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ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 
1. Дашковська Олена Ростиславівна. 
2. Доктор  юридичних наук, професор кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Європейські 

цінності в національній правовій системі України» (2,0 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Європейські 

цінності в національній правовій системі України» (4,0 друк. арк.) 
4.1. Форми впровадження виконаної НДР: наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Полягає в теоретичному аналізі ціннісного виміру прав людини в сучасному 
інформаційному суспільстві. Міжнародні стандарти покликані скасувати  відмінності 
щодо реалізації прав і свобод людини, які проявляються на глобальному і 
національному рівнях, стверджуючи їх універсальний характер. Розвиток 
інформаційних технологій, повсюдна комп’ютеризація, проникнення мережі Інтернет 
в найвіддаленіші куточки світу, є основою дистанційних форм навчання, що сучасним 
викликам глобалізації в сфері вищої освіти. Інтернет як один з найцінніших і 
найдоступніших суспільних ресурсів  є ефективним каналом реалізації права на 
свободу слова та характеризується низкою особливостей, коли кожен суб’єкт отримує 
можливість передавати інформацію невизначеному колу осіб, зазвичай масовій 
аудиторії, не вступаючи у відносини з редакцією засобу масової інформації. 

5. –  
6. Зв’язок з практикою: 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Прочитала дві лекції практичним працівникам в Управлінні освіти 
Немишлянського р-ну м. Харкова. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян. 

Науковий висновок щодо проблемних питань тлумачення та застосування ст. 77 та 
ст.78 Конституції України на запит Конституційного Суду України 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування. – ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 
1) Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правове 

будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей»  3-4 травня 2019 р., м. 
Ужгород, Україна; 

2) Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 
мінливому світі: Всеукраїнський круглий стіл  19–20 квітня 2019 року, м. Харків, 
Україна; 

3) 3 Харківський міжнародний юридичний форум   24-28 вересня 2019 року, м. 
Харків, Україна; 

4) Наукова конференція «Європейська інтеграція крізь призму конституційного 
права», 24-25 вересня 2019 р. Харків, Україна; 

5) Наукова конференція «Бізнес і права людини: основні виклики для нових 
демократій»  26-27 вересня 2019 р. Харків, Україна; 



 2

6) Науково-практична конференція «Майбутнє цифрових активів: фінансово-
правовий погляд» 27-28 вересня 2019 р. Харків, Україна. 

9. Видавнича діяльність:  
Навчальні посібники: 

Тематика курсових робіт з теорії права (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-
кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) для 
студентів 1 курсу на 2019-2020 р.р./ Уклад.: О.В. Петришин, О.Р. Дашковська, та ін. 
— Харків: Нац. юрид. універ. ім. Я. Мудрого  2019. у співавт., (особистий внесок  0,7  
друк. арк.) 
Статті: 

1) Дашковська О.Р. Право на освіту в сучасному інформаційному просторі  // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 
– 2019. – № 41 - С. 12-17 (0,6 друк. арк.) фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

2) Дашковська О.Р. Права людини в глобалізованому світі: універсалізм чи 
релятивізм? // Юридичний вісник. – 2019. – № 3-4 - С. 45-51 (0,7 друк. арк.). фахове 
видання Index Copernicus International (Республіка Польща) 

3) Дашковська О.Р Захист свободи слова в Інтернет просторі //Електронне  наукове 
фахове видання «Порівняльно аналітичне право» – 2019. – № 5. – С. 23-28. (0,7 друк. 
акр.) фахове видання Index Copernicus International (Республіка Польща) 
Тези: 

1) Дашковська О. Р. Інформаційні технології як інструмент забезпечення прав 
людини  // Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 
мінливому світі: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (19–20 квітня 2019 
року, м. Харків) / редкол.: С.Максимов, Н.Сатохіна, К.Буряковська. — Харків, 2019. 
—  С. 17-20 (0,4 друк арк.) 

2) Дашковська О.Р. «Електронна демократія» як інструмент забезпечення виборчих 
прав громадян // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки 
оптимальних моделей: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 
травня 2019 р., м. Ужгород /Ужгородський національний університет; 2019. С.116-119  
(0,5 друк.арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science.  

Baranov P. , Mamamychev A., Magomedov R.М., Dashkovska O. R., Serhii Boldyriev 
Social and political integrity and political and legal order // Religacion -revista de ciencias 
sociales y humanidades Volume: 4 Issue: 19 Pages: 1121-1125 Published: SEP 2019 
Accession Number: WOS:000493569300166 ISSN: 2477-9083  (0,4 друк арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
1) Член редакційної колегії збірника наукових праць «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування» 
2) Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія і право» 
3) Член редакційної колегії збірника наукових праць «Філософія і загальна теорія 

права» 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради: 

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого . 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
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13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації. 

 
 

_________ проф. О.Р. Дашковська 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     _________проф. О. В. Петришин 
 
  



 4

Додаток № 1 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

1 

Web of Science: 
Social and political integrity and political and legal order // Religacion -revista 
de ciencias sociales y humanidades Volume: 4 Issue: 19 Pages: 1121-1125 
(співавтори Baranov P., Mamamychev A. , Dashkovska O. R., Serhii Boldyriev)  

63 

3 

Право на освіту в сучасному інформаційному просторі  // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 
2019. – № 41 - С. 12-17 фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 
Права людини в глобалізованому світі: універсалізм чи релятивізм? // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 
науки» – 2019. – № 4 - С. 45-51  фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 
Захист свободи слова в Інтернет просторі //Електронне  наукове фахове 
видання «Порівняльно аналітичне право» – 2019. – № 5. – С. 23-28. фахове 
видання Index Copernicus International (Республіка Польща) 

300 

14 

1. Інформаційні технології як інструмент забезпечення прав людини // 
Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 
мінливому світі: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (19–20 
квітня 2019 року, м. Харків) / редкол.: С.Максимов, Н.Сатохіна, 
К.Буряковська. — Харків, 2019. —  С. 17-20 (0,4 друк арк.) 
2. «Електронна демократія» як інструмент забезпечення виборчих прав 
громадян // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки 
оптимальних моделей: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції 3-4 травня 2019 р., м. Ужгород /Ужгородський національний 
університет; 2019. С.116-119   

80 

16 

Рецензування статей наукового журналу «Право України» 
«Доктрина верховенства права Європейського союзу: національний 
аспект(позиція Конституційних судів окремих держав-членів ЄС)» 
«Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав 
національних меншин» 

60 

17 

3. Всеукраїнська конференція «Розбудова правової держави в Україні» (м. 
Одеса 25.05.19 ),  
Кочоладзян М. – студентка 1 курсу 1 групи, факультет адвокатури,  «Фікції 
у праві: правова природа»; (0,2 друк арк) 
Єфіменко Г. – студентка 1 курсу 1 групи, факультет адвокатури, «Гендерна 
рівність в праві»; (0,2 друк арк) 
Млієвський А – студент 1 курсу 2 групи факультету адвокатури «____»(0,2 
друк арк) 
Гоенко А – студентка 2 курсу 2 групи факультету адвокатури «Монархічна 
держава в ХХ1 столітті» (0,2 друк арк) 

80 

20 Науковий висновок щодо проблемних питань тлумачення та застосування 
ст. 77 та ст.78 Конституції України на запит Конституційного Суду України 

100 

 Всього: 683  
 
 


