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1. Вовк Дмитро Олександрович. 
2. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теорії та 

філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Релігія і релігійна 

свобода в умовах російсько-українського військового конфлікту», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Релігія і релігійна 

свобода в умовах російсько-українського військового конфлікту, 3,0 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: монографія, статті, редагована збірка статей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Показана юридична і політична динаміка державно-церковних відносин від 
початку конфлікту у 2014 році до 2018 року включно, у тому числі зближення держав 
і церкви, їх співпраця у військовій сфері і національній безпеці. 

Окреслені виклики для релігійної свободи, що виникають у зв’язку з таким 
зближенням, зокрема, посилення впливу держави на внутрішньо релігійне життя і 
міжконфесійні відносини. 

Проведено порівняльне дослідження відносин держави і церкви в Україні та інших 
пострадянських країн з православною більшістю. Показані окремі спільні тенденції в 
цих країнах, але водночас зазначається, що модель відносин держави і церкви в 
Україні залишається більш інклюзивною і сприятливою для релігійних меншин, ніж у 
решті пострадянських держав. 

5.  –  
6. Зв’язок з практикою: 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян:  
- доповідна записка для Фонду народонаселення ООН щодо потенціалу релігійних 

організацій України у сфері протидії домашньому насильству; 
- участь як тренер у Програмі «Практичний курс з верховенства права» (спільний 

проект НУЮ імені Ярослава Мудрого, Університету Південної Кароліни та Програми 
USAID «Нове Правосуддя»); 

- участь у роботі Групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ з свободи релігії або переконань. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Конгрес Асоціації з вивчення національностей (2-5 травня 2019 р., Нью-Йорк, 
США); 

2) Міжнародна конференція «Human Dignity from Judges’ Perspectives» (24-25 
липня 2019 р, Пемброк-коледж, Оксфорд, Сполучене Королівство); 

3) Міжнародна конференція «Religious Persecutions in the World Today: Diagnoses, 
Prognoses, Treatments, Cures» (2-3 серпня 2019 р., Крайст-Черч, Оксфорд, Сполучене 
Королівство); 

4) Міжнародний семінар «Eastern Christianity, Migration and Reconciliation» (1-2 
листопада 2019 р., Єреван, Вірменія). 

9. Видавнича діяльність: 
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Монографії: 
Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during Russian-Ukrainian Conflict (Routledge, 

2020), 248 p. 
Статті: 

1) Vovk, D. Dynamics of church-state relations in Ukraine and the military conflict with 
Russia: Political and legal aspects, In Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during Russian-
Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 32-53. (1 друк. арк.) 

2) Clark, E. & Vovk, D. Introduction, In Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during 
Russian-Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 1-11. (0,5 друк. арк.) 

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

1) Vovk, D. Dynamics of church-state relations in Ukraine and the military conflict with 
Russia: Political and legal aspects, In Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during Russian-
Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 32-53. 

2) Clark, E. & Vovk, D. Introduction, In Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during 
Russian-Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 1-11. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання:  
Член редакційної ради журналів «Філософія права і загальна теорія права», 

«Релігійна свобода». 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом: 

Стипендія Університету Брігама Янга (США) на проведення досліджень у 2018-
2019 академічному році. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 
1) Міжнародний центр права і релігії Університету Брігама Янга (США): читання 

лекцій, проведення досліджень, організація конференцій; 
2) Центр Європи Університету Астона у Бірмінгемі (Сполучене Королівство): 

організація конференції.  
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18. Відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

Нагорода за видатні досягнення у сфері публічного права III Харківського 
юридичного форуму. 
 

 
_________ доц. Д.О. Вовк 

 
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 
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Додаток № 1 
№ 
з/п Назва виду роботи Години 

1 

Scopus, Web of Science 
1. Vovk, D. Dynamics of church-state relations in Ukraine and the military 
conflict with Russia: Political and legal aspects, In Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). 
Religion during Russian-Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 32-53. 
2. Clark, E. & Vovk, D. Introduction, In Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion 
during Russian-Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 1-11. 

375 

4 Динаміка державно-церковних відносин в Україні після Євромайдану // 
Релігієзнавчі нариси. 2019. № 8. С. 157-173  60 

5 
Публікація монографії, що видається за межами України: 
1. Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during Russian-Ukrainian Conflict 
(Routledge, 2020), 248 p. 

600 

 Всього: 1035 
 


