
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2019 рік 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Зінченко Олена Володимирівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. 

1. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  

«Проблеми розвитку правових систем євразійського та африканських регіонів»  

(2,0 друк. арк.). 

2. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Проблеми розвитку правових систем євразійського та африканських регіонів» 

(30,13 друк. арк.). 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи навчального посібника, 

наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Вперше виділено і сгруповано 

визначальні особливості статусу президента в арабських республіках різних 

типів. Встановлено помітну тенденцію поступових змін конституцій та 

республіканської форми правління арабських держав, які відбуваються під 

тиском глобалізаційного процесу та подій «арабської весни». Встановлено, що 

конституції арабських держав передбачають чотири різновиди 

республіканського правління, в яких президенти мають різний статус та різний 

обсяг повноважень: суперпрезидентську республіку, президентську 

республіку, президентсько-парламентську та парламентсько-президентську 

республіки. Доведено, що в арабських державах статус президента нерозривно 

взаємопов’язаний із формою правління. Суперпрезидентська форма 

республіканського правління фактично складає незалежну, неконтрольовану на 

практиці законодавчою або судовою гілками влади систему правління з 

гіпертрофованими президентськими повноваженнями. Президентська 

республіка характеризується персоніфікованістю інституту президента, у якій 

глава держави очолює виконавчу владу, а уряд несе відповідальність тільки 

перед президентом. Глава держави із президентською формою 

республіканського правління політично не звітує перед жодним органом. В 

президентсько-парламентських республіках основний обсяг повноважень у 

сфері виконавчої влади належить президенту, у парламентсько-президентських 

республіках обсяг повноважень президента значно менший, відповідні 

повноваження концентруються в руках прем’єр-міністра. У цій системі 

закладено механізм суттєвого пом’якшення властивих парламентській і 

президентській формам республіканського правління недоліків: для першої – 

нестабільності уряду, частих урядових криз й відставок, для другої – 

схильності до надмірної персоналізації державної влади, залежності від особи 

президента та її узурпації. 
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Вперше здійснено порівняльний аналіз конституцій франкомовних 

держав африканського континенту, які були введені в дію відразу ж після 

отримання ними незалежності у 1950-1960-ті роки, та оновлених Основних 

законів наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Зроблено висновок про те, що 

перші конституції у викладі прав і свобод осіб та громадян обмежувались, в 

основному, найважливішими міжнародними деклараціями про них та 

розділами про суверенітет держави. Нові ж Основні закони без будь-якого 

винятку вирішують питання щодо прав і свобод людини у багатоаспектному 

обсязі. Вони забезпечують більшу роль держави в економічній сфері, визнають 

пріоритет людини у її взаємовідносинах з державою, містять широкий перелік 

прав і свобод осіб і громадян, розподіляють їх на громадянські, політичні, 

соціально-економічні, культурні, встановлюють гарантії їх реалізації та 

механізми захисту, регулюють відносини між суспільством та державою, не 

допускають зрощення державних і партійних інститутів, узурпації будь-якою 

політичною партією державної влади, уводять положення про соціальну 

державу, про зовнішньополітичну діяльність держави та про співвідношення 

національного і міжнародного права.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) — .  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів — . 

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

рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

вітчизняні конференції: 

 Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна 

академія правових наук України, Асоціація випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Україна, м. Харків, 24 

червня 2019 р. 

 Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових 

наук України, Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. 

Україна, м. Харків, 24 вересня 2019 р. 

 V-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів 

М.В. Яновського і В.С. Семенова: 70 РОКІВ ЖЕНЕВСЬКИМ КОНВЕНЦІЯМ 

ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ, 28 листопада 2019 року, м. Харків. 

 

міжнародні конференції 

 

 Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні», Причорноморська 

фундація права, Україна, м. Одеса, 8-9 лютого 2019 р.  

 Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний 

суспільний регулятор», Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», Україна, м. Львів, 15-16 лютого 2019 р. 

 Круглий стіл  «Актуальні питання міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства» в рамках III Харківського міжнародного 

юридичного форуму, 24 вересня 2019 р., м. Харків. 

 

8. Видавнича діяльність:  

 

навчальні посібники всього 2 / 25,73 друк. арк.: 

 Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних факультетів і вищих 

навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання друге, змінене / уклад. 

О.В.Петришин, О.В.Зінченко, Д.В.Лук’янов. – Харків: Право, 2019. – 1024 с. 

(64,0/21,33 друк. арк.); 

 Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. факультетів і 

вищих навчальних закладів / авт.-уклад.: О.В.Петришин, О.В.Зінченко, 

Д.В.Лук’янов,. 3-тє видання, змінене. – Х.: Право, 2019. – 164 с. (13,2 / 4,4 

друк. арк.). 

 

статті всього 3 / 3,0 друк. арк.: 

 

 Zinchenko O. Peculiarities of Arab monarchies forms of government (comparative 

analysis) / O. Zinchenko // Щорічник українського права. – № 11/2019. – С. 103-

114. (1,0 друк. арк.); 

 Зінченко О.В. Особливості статусу президента в арабських республіках 

(порівняльний аналіз) / О.В.Зінченко // Вісник Національної академії правових 

наук України. – 2019. – № 1 (26). – С.110-122. (1,0 друк. арк.); 

 Zinchenko O. Rights and freedoms of persons and citizens in constitutions of french-

speaking countries of Africa / O. Zinchenko // Вісник Національної академії 

правових наук України. – 2019. – № 2 (27). – С.98-108. (1,0 друк. арк.).  
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тези наукових доповідей і повідомлень всього 4/ 1,4 друк. арк.: 

 

 Зінченко О.В. Права і свободи людини у конституціях Республіки Конго 

(Леопольдвіль-Кіншаса) 1960 і 2006 рр. // Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, Україна, Причорноморська фундація права, 

м. Одеса, 8-9 лютого 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 123-126. (0,4 друк. арк.); 

 Зінченко О.В. Статус вождів в конституціях англомовних і франкомовних країн 

Африки (на прикладі Замбії та Конго (Леопольдвіль-Кіншаса) // Право як 

ефективний суспільний регулятор: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», м. Львів, 15-16 лютого 2019 р. – Львів, 2019. – С. 45-48. (0,4 друк. 

арк.); 

 Зінченко О.В. Радикалізм витоків українського конституціоналізму // 

Матеріали Круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному 

вимірі» 24 червня 2019 р. 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.60-62. (0,3 друк. арк.); 

 Зінченко О.В. Арабські конституційно-абсолютні монархії – унікальний взірець 

державотворення  // 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. – С. 37-39. (0,3 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of Science — . 

9.2. Публікації в інших науковометричних базах даних всього 2 / 

2,0 друк. арк.: 

 Зінченко О.В. Особливості статусу президента в арабських республіках 

(порівняльний аналіз) / О.В.Зінченко // Вісник Національної академії правових 

наук України. – 2019. – № 1 (26). – С.110-122. (1,0 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща); 

 Zinchenko O. Rights and freedoms of persons and citizens in constitutions of french-

speaking countries of Africa / O. Zinchenko // Вісник Національної академії 

правових наук України. – 2019. – № 2 (27). – С.98-108. (1,0 друк. арк.) (Index 

Copernicus International (Польща).  

 

10. Член редакційних колегій – . 

 

11. Член спеціалізованих вчених рад – . 

 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації – . 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські:              

 

Докторських – 1 : 

Каріков С.А. «Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів 

у 1525–1580 рр.». Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, захист 12 квітня 2019 

р. у спецраді Д 64.051.10 ХНУ імені В.Н.Каразіна.  

 

Кандидатських – 1: 

Михтуненко В.В. «Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність І.Я. 

Гурлянда». Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, захист 27 червня 2019 р. у 

спецраді К 79.053.01 Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка. 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії).––––– 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.––––  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.–––– 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.–––– 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.–––– 

 

 

 

 

 

доц. О.В. Зінченко  

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  ____________________________________ 

 

 


