. арк. 

  

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 Проф. Барабаш Ю.Г. є членом редакційної колегії журналів  «Вісник 

Конституційного                 Суду       України», «Право України», «Публічне 

право», «Проблеми законності»; 

Доц. Речицький В.В. є членом редакційної колегії журналів     «Свобода 

слова і приватність»,  «Права людини в Україні»; 

   Ас. Мохончук Б.С. є членом редакційної колегії журналу «Світ Науки і 

Освіти». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Доц. Слінько Т.М. нагороджено Орденом Ярослава Мудрого Ш ступеня 

на відзнаку заслуг перед університетом;  

Доц. Слінько Т.М  отримала Почесну грамоту ректора Національного 

юридичного університету    за сумлінну і плідну працю в університеті та з 

нагоди 60-річчя від дня народження; 

Доц. Речицький В.В.  нагороджено Золотою медаллю «За честь і 

професійну гідність» від «Асоціації правників України»; 

          Проф. Барабаш Ю.Г.  Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки 

за 2018 рік; 

    Доц. Дахова І.І. отримала Подяку Міністерства освіти і науки України за 

розробку тестових завдань єдиного фахового вступного випробування та 

організації навчання основам тестології; 
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     Доц. Берченко Г.В. отримав Подяку Міністерства освіти і науки України 

за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність; 

    Доц. Летнянчин Л.І. отримав Подяку 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»;  

    Асистент Мохончук Б.С. отримав Подяку директора Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, 

вагомий внесок у розвиток науки;   

    Асистент Романюк П.В. отримав Почесну грамоту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, 

вагомий внесок у розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді 

Харківщини. 

  

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ  

 

Доц. Ткаченко Є.В. та доц. Ковтун В.І. брали участь у тренінгах та отримали: 

1. Certificate of completion (IFES) Training instruments of Public Participation 

for educators of IFES’ Civil Education university course (April11-12, 2019) Poltava, 

Ukraine;   

2. Certificate of completion (IFES) Training “Facilitation in Teaching. Human 

Rights” for educators of IFES’ Civil Education university course (May 16-17, 2019) 

Lviv, Ukraine;   

3. Certificate of completion (IFES) Training on Action Projects for educators of 

IFES’ Civil Education university course (June 21-22, 2019) Kyiv, Ukraine.  

Ас. Романюк П.В. та ас. Мохончук Б.С.  співавтори курсу лекцій щодо 

міжнародних стандартів, конституційних принципів виборчого права, правил 

здійснення передвиборної агітації та відповідальності за її порушення для 

представників громадської спільноти ветеранів АТО (ООС) в межах проекту 

«Патріоти – до Влади», організованого за ініціативи та підтримки Спілки 

ветеранів АТО, Харківського університетського консорціуму, Харківської 

обласної державної адміністрації на базі ХарРІ НАДУ;  

Ас. Романюк П.В. член суддівської колегії під час фіналу Першого 

регіонального турніру з дебатів «Студенти PRO» на тему переваг та недоліків 

електронного голосування, що відбувся на базі Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця, за підтримки Харківської 

обласної державної адміністрації, Харківського університетського консорціуму 

та Харківської обласної студентської ради відбувся.   
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