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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 
 
1.1. Науково-дослідна робота кафедри здійснювалась в межах цільової 

комплексної програми «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та 
правової системи України», № 0111U000969. Науковий керівник – завідувач кафедри 
теорії і філософії права, д.ю.н., проф. Петришин О. В. 

1.2. Штатний склад кафедри теорії і філософії права за планом науково-
дослідницької роботи на 2019 рік: 

1. Дашковська О.Р., д.ю.н., професор     
«Європейські цінності в національній правовій системі України», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 4,0 друк. арк.      7 публ  /  4 друк арк  /  638 год 
Навчальний посібник: 
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. 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. Права людини в глобалізованому світі: універсалізм чи релятивізм? // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – 
2019. – № 4 - С. 45-51 (0,7 друк. арк.). фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

3. 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) 

4. 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.) фахове 
видання Web of Science.  

Тези: 
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  (0,5 друк.арк.) 

2. Максимов С.І., д.ю.н., професор 
«Cоціально-дискурсивні засади верховенства права», 2 друк. арк. 
Опубліковано 3,8 друк. арк.   10 публ.  / 4,2 друк. арк.  /1659 год  
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Статті: 
1. Law as a Normative System: Humanistic Positivism of Eugenio Bulygin // 

Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. 
Petryshin. Kharkiv : Law, 2019. № 11. P. 71–80. (0,8 друк. арк.). 

2. Ценностное измерение права: человеческое достоинство // Человек и 
право: проблема ценностных оснований правового регулирования : сборник 
научных трудов ; под ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. Минск : Академия МВД, 
2019. – С. 140–147 (0,5 друк. арк.) 

3. Нормативность права: опыт философского осмысления // Мир человека: 
нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, 
различие, взаимосвязь : сборник трудов международной научной конференции 
(Саратов, 27–29 июня 2019 г.) / [редкол.: И. Д. Невважай (отв. ред.) и др.] – 
Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», 2019. С. 188-195 (РИНЦ Росія) (0,6 друк. арк.) 

4. Від головного редактора // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. 
№1. – С. 11-14 (0,3 друк. арк.) 

5. Мир, заснований на правах людини: XXVIII Всесвітній конгрес Міжнародної 
асоціації філософії права і соціальної філософії (Лісабон, Португалія) // Філософія 
права і загальна теорія права. – 2019. №1. – С. 290-299 (0,8 друк. арк.) 

Навчальні посібники та довідники: 
«Творці Української Науки. Серія Юридичні науки. Том. І» (у співавт.) (особистий внесок 
– 0,4 друк. арк.)  

Тези:  
1. Взаємодія моралі і права // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 
Харків, 30 травня 2019 р. (0,3 друк. арк.) 

2. Спір про природу права // Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 
мінливий концепт у мінливому світі. Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. 
Харків, 19-20 квітня 2019 р., (0,1 друк. арк.) 

3. Людська гідність як конституційна цінність // Матеріали круглого столу 
«Український конституціоналізм у сучасному вимірі», м. Харків, 24 червня 2019 р., (0,3 
друк. арк.) 

4. The Experience of Human Dignity // XXIX IVR World Congress “Dignity. 
Democracy. Diversity”, Lucerne, Switzerland, 7-12 July 2019, (0,1 друк. арк.) 

3. Богачова Л.Л., к.ю.н., доцент 
«Структура нормотворчого процесу (стадії, провадження, режим)», 1,5 друк.арк. 
Опубліковано 5,9 друк.арк.    7 публ.  / 2,5 друк. арк  / 300 

год 
Статті: 
1. Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі. // Прикарпатський 

юридичний вісник, 2019. №3.(0,5 друк.арк.) Index Copernicus International (Республіка 
Польща); 

2. Види національної і наднаціональної нормотворчості. / Електронне наукове 
фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019.- №5. (0,5 друк.арк.)  Index 
Copernicus International (Республіка Польща) Режим доступу: http://www.pap.in.ua/  ; 



4 
 

3. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія права» для 
студентів 1 курсу (2019-2020 р.р.), тема 12 «Чинність нормативно-правових актів», тема 
21 «Підстави юридичної відповідальності».// (0,4 друк.арк.). Електронний варіант. 
Режим доступу: http://acs.nlu.edu.ua/materials/files/theory_state_and_law/0099/01.pdf.; 

4. Підготовлено до друку розділ «Нормативно-правові акти» (1,5 друк.арк.), 
параграфи: «Нормативно-правовий акт», «Нормативно-правовий договір» (0,5 
друк.арк.) до підручника «Теорія права»; 

5. Здано до друку тексти термінів «Закон», «Законотворчість», «Зворотна сила 
закону», «Юридична сила нормативно-правового акта», «Інститут права» (у 
співавторстві), «Галузь права» (у співавторстві) до словника «Соціологія права» (1 
друк.арк.). 

Тези: 
1. Правова визначеність як елемент принципу верховенства права.// 

Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м.Ужгород, 20-21 вересня  2019 р.- Ужгород: Ужгородський національний 
університет, 2019.- С.10-13  (0,3 друк.арк.); 

2. Оприлюднення нормативно-правових актів як гарантія дотримання прав 
людини.// Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції,  м.Дніпро, 4-5 жовтня 2019 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 
2019.- С.6-10 (0,3 друк.арк.); 

3. Нормативно-правовий договір у системі джерел права.// Правова система 
суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції,  м.Львів, 15-16 листопада 2019 р.- Львів, Центр 
правничих ініціатив. 2019. (0,3 друк.арк.); 

4. Судовий контроль за законністю актів муніципальних органів.// Актуальні 
питання юридичної теорії і практики: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м.Харків, 6-7 грудня 2019 р.- Харків, Східноукраїнська наукова 
юридична організація. 2019. (0,3 друк.арк.); 

5. Критерії класифікації підзаконних нормативно-правових актів.// Теорія і 
практика сучасної юриспруденції: Матеріали XXII Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, м.Харків, 15 грудня 2019 р. (0,3 друк.арк.). 

4. Биля-Сабадаш І.О., к.ю.н., доцент 
«Емоційне забарвлення текстів юридичних документів в правовому регулюванні 

суспільних відносин», 1,5 друк.арк. 
Опубліковано 1,6 друк.арк.    4 публ.  /0,2 друк.арк  / 390 год. 
Статті: 
1. Експресивність у текстах юридичних документів // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. – 17 с. (0,8 
друк. арк.) 

Тези: 
1. Експресивність у нормативно-правових документах (на прикладі актів 

«м’якого» та «твердого» міжнародного права) // Міжнародна науково-практична 
конференція «Одеські юридичні читання», м. Одеса, 8-9 листопада 2019 року, 0,3 друк. 
арк. 

2. Експресивність преамбул законів як засіб нормотворчої аргументації // X 
Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, практикуючих юристів, 
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аспірантів та студенті «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства», м. 
Харків, 16 листопада 2019 року, 0,3 друк. арк. 

3. Експресивність в аргументаційних юридичних документах // Міжнародна 
науково-практична конференція молодих учених «Юридична осінь 2019 року», м. Харків 
28 листопада 2019 року, 0,2 друк. арк. 

 
5. Вовк Д.О., к.ю.н., доцент 
«Релігія і релігійна свобода в умовах російсько-українського військового 

конфлікту», 1,5 друк.арк. 
Опубліковано 3,0 друк.арк.    4 публ.  / 8 друк. арк.  / 1035 

год 
Статті: 
Scopus, Web of Science: 
1. 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 

6. Окладна М.Г., к.і.н., доцент 
«Ідея війсково-політичної інтеграції країн Європи: історія і сучасність» 0,75 друк. 

арк 
Опубліковано 2,9 друк.арк.    6 публ.  /3,6 друк. арк.  /430 год 
Підручники:  
Еволюція ідей європейської єдності // Право Європейського Союзу: основи теорії 

: підручник / за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  С. 8-15. (0,6 друк.арк.) 
Монографії: 
Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 

інтеграційних проектах: історія та сучасність  : монографія / за наук. ред. професорів А. 
П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. (2 друк.арк.) 

Статті:   
1. El concepto de «federalismo imperial» al servicio de la integración europea: historia 

y contemporaneidad. RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-1135. (0,3 д.а.) Web of Science. 

2. Doctrinas jurídicas estatales de Rusia como categoría científica: dimensión esencial 
y libre de leyes. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII 
Número: 1 Artículo no.:124 

Тези:  
1. Еволюція підходів до формування національних стратегій безпеки і оборони 

США: уроки для України // Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : зб. 
наук. статей за матеріалами ІІІ-ї Всеукр. наук. практ. конф. з європ. права, м. Харків, 15 
листоп. 2019 р. / редкол. : А. П. Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. Харків, 2019. (0,3 друк.арк.) 

2. Геополітичні ідеї М.С. Грушевського // Духовність як складова Української 
державності: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної 
конференції: Харків, 9-10 квітня 2019р. Харків: ХНУБА, 2019. С. 151-153. (0,2 друк.арк.) 

7. Олейников С.М., к.ю.н., доцент 
«Правові форми здійснення функцій держави», 0,75 друк.арк. 
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Опубліковано 3,4 друк.арк.    5 публ.  / 3,4 друк. арк / 640 год 
Стаття: 

1. The factors of impact on content and dynamics of legislation // Humanities & Social 
Sciences Reviews. 2019, 7(6), 123-130.  

2. Nature of legal behavior: the concepts of definition and their evolution // Humanities & 
Social Sciences Reviews. 2019, 7(6), 201-205.  

3. Динамика современного законодательства: типичные (классические) и 
нетипичные факторы содержательной эволюции // Балтийский гуманитарный журнал. 
2019. Т. 8. № 3(28). С. 213–219. 

4. Природа юридически значимого поведения: понятие, особенности и право-
культурная динамика // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28). С. 220–
225. 

Тези: 
Моральні і правові засади діяльності владних суб’єктів / Матеріали 
конференції (круглий стіл) «Етика правника»: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 21 
листопада 2019 р. 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/SB_Etuka_pravnuka_2019.pdf  

8. Прийма С.В., к.ю.н., доцент 
«Норми права: їх загальна характеристика і тлумачення», 1,5 друк.арк. 
Опубліковано 1,5 друк.арк.    2 публ.  /1,5 друк. арк.  /360 год 
Статті: 
1. Принцип своєчасності інтерпретації норм права Вчені записки Таврійського 

національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Т. 30 
(69). № 6 (Міжнародна науковометрична база даних «Index Copernicus» (Польща)); 

2. Принцип доцільності тлумачення права Актуальні проблеми вітчизняної 
юриспруденції. 2019. № 6 (Міжнародна науковометрична база даних «Index Copernicus» 
(Польща)). 

Підручники: 
Підготовлені в підручнику «Теорія права»: розділ «Принципи права», розділ 

«Норми права» (у співавт.) та «Колізії та прогалини в законодавстві» (у співавт.). 
Навчальні посібники: 
Підготовлені та направлені в редакцію терміни до енциклопедичного словника 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» «Зловживання правом» і «Законність». 
9. Пушняк О.В., к.ю.н., доцент 
«Перспективна дія в часі судових рішень у системах прецедентного права», 1,5 

друк. арк.  
Опубліковано  1,6 друк.арк.    2 публ. / 1.6 друк.арк. / 290 год 
Стаття:  
Дія у часі судового прецеденту: досвід США // Теорія і практика правознавства. – 

2019. – Вип. 1 (15). – С. 1–25. (1,35 друк. арк.) – Index Copernicus. 
Тези:  
До питання про судову правотворчість // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень XXІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (Харків, 15 грудня 2019 р.). – Харків, 2019 (в редакції). 
0,25 друк. арк. 

10 Смородинський В.С., к.ю.н., доцент 
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«Ефективність правового регулювання судової реформи», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 6,5 друк. арк.    4 публ.  / 12 друк. арк. / 762 год   
Навчальні посібники: 
Загальна теорія права : посібник для підготовки до іспитів за новою програмою / 

Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський ; за заг. ред. О. В. Петришина. — 
Х. : Право, 2019. — 172 с. (11 д.а.). 

Тези: 
1. Судова реформа в Україні: проблема ефективності / Закарпатські правові 

читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 
р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. О. Я. Рогача, Я. 
В. Лазура, М. В. Савчина. Ужгород: РІК-У, 2019. 372 с. — С. 256-261 (0,3 д.а.). 

2. Нескінченна реформа: чинники провалів судових перетворень в Україні / 
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); редкол.: О. В. Щербанюк 
(голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 
2019. 336 с. — С. 87-90 (0,4 д.а.). 

3. Нескінченна реформа: проблема ефективності судових перетворень в Україні / 
Парадигми конституційного права: історія та сучасність. ХІІ 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. 218-221 (0,3 д.а.). 

11. Уварова О.О., к.ю.н., доцент 
«Бізнес і права людини: загальнотеоретична концепція», 1, 5 друк. 
Опубліковано  5,3 друк арк.   6 публ.  /27,96 друк. арк.  / 1765 год 
Навчальні посібники: 
1. «Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення гендерної рівності в 

Україні» (5 друк. арк.) 
2. «Бізнес і права людини» (5 друк. арк.) 
3. «Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок» (5 друк. арк.) 
4. «Права жінок та гендерна рівність» (11,86 друк. арк.) 
Статті: 
Scopus, Web of Science. 
1. Freedom of Expression in Ukraine: (non)Sustainable Constitutional Tradition. Baltic 

Journal of European Studies (SCOPUS, Web of Science - Emerging Sources Citation Index). 
2019. Volume 9 (прийнято до друку). 0,8 друк. арк. 

2. Свобода вираження в Україні: (не)стійка конституційна традиція. Балтійський 
журнал європейських досліджень. 2019. Випуск 9. (прийнято до друку). 

Тези: 
Бізнес як фактор впливу на сучасну концепцію прав людини // Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19-20 квітня 2019 р., 0,3 друк. арк. 

12. Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент 
«Теоретико- методологічні основи модернізації правової системи України», 1,5 

друк. арк. 
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Опубліковано 1,5 друк. арк.   11 публ. / 7,7 друк.арк. / 1593 год. 
Тези: 
Модернізація правової системи: сутність та фактори // II Харківські міжнародно-

правові читання, м. Харків, 21 листопада 2019. – 0,3   друк.арк. 
Статті  

1. Голова державного інституту в зміщаних та гібрідних політичних системах /EL 
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO DE ESTADO ENLOS SISTEMAS POLÍTICOS 
HÍBRIDOS Y MEZCLADOS //Журнал - ORBIS Revista Científica Electrónica de Ciencias 
Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / 
By Fundación Unamuno / №41, 2019. С.130-139 

2. Ісламська правова сім’я як одна з провідних правових сімей світу. Головні 
терміни мусульманського права – шаріат і фікх/ М. Хаустова, Д.Юхименко// Електронне 
наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право» . – 2019. - №1. (0,8 друк. 
арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка 
Польща) 

3. Вплив глобалізації на правову систему України/ М. Хаустова, К.Липнік/ М. 
Хаустова, К.Липнік // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне 
право». – 2019. - №1. (0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index 
Copernicus International (Республіка Польща) 

4. Універсальне та культурно- специфічне у правосвідомості / М. Хаустова, В. 
Пачколіна // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право» . – 
2019. - №1. (0,9 друк. Арк.)  Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

5. Верховенство права – як провідний принцип  модернізації правової системи 
України / М. Хаустова, А.Гой//  Електронне наукове фахове видання «Порівняльне 
аналітичне право» . – 2019. - №1. (0,8друк. Арк.) Міжнародна наукометрична база даних  
Index Copernicus International (Республіка Польща) 

6. Вплив релігійних традицій на систему права в країнах ісламського світу / М. 
Хаустова, К. Лагутіна// Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне 
право». – 2019. - №1. (0,9 друк. Арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index 
Copernicus International (Республіка Польща) 

7. Сутність поняття злочину геноциду в міжнародному праві  / М. Хаустова, М. 
Федоровська// Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право». – 
2019. - №1. (0,9друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 

8. Монархія як особлива форма державного правління/М.Хаустова ,  Д. Терещук //  
Юридичний науковий електронний журнал.– 2019.– №6 (0, 9 друк. арк..) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

9. Теоретико - методологічні основи модернізаційних процесів, їх вплив на сутність 
державно-правових процесів/ Право і суспільство.-2019.- №6. –С.32-43 (0,6 друк.арк.) 
Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка 
Польща)  

10. Правова політика української держави у сфері модернізації  правової системи 
України/ Юридичний науковий електронний журнал .-2019.-№6.- С.42-51.  – (0,7 
друк.арк) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща) 



9 
 

13. Буряковська К.О., к.ю.н., асистент 
«Роль принципів права у правозастосуванні», 0,75 друк. арк. 
Опубліковано 7,35 друк. арк.    2 публ. / 7 друк. арк. /482 год 
Навчальні посібники 
1. Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: 

застосування стандартів ради Європи / Г. Христова, Ю. Трало, К. Буряковська. Проект 
Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», 2019. 292 
с. (4 друк. арк.) 

2. Бізнес і права людини : навчальний посібник / О. О. Уварова, К. О. 
Буряковська. Харків, 2019.148 с. (3 друк.арк) 

Стаття:  
Healthcare for migrant workers. Wiadomości Lekarskie. 2019. 11. (0, 35 друк.арк.) 

Scopus, Web of Science. 
14. Матат Ю.І., к.ю.н., асистент 
«Шляхи подолання прогалин у законодавстві в процесі правозастосовної 

діяльності», 1,5 друк. арк.  
Опубліковано 1,54 друк. арк.    4 публ. / 1,54 друк. арк./ 180 

год 
Стаття:  
The Role of Legal Positions Produced by Judicial Practices in the Application of Law in 

the Context of the Legal Regulation Incompleteness // Visegrad Journal on Human Rights. – 
2019. – № 5. – (0, 5 друк. арк.).  

Тези:  
1. Субсидіарне застосування норм права в правозастосовній діяльності // 

Міжнародна науково-практична конференція «Реформування законодавства України та 
розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії», м. Ужгород, 10-11 травня 
2019 р., 0, 2 друк. арк.  

2. Роль правових позицій, вироблених судовою практикою, в механізмі подолання 
прогалин у законодавстві // Міжнародна юридична науково-практична конференція 
«Актуальна юриспруденція» «Правотворчість та правозастосування у демократичній 
державі: теорія і практика», м. Київ, 3 жовтня 2019 р., 0, 38 друк. арк.  

3. До питання щодо ролі тлумачення права в механізмі подолання прогалин у 
законодавстві в процесі застосування права // Міжнародна юридична науково-
практична конференція «Актуальна юриспруденція» «Модернізація законодавства у 
сфері захисту прав та свобод людини: досягнення та перспективи» (заплановано 
участь, м. Київ, 12 грудня 2019 року), 0, 46 друк. арк. 

15. Размєтаєва Ю.С., к.ю.н., асистент 
«Правове регулювання щодо бізнесу та прав людини у цифрову епоху», 1,5 

друк.арк. 
Опубліковано 1,56 друк. арк.       7 публ. / 15,6 друк. арк. / 1332 год  
Навчальний посібник: 
Доктрина та практика захисту прав людини : навчальний посібник / Ю. С. 

Размєтаєва. – Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. – 364 с. (13  друк. арк.) 
Статті: 

1. Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: виклики цифрової 
епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–239. (0, 8 друк. арк.) 
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Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 
(Республіка Польща). URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/6/44.pdf 

2. ІТ-компанії і боротьба з порушеннями прав людини в Інтернеті: провідні практики. 
Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій : зб. ст. і тез : матеріали 
до Панельної дискусії 25 верес. 2019 р. / упоряд. О. О. Уварова. – Харків : Право, 2019. 
– С. 72–78. (0,4 друк. арк.) URL: https://legalforum.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/zbirka-tez-i-statej.pdf   

3. Razmetaeva, Yulia. “Human rights concept and guidelines for GIScience” (in LESSON 
2019: Legal Ethical factorS crowdSourced geOgraphic iNformation 1st International 
Workshop on Legal and Ethical Issues in Crowdsourced Geographic Information, 8th - 9th 
October 2019, University of Zurich, Switzerland). Available at: https://www.cs.nuim.ie/ 
~pmooney/lesson2019/razmetaeva.pdf (0,6  друк. арк.) 

Тези: 
1. Формування новітніх прав людини під впливом IT // ІТ право: проблеми та 

перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІІ-ої Міжнародної науково-
практичної конференції (Львів, 7 грудня 2018 р.). – Львів: Растр-7, 2018. – С. 93–98. (0,3  
друк. арк.) URL: http://aphd.ua/publication-567/ (не увійшло до звіту за 2018 рік)  

2. Гендерні стереотипи у цифрову епоху // Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали VI 
Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18–19 квітня 2019 р.). – Харків : 
ХНМУ, 2019. – С. 155–156. (0,2  друк. арк.)  

3. Право у технологічному світі. 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. 50–51. (0,3 друк. арк.)  

16. Сатохіна Н.І., к.ю.н., асистент 
«Теоретичні та практичні виміри правового досвіду», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 4,5 друк. арк.    9 публ. / 4,5 друк. арк. / 1127 

год 
Монографія: 
Сатохина Н.И. «Аргументация в праве и морали», (у співавт.), (особистий внесок 

– 0,3 друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2018 р.) 
Статті: 
1. Значимая фактичность: ценностные основания права в опыте // Человек и 

право: проблема ценностных оснований правового регулирования: сборник научных 
трудов. Минск: Академия МВД, 2019. С. 197-202 (0,4 друк. арк.). 

2. Нормативность опыта: герменевтическое измерение // Мир человека: 
нормативное измерение – 6: Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, 
различие, взаимосвязь: сборник трудов международной научной конференции 
(Саратов, 27–29 июня 2019 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2019. С. 150-156 (0,4 друк. арк.). 

3. Experience of Law and Experience of Lawlessness: Hermeneutic Perspective // The 
Experience of Law: Collection of Articles and Essays. Kharkiv: Publisher Oleg 
Miroshnychenko, 2019. P. 18-30 (0,8 друк. арк.). 

4. Опыт права и опыт бесправия: герменевтическая перспектива // Філософія 
права і загальна теорія права. – 2019. – № 1. – С. 57-70 (1,0 друк. арк.). 
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5. Право: мінливий концепт у мінливому світі (Всеукраїнський круглий стіл, 19 – 
20 квітня, Харків) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. – № 1. – С. 295-296 
(0,1 друк. арк.). 

6. Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної філософії // 
Вісник АПрНУ. – 2019. – № 3 (1,3 друк. арк.). (Index Copernicus, Польща). 

Переклад наукової статті: 
Тружильо І. Права людини, мир та поняття права. Історія незавершеної правової 

революції / Пер. з англ. Н.І. Сатохіної // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. 
– № 1. – С. 205-235. 

Тези: 
1. Experience of Law and Experience of Lawlessness: Hermeneutic Perspective // 

Dignity, Democracy, Diversity: XXVIII World Congress on the Philosophy of Law and Social 
Philosophy, Lucerne, Switzerland, 7 – 12 July 2019, 0,1 друк. арк. URL: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/890d86_8ad4de2d0794421dac106be6a67c8d3e.pdf. 

2. Постметафизическое мышление в праве // Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези доповідей 
Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 19 – 20 квітня 2019 р., 0,1 друк. арк.  

17. Семенихин І.В., к.ю.н., асистент 
«Сутнісні ознаки правової доктрини, її роль та значення у діяльності судових 

органів», 1,5 друк. арк.   
Опубліковано 1,85 друк. арк.    6 публ. / 1,85 друк. арк. / 310 

год 
Стаття: 
Теоретичні розуміння правової доктрини // Проблеми законності: зб. наук. пр. - 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. – Вип. 145. – С. 36–50 (0, 85 друк. 
арк.). Міжнародна наукометрична база даних РІНЦ (Російська Федерація). 

Тези: 
1. Смерть фізичної особи: доктринальний і нормативний аспекти // Сучасний 

вимір держави і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 
17-18 травня 2019 р, 0,2 друк. арк. 

2. Правова доктрина як герменевтична і нормативна дисципліна // Права людини 
та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 
громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р., 0,2 друк. арк. 

3. Право нації на самовизначення у сучасній доктрині і практиці міжнародного 
права//Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 квітня 2019 р., 0,2 друк. 
арк. 

4. До питання про обов’язковість положень правової доктрини // Права та 
обов’язки людини у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Одеса, 8-9- листопада 2019 р., 0.2 друк. арк. 

5. Правова доктрина та юридична практика: окремі аспекти взаємодії //  Правові 
системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 листопада 2019 р., 0,2 
друк. арк. 

 18. Сидоренко О.О., к.ю.н., асистент 
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«Трансформація національної правової системи в умовах глобалізації», 1,5 друк. 
арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк.    4 публ. / 1,6 друк. арк. / 265 год 
Статті: 
1. Гендерна рівність в Україні в умовах глобалізації//Науковий вісник 

Ужгородського НУ. Серія «Право». – 2019. - № 56 – С. 24-30 (0,7 друк. арк.). Index 
Copernicus: 

2. Освітні процеси як основа становлення правосвідомості в Першій 
Чехословацькій республіці (1918-1938 р.р.)/ /Вісник Нац. акад. керівних кадрів культури і 
мистецтв. Серія «Культурологія» – 2019. – № 2 – С. 190-194 (0,3 друк. арк.) Scopus, 
Web of Science: 

Тези: 
1. Верховенство права – найвища демократична цінність на шляху трансформації 

національної правової системи // Міжнародна науково-практична конференція 
«Міжнародні та національні виміри забезпечення стабільності», м. Львів, 19-20 квітня 
2019 р., 0,3 друк. арк. 

2. Трансформація влади у демократичну форму держави // Міжнародна науково-
практична конференція «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід», м. 
Київ, 16 травня, 0,3 друк. арк. 

19. Трихліб К.О., к.ю.н., асистент 
«Загальні принципи права як основа ефективного захисту прав людини», 1,5 

друк. арк. 
Опубліковано 1,7 друк.арк.    2 публ. /1,7 друк. арк. / 700 год 
Стаття:  
Reforma sądownictwa na Ukrainie: nowy Sąd Najwyższy (Реформа судоустрою в 

Україні: новий Верховний Суд) // Przegląd Konstytucyjny – № 2/2019. – С. 93 – 121. (1, 5 
друк.арк.). Фаховий науковий журнал Факультету Права і Адміністрації Ягеллонського 
університету, м. Краків, Республіка Польща. 

Тези: 
Дискримінація: поняття та види // Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених «Юридична осінь 2019 року», Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 29 листопада 2019 р., 0, 2 друк. арк. 

 
1.3. Викладачі, які не виконали НДР:  
– доц. Авраменко Л.В.;  
– ас. Соколова І.О. 
 

1.4 Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
Доц. Уваровою О.О. було проведено дослідження на  госпрозрахунковій основі: 
1) «Бізнес і права людини в умовах конфлікту і внутрішнього переміщення» в 

межах Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 
тривалих рішень» - 4000 Є.  

2) «Національне базове оцінювання з бізнесу і прав людини в Україні» в межах 
Угоди про співпрацю між Національним юридичним університетом імені 
Ярослава Мудрого і Данським інститутом прав людини за підтримки 
Шведської агенції розвитку – 8000Є 
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1.5 Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 
За звітний період праці науковців кафедри були спрямовані на дослідження 

найбільш актуальних проблем правознавства та державотворення, що мають вагоме 
теоретико-прикладне значення. 

Виконані членами кафедри науково-дослідницькі роботи, присвячені розробці 
актуальних проблем, пов’язаних з розбудовою правової держави і громадянського 
суспільства на засадах верховенства права, впровадження демократичних принципів в 
діяльність публічної влади, формування сучасного праворозуміння на основі 
європейських цінностей поваги до прав людини тощо. Зокрема:  
1. Проф. Дашковська О.Р. з’ясувала, що актуальність виконаної науково-дослідницької 
роботи полягає у комплексному дослідженні й ґрунтовному аналізі змісту та обсягу 
таких європейських цінностей і принципів права як свобода слова в Інтернет просторі, 
право на освіту в сучасному інформаційному суспільстві, особливостям реалізації 
принципу універсалізму прав людини в глобалізованому світі.  
2. Проф. Максимов С.І.: визначив, що актуальність виконаної науково-дослідницької 
роботи зумовлена необхідністю поглиблення концептуальних уявлень про сутність 
верховенства права та про його соціально-дискурсивні засади в контексті євроінтеграції 
та правової глобалізації (теоретична актуальність), а також багатогранним правовим 
реформуванням в Україні, критерієм ефективності якого має бути саме втілення 
верховенства права в процеси правотворчості та правозастосування (практична 
актуальність). 
3. Доц. Биля-Сабадаш І.О. дослідила, що актуальність виконаної науково-
дослідницької роботи полягає в такому: існує певний дисбаланс між практичним станом 
справ – наявність емоційного забарвлення, експресивності текстів певних юридичних 
документів, і науковими висновками в сфері юридичного письма і юридичної техніки про 
емоційну, експресивну нейтральність мови юридичних документів. Водночас емоційне 
забарвлення і інші форми експресивності юридичних текстів не тільки існують у 
відповідних випадках, а є доречним і корисними інструментом в аргументаційному і 
правовстановлюючому юридичному письмі. Відповідно є актуальним дослідження 
позитивного потенціалу використання експресивності в юридичних текстах. Остання у 
відповідних випадках здатна покращувати ефективність правової комунікації та 
підсилювати регулятивний вплив права, що в цілому позитивно впливає на якість 
правового регулювання. 
4. Доц. Богачова Л.Л. з’ясувала, що актуальність теми наукового дослідження 
обумовлена необхідністю функціонування у суспільстві досконалих за формою і змістом 
нормативно-правових актів та інших джерел права. Якість законодавства та 
ефективність правового регулювання в значній мірі залежать від дотримання 
суб’єктами нормотворчості процедур розробки, прийняття і введення в дію нормативно-
правових актів, правил нормотворчої техніки, міжнародних стандартів і принципів 
нормотворчої діяльності. 
6. Доц. Вовк Д.О. визначив, що - уперше в юридичній проаналізовано, як змінилася 
модель державно-церковних відносин в Україні, починаючи з 2014 року; 

- поглиблено розуміння схожих і відмінних рис у відносинах держави і церкви в 
Україні та інших пострадянських країнах з православною більшістю; 

- виокремлено низку проблем пошуку необхідного балансу між релігійною 
свободою і національною безпекою (на вітчизняному матеріалі). 
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7. Доц. Окладна М.Г. з’ясувала, що актуальність теми дослідження обумовлена 
ухваленням нової редакції Стратегії національної безпеки України, а також внесенням 
змін у Конституцію України, які закріплюють європейський і євроатлантичний вектор 
зовнішньої політики України як незмінний. Це, в свою чергу, передбачає пошук нових 
підходів до правового регулювання забезпечення національної безпеки України, 
зокрема залучення України до участі у нових формах колективної безпеки 
8. Доц. Олейниковим С.М. досліджено, що актуальність виконаної НДР («Правові 
форми діяльності» та «Поведінка в правовій сфері») визначається потребою в 
функціонуванні держави, як правового інституту суспільства в гуманітарному та 
правозахисному  напрямі. «Антропологізація» проблеми спонукає до перетворення та 
оновлення методологічного арсеналу, понятійного апарату, законодавства і ін., 
виходячи з пріоритетного та смислоутворюючого стану людини в правовій системі. 
9. Доц. Прийма С.В. дослідив, що актуальність полягає в необхідності досліджень 
принципів інтерпретаційно-правової діяльності насамперед пов’язана з тим, що на 
сьогоднішній день спостерігається прогалина в наукових розробках у цій сфері. До того 
ж проаналізовані мною принципи пропорційності та своєчасності тлумачення норм 
права є базовими принципами, на основі яких як українські суди, так і Європейський суд 
з прав людини ухвалюють свої рішення, здійснюючи тлумачення відповідних 
нормативно-правових актів. Таким чином, актуальність наукових досліджень принципів 
тлумачення права загалом, і принципів пропорційності та своєчасності інтерпретації 
зокрема, пов’язана з їх широким застосуванням відповідними суб’єктами як офіційного, 
так і неофіційного правотлумачення. 
10. Доц. Пушняк О.В. визначив, що у правових системах англо-американської сім’ї, 
зокрема у США, напрацьовано значний досвід осмислення та використання різних 
напрямків дії в часі прецедентного права, який попри свою специфіку є корисним для 
розробки вітчизняних судової практики та законодавства. У вітчизняній науці дана 
тематика висвітлена лише у достатньо загальному вигляді. Дослідження цих питань 
має значення і для глибшого розуміння особливостей англо-американської правової 
традиції зокрема та природи судової нормотворчості, функцій судової влади загалом. 
11. Доц. Смородинський В.С. підкреслив, що актуальність виконаної науково-
дослідницької роботи визначається корисністю її результатів на сучасному етапі 
реформування як національної правової системи України загалом, так і судової системи 
зокрема, практичною застосовністю цих результатів в новітній судовій практиці 
Верховного та Конституційного судів України, діяльності представника Президента 
України в Конституційному Суді України. 
12. Доц. Уварова О.О. надала загальнотеоретичну характеристику концепції бізнесу і 
прав людини, сформульовано поняття зобов’язань бізнесу у сфері прав людини, 
здійснено порівняльний огляд систем правового забезпечення належного виконання 
бізнесом зобов’язань у сфері прав людини в різних національних правопорядках, 
вироблено рекомендації щодо імплементації в Україні Керівних принципів ООН щодо 
бізнесу і прав людини. 
13. Доц. Хаустова М.Г. проаналізувала,  що модернізація правової системи України 
повинна мати своїм результатом встановлення  стійкого правового порядку у 
суспільстві, ефективне, несуперечливе функціонування правової системи держави.  
Визначено, що специфіка юридичного регулювання суспільних відносин в  умовах 
становлення правової соціальної держави у тому, що становлення  соціально-правової 
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державності в Україні повинно відбуватися на основі принципу гуманізму, оскільки 
сучасне – це така правова, демократична держава, яка є гуманною, а її ідеологія та 
політика  походить із інтересів суспільства, а не державної влади.   
14. К.ю.н. ас. Буряковська з’ясувала, що дослідження релевантні викликам, які 
існують у нормативно-правовому регулюванні захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб в Україні, а також викликам, які стоять перед сучасними державами у контексті 
досягнення цілей сталого розвитку.  
15. К.ю.н., ас. Матат Ю.І. визначив, що прогалини в законодавстві традиційно 
розглядаються юридичною наукою в якості одного з найпоширеніших видів дефектів 
права. Наявність прогалин нівелює внутрішню узгодженість системи права і, як 
наслідок, призводить до збоїв в правовому регулюванні. Тому ефективність останнього 
залежить насамперед від зведення прогалин як одного з дефектів законодавства до 
мінімального рівня, від того, наскільки оперативно вони можуть бути подолані в процесі 
реалізації норм права. Зазначене дає підстави стверджувати про актуальність і 
доцільність наукової розробки шляхів подолання прогалин в законодавстві в процесі 
здійснення правозастосовної діяльності. 
16. К.ю.н., ас. Размєтаєва Ю.О. дослідила, що науково-дослідницька робота є 
надзвичайно актуальною, зважаючи на тенденції виокремлення бізнесу та міжнародних 
організацій як адресатів прав людини та потребу переглянути доктринальні положення, 
а також обговорення нового міжнародного договору щодо зобов’язань бізнесу у сфері 
прав людини на рівні ООН. Додаткової гостроти проблематиці правового регулювання 
діяльності бізнесу, яка стосується прав людини, надають виклики цифрової епохи, 
відсутність універсальних й ефективних моделей регулювання інформаційних обмінів, 
діяльність корпорацій у сфері новітніх прав, довгостроковий і складно прогнозований 
вплив компаній на реалізацію та захист прав, що особливо актуально для діяльності IT-
компаній та транснаціональних корпорацій. 
17. К.ю.н., ас. Сатохіна Н. І. зясувала, що актуальність виконаної науково-
дослідницької роботи зумовлена (1) необхідністю, у світлі сучасного постметафізичного 
мислення, вироблення нової стратегії осмислення права, яка дозволила б виявити 
підстави нормативності в самій структурі досвіду людини (теоретична актуальність), а 
також (2) стрімким поширенням насильства у сучасному світі, внаслідок чого позитиве 
право або позбавляється своєї дієвості, або взагалі перетворюється на інструмент 
насильства, а відтак, критерії правового і неправового потребують переосмислення в 
термінах досвіду права і досвіду безправ’я (практична актуальність). 
18. К.ю.н., ас. Семеніхін І.В. дослідив, що істотні зміни, які відбуваються в Україні, 
пов’язані з формуванням громадянського суспільства, правової держави, утвердженням 
верховенства права. У зв’язку з цим виникає об’єктивна потреба у переосмисленні 
застарілих підходів до розуміння права, правотворчого і правореалізаційного процесів. 
Серед багатьох чинників, які детермінують і супроводжують цей процес, що включає 
творення, здійснення й застосування правових норм, важливе місце посідає правова 
доктрина – вона супроводжує і безпосередньо впливає на життя права. Використання 
найкращих здобутків правничих шків, науково-доктринальне  забезпечення 
нормотворчості, правозастосовної діяльності є запорукою прийняття якісних (як за 
формою, так і за змістом) законів та судових рішень, втілення у них загальнолюдських 
цінностей. Тому з’ясування природи правової доктрини, встановлення її сутнісних 
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ознак, визначення отимальних форм використання положень доктрини  у різних сферах 
юридичної практики має як теоретичне, так і практичне значення. 
19. К.ю.н., ас. Сидоренко О.О. визначила, що в умовах інтеграції національних 
правових систем у світове співтовариство, визначальною тенденцією правового 
розвитку стає взаємодія національного та міжнародного права, що в результаті 
глобалізацій них процесів призводить до зміни моделей національних правових систем. 
Наприклад, до появи нових для національної правової системи, джерел права, до 
розширення та зміни сфери застосування визнаних джерел та ін. В умовах глобалізації 
інтереси окремих груп стикаються на планетарному, міждержавному та 
внутрішньодержавному рівнях, тому ґендерні відносини не можуть бути підірвані цими 
процесами. Під впливом глобалізації загострені ґендерні питання. Глобалізація ставить 
перед наукою і практикою складні суперечливі питання. Наприклад, як зберегти в 
інтеграційному процесі глобалізації культуру та цінністно-нормативну систему, які 
формувались століттями; як інтегрувати суспільні та індивідуальні цінності на фоні 
кризи та втрати довіри суспільства до закону. Отже, теорії права належить провідна 
роль у формуванні правової доктрини, стратегії правового розвитку і правової політики 
держави. 
20. К.ю.н., ас. Соколова І.О. дослідила значення принципів права та правового режиму 
для системи права, як критеріїв поділу права на публічне і приватне, а також у 
визначені їх місця та ролі в правозастосовній діяльності, від яких залежить 
ефективність правового регулювання суспільних відносин.  
21. К.ю.н., ас. Трихліб К.О. визначила принципи незалежного, справедливого і 
об’єктивного судочинства, а також принцип рівності і недискримінації виступають 
невід’ємними складовими дотримання принципу верховенства права, як основи 
розвитку сучасної правової, демократичної держави. Відтак, питання розкриття їх 
сутності та особливостей тлумачення й застосування є надзвичайно важливими і 
актуальними для юридичної науки і практики, особливо для України на сучасному етапі 
розвитку, реформування й гармонізації національної правової системи із європейським 
правом. 

 
1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 
 
Усім виконаним науково-дослідницьким роботам притаманна наукова новизна. 

Зокрема, проф. Дашковська О.Р. проаналізовано ціннісний вимір прав людини в 
сучасному інформаційному суспільстві. Наголошено, що 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; 
проф. Максимов С.І. розкрив поняття соціально-дискурсивних засад верховенства 
права та висвітленні проблем верховенства права під кутом зору його комунікативних 
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передумов (насамперед, ціннісно-опосередковане спілкування на засадах людської 
гідності, моральний дискурс, соціальна та правова нормативність) у теоретичних і 
практичних вимірах; доц. Билею-Сабадаш І.О. проаналізовано, що наукова новизна 
отриманих результатів:  - вперше у вітчизняній юридичній науці емоційне забарвлення 
текстів юридичних документів через поняття експресивності досліджувалася як 
особливість юридичного письма і як засіб юридичної техніки; - вперше у вітчизняній 
юридичній науці досліджувалися загальні причини експресивності у текстах юридичних 
документів; - вперше у вітчизняній юридичній науці експресивність юридичних 
документів досліджувалася з точки зору практичного призначення – для чого юристи 
можуть і повинні використовувати емоційне забарвлення текстів, які вони складають; 
доц. Богачовою Л.Л. проаналізовано поняття та ознаки нормотворчого процесу як 
правової форми діяльності органів публічної влади з метою пошуку оптимальних 
моделей нормотворчих процедур і забезпечення їх відповідності європейським 
правовим стандартам; запропоновано широкий підхід до структури нормотворчого 
процесу, а саме включення до його структурних елементів нормотворчих проваджень 
(ординарні, особливі, спеціальні), стадій прийняття нормативно-правових актів 
(нормотворча ініціатива, обговорення, ухвалення, промульгація),  нормотворчого 
режиму (принципи, методи, засоби, гарантії нормотворчості). Охарактеризовано види 
національної і міжнародної нормотворчості. Особливу увагу привернуто до результатів 
нормотворчої діяльності – нормативно-правових актів. Побудовано ієрархію 
нормативно-правових актів і розглянуто найбільш поширені у вітчизняній науці підходи 
до поняття юридичної сили нормативно-правових актів. Проведено порівняльно-
правовий аналіз видів законів, підзаконних нормативно-правових актів, актів 
делегованого законодавства, існуючих у країнах романо-германського та англо-
американського права і у наднаціональних правових системах.  Визначено специфіку 
юридичної природи і місце правових актів органів муніципальної влади у системі 
законодавства України, порядок здійснення судового контролю за законністю таких 
актів. Уточнено критерії класифікації і деякі аспекти темпоральної дії підзаконних 
нормативно-правових актів.  Розкрито зміст принципу правової визначеності як 
елемента принципу верховенства права, підкреслено його значущість у нормотворчому 
процесі; доц. Вовком Д.О. 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; доц. Окладною М.Г. досліджено еволюцію 
методології використання концепції «балансу сил» та її вплив на перебіг світової 
політики. Сучасне розуміння балансу сил ускладнюється внаслідок загального 
зростання ступеню організованості міжнародної системи та збільшення кількості її 
елементів. Доведено, що механістичне трактування його як рівності силових 
потенціалів декількох полюсів в сучасних умовах більше не має практичної цінності. 
Слід відмовитися від ототожнення балансу сил із гарантією миру. Зміщення розуміння 
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цієї концепції від традицій real politik у бік колективної безпеки не приводить світову 
політику до стану гармонії. Силова рівновага у світі означає рівність правових засад 
застосування силових потенціалів, а не їхню рівність як таку; доц. Олейниковим С.М. 
охарактеризовано ознаки, властивостей та проявів правозначущої (юридично значущої) 
діяльності суб’єктів в правовій сфері суспільства; системні зв’язки поведінкових проявів особи з 
суспільними факторами та іншими елементами правової системи суспільства – правовою 
свідомістю, правовою культурою, правовою інформацією, правовими принципами та ін. 
Зазначено динаміку юридичного та соціального змісту діяльності в правовій сфері суспільства, 
її визначеність розвитком правової системи суспільства. Актуалізований зв&apos;язок правової 
поведінки суб’єкта із суміжними категоріями поняттями – правовими формами діяльності 
владних суб’єктів (юридичною діяльністю), факторами розвитку законодавства та ін. Позначені 
методологічні напрями дослідження правових форм та юридично значущої поведінки як 
інтегративного (міждисциплінарного) наукового пошуку; Доц. Приймою С.В. здійснено 
дослідження принципу доцільності інтерпретаційно-правової діяльності. Встановлено, 
що принцип доцільності реалізується в різних галузях та інститутах права. Зокрема, у 
цивільному процесуальному праві на ньому ґрунтуються такі процедури судочинства як 
огляд, зберігання та забезпечення доказів, призначення й проведення експертизи, 
об’єднання і роз’єднання позовів. Також відмічено, що принцип доцільності має 
важливе значення при покаранні особи, тобто є засадою юридичної відповідальності. У 
цій сфері вона полягає в індивідуалізації заходів стягнення або покарання залежно від 
тяжкості правопорушення, з урахуванням особистості правопорушника, його 
матеріального статку, обставин вчинення діяння. Принцип доцільності також означає 
відповідність обраного заходу впливу цілям відповідальності. Наголошено, що головна 
ідея принципу доцільності правотлумачення полягає в тому, що акт не повинен бути 
інтерпретований у такому сенсі, за яким він буде визнаний безцільним, тобто акт не 
можна тлумачити поза тією метою, задля досягнення якої він був прийнятий. Також у 
статті доводиться, що особливим засобом встановлення мети певної норми є 
телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення. Серед вимог принципу доцільності 
називаються прагнення до суспільної користі та обов’язковість застосування 
контрольної перевірки інтерпретаційних висновків. Досліджено принципу своєчасності 
тлумачення права. Відзначено, що за допомогою принципу своєчасності суб’єкт може 
уникнути затримки у прийнятті відповідних рішень, адже уповільнення розв’язання 
нагальних соціальних і особистих проблем призводить до розчарування громадськості 
та недовіри з боку населення до державних інституцій. Відмічено, що головна ідея 
принципу своєчасності правотлумачення полягає в тому, що він містить вимогу до 
інтерпретатора враховувати часовий вимір своїх дій та пам’ятати, що отримання 
інтерпретаційних висновків є важливим і актуальним саме у певний час, не раніше і не 
пізніше. Іншими словами, ця засада зобов’язує суб’єкта тлумачення відчувати час та 
усвідомлювати небезпеку, насамперед, зволікання. Разом з цим зауважено, що 
недотримання своєчасності настає також у випадку передчасного здійснення 
інтерпретації, оскільки у цьому разі існує реальна загроза зниження чи втрати якості 
інтерпретаційних висновків; доц. Пушняком О. В. досліджено проблему вибору 
напрямку дії в часі прецедентного права достатньо складна і далека від остаточного 
вирішення. Вона виявляє конфлікт між такими ключовими цінностями, як правова 
визначеність, рівність, справедливість, піднімає питання поділу державної влади. 
Американські суди по-різному вирішують проблему співвідношення між ними. Окрім 
того, проблема є відображенням актуальності питань праворозуміння, природи 



19 
 

прецедентних правил та ролі судді в функціонуванні права, продовженням 
протистояння між суддівським активізмом та суддівським самообмеженням. Поширене 
у США обґрунтування неможливості відходу від ретроактивності на основі природи 
судової правотворчості виглядає досить суперечливим, виказуючи апелювання до 
деклараторної теорії прецеденту. У континентальних правових системах певним 
відповідником таких аргументів може виступати традиційне бачення судових правових 
позицій як ретроактивних через їхній правотлумачний чи правозастосовний характер. 
При цьому і сучасній американській юриспруденції, і сучасному континентальному 
правознавству складно повністю переосмислити та реформувати свої традиційні 
підходи до ретроактивності судових рішень. У той же час аргументи на користь 
можливості обирати проспективність (засновані на принципах неретроактивності та 
правової певності) багато в чому подібні в обох правових традиціях; доц. 
Смородинським В.С.- здійснено розмежування особливостей публічного та 
приватного правового регулювання за методом, способами та типами; - виявлено 
окремі причини низької ефективності правового регулювання судових перетворень в 
Україні та, як наслідок, провалів попередніх судових реформ; - на матеріалах 
конкретних складних судових справ опрацьовано рекомендації Верховному Суду та 
судовій системі загалом з ефективного застосування норм чинного законодавства 
України з урахуванням правил системного тлумачення правових актів; - отримані 
результати використано при підготовці нового кафедрального підручника із загальної 
теорії права (готується до друку) та оновленого посібника для підготовки до іспитів із 
загальної теорії права за новою програмою (опубліковано); доц. Уваровою О.О. 
виявлено, що вперше в Україні:  надано загальнотеоретичну характеристику 
зобов’язань бізнесу поважати права людини; розкрито поняття корпоративної 
відповідальності у сфері прав людини; узагальнено теоретичні основи забезпечення 
прав людини від порушень з боку третіх осіб, у тому числі з боку бізнесу, основних 
доктрин і принципів у сфері забезпечення корпоративної поваги прав людини, 
змістовних та інституційних аспектів функціонування відповідних механізмів;  
проаналізовано практику міжнародних інституцій (Комітетів ООН, Європейського суду з 
прав людини, Суду Справедливості Європейського Союзу тощо) у розкритті змісту 
корпоративного обов’язку поважати права людини; доц. Хаустовою М.Г. наукова 
новизна полягає в тому, що на загальнотеоретичному рівні зроблена спроба 
дослідження правової системи України з урахуванням її особливостей і специфіки з 
метою досягнення її якісного оновлення в структурному і змістовному аспектах. 
Вивчено та проаналізовано основні проблеми розвитку правової системи  України на 
сучасному етапі її функціонування та виявлено напрямки її реформування під впливом 
процесів глобалізації. Запропоновано авторське поняття модернізації правової системи, 
вперше вироблено нове для юридичної науки поняття механізму модернізації правової 
системи, обґрунтовано необхідність використання щодо нового для вітчизняної 
юридичної науки інституту конституціоналізаціі стосовно структурних компонентів 
правової системи. Сформульовано авторські критерії оцінки ефективності правової 
системи, що дозволить визначити напрямки її оптимізації, зокрема за умови зростання 
правового управління державою. Проаналізований світовий досвід та критерії, які 
впливають на формування та модернізацію правових систем інших країн світу; к.ю.н., 
ас. Буряковською К.О. встановлено, що новизна отриманих результатів полягає в 
актуалізації важливості принципу дотримання державою основоположних прав людини 
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в умовах існування суспільних загроз, в контексті попередження та запобігання 
дискримінації та сприяння досягнення цілей сталого розвитку; к.ю.н., ас. Мататом Ю.І. 
установлено шляхи подолання прогалин у законодавстві в процесі здійснення 
правозастосовної діяльності; визначено роль тлумачення права в механізмі подолання 
прогалин; з’ясовано підстави та умови застосування правоположень як додаткового 
інструменту для подолання неповноти правового регулювання; к.ю.н., ас. Сатохіна Н. 
І. зясувала, що новизна полягає в переосмисленні основного питання філософії права з 
позицій феноменологічної герменевтики, погляді на право не з точки зору його 
інституційного виміру, а з перспективи правового досвіду; к.ю.н., ас. Семеніхіним І.В. 
обґрунтовано, що правова доктрина як герменевтична, аргументативна, пояснювальна, 
нормативна дисципліна «сфокусована» на певній правовій системі – вона описує, 
систематизує, удосконалює позитивне право, що діє в межах останньої. Доктрина має 
герменевтичну природу – її буття пов’язане з інтерпретацією (доктринальним 
тлумаченням) правових текстів та осмисленням змісту закріплених у них приписів. 
Правова доктрина певним чином описує за допомогою дескриптивних тверджень 
норми, галузі, інститути права і пояснює, чому вони існують у суспільстві, або, точніше 
кажучи, чому певні правила є валідними правовими нормами у даному соціумі. 
Водночас доктрина не тільки описує, а також формує певні нормативні позиції, несе в 
собі як фактичний (онтологічний), так і контрфактичний зміст. Цей аспект доктрини, як і 
належне, що вона виражає, є результатом оцінки діючого права. Зв'язок нормативної 
складової правової доктрини та сфери належного пролягає насамперед через цінності, 
до яких апелюють науковці, формулюючи свої оціночні (нормативні) судження. 
Зроблено висновок, що правова доктрина включає положення de lege lata і de lege 
ferenda, містить елемент як сущого, так і належного. Встановлено, що доктрина завжди 
існує та розвивається у системі координат, які складаються під впливом правових 
традицій, світоглядних та культурно-духовних домінант соціуму. Останні значною мірою 
визначають змістове наповнення правової доктрини, що імпліцитно має аксіологічне 
навантаження та втілює перекладені юридичною мовою існуючі у суспільстві певні 
базові цінності, ідеали, котрі є надбанням його історичного досвіду. Окремо розроблено 
та запропоновано класифікацію правових доктрин; к.ю.н., ас. Сидоренко О.О. вперше 
здійснено системно і на основі системного, юридико-технічного, формально-
юридичного та порівняльних методів осмислення суті трансформаційних процесів, їх 
специфіки у національній правовій системі, що відбуваються під впливом глобалізації, 
відкриває нові можливості у пізнанні права та дозволяє побачити перспективу його 
розвитку. Глобалізація являється визначальним напрямком у формуванні та розвитку 
сучасного світу, що зачіпає політичну, економічну, правову та соціально-культурну 
системи держави. Досліджено питання змісту і сутності ґендерної рівності під впливом 
глобалізації. На шляху наближення до європейських правових стандартів під впливом 
фактора глобалізації національна правова система також зазнає трансформації. Ці 
процеси стосуються всіх її складових: ідеологія, правосвідомість, нормативна основа, 
правозастосовна практика та ін. Таким чином, однією з головних цілей теорії права в 
умовах глобалізації, є вивчення, узагальнення і оцінка досвіду суспільного розвитку, 
соціально-культурних, історичних та спеціально юридичних основ правової системи з 
урахуванням усіх об’єктивних факторів для визначення ефективних підходів у сфері 
правового регулювання та правового захисту національних інтересів; к.ю.н., ас. 
Соколова І.О. проаналізовано зміст та значення категорії правовий режим для 
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диференціації системи права, а також з’ясувати місце і роль принципів права, як 
критерію поділу права на галузі тощо; к.ю.н., ас. Трихліб К.О. здійснено системний 
аналіз реформи судової системи України, як однієї з найбільш масштабних та 
затребуваних в останні роки розвитку національної правової системи, відповідно до 
європейських вимог, стандартів та принципів права. Всебічно досліджено статистичні 
дані, передумови, які сприяли проведенню судової реформи, розвиток законодавства у 
цьому напряму, основні етапи її проведення, а також вимоги до кандидатів на посаду 
судді, зокрема, необхідність подання ними трьох електронних декларацій. Крім того, 
детально проаналізовано статус та основні функції нових органів, що були утворені в 
результаті реформи (Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України, Громадська рада доброчесності). Особливу увагу приділено створенню 
оновленого Верховного Суду України, процедурі проведення відкритого конкурсу на 
зайняття посад у Верховному Суді та ін. При цьому розкрито основні складові та 
показники реального функціонування незалежного, справедливого й об’єктивного 
судочинства.  

Крім того, у контексті дотримання принципу рівності і недискримінації перед 
законом і судом, що також є одним із необхідних елементів принципу верховенства 
права, проведено ґрунтовний і всебічний аналіз поняття дискримінації, її видів та 
особливостей тлумачення й застосування на практиці, насамперед, судами крізь 
призму світових та європейських стандартів і трендів розвитку. 

 
2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчій 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: 

Проф. Петришин О.В. є членом робочої групи Міністерства юстиції України з 
розробки законопроекту Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Підготував: 
1. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і 
суміжних прав. 

2. Науково-консультативний висновок до проектів постанов Верховної Ради 
України: про встановлення порядку обчислення часу на території України та про 
скасування переведення годинника на літній і зимовий час на території України. 

3. Науково- консультативний висновок до проекту Закону України про 
внесення змін до статті 4 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад»  щодо забезпечення доступності необхідними публічними послугами. 

4. Науково-експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України про захист економічної конкуренції в діяльності, 
що пов'язана з використанням об'єктів права інтелектуальної власності». 

5. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про авторське 
право і суміжні права. 

6. Пропозиції і зауваження до проекту Закону України про внесення змін до 
бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних 
установ. 
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7. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо удосконалення 
діяльності, пов'язаної  із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, 
використанням та збереженням географічних назв. 

8. Науковий висновок до проекту Закону України «Про встановлення 
державної допомоги постраждалим учасникам подій, що відбулися 2 травня 2014 року в 
місті Одесі та спричинили тяжкі наслідки, а також членам їх сімей». 

9. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень 
законодавства Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності. 

10. Науковий висновок до проекту Закону України «Про податковий 
суверенітет та офшорні компанії». 

11. Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і 
тарифів на житлово-комунальні послуги. 

12. Науково-консультативні висновки до проекту законів про мови в Україні та 
проекту закону про порядок застосування мов в Україні. 

 
2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів 

вищих судових органів. 
Проф. Петришин О.В. входить до складу Науково-консультативної ради при 

Конституційному Суді України. 
Проф. Петришин О.В., доц. Смородинський В.С. є членами Науково-

консультативної ради при Верховному Суді. 
 
2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 
Проф. Петришин О.В. : 
1) є членом робочої групи Міністерства юстиції України; 
2) позаштатним  консультантом  Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України; 
3) радником  першого заступника Голови Верховної Ради України. 
 Матат І.Ю. є помічником-консультантом народного депутата України 

Одарченка А.М. 
 
2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду, Вищих 

спеціалізованих Судів України (з наданням короткого змісту найважливіших) та 
викладачів, які їх готували  

Проф. Петришин О.В. підготував наступні наукові висновки : 
1. Науковий висновок на звернення секретаря  Пленуму, судді Верховного 

Суду Луспеника Дмитра Дмитровича. 
2. Науково- правовий висновок на звернення судді Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного суду Голубицького С.С. 
3. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді Верховного 

суду Луспеника  Д.Д. щодо застосування норм цивільного процесуального права у разі 
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пред'явлення позову до померлої особи із заміною такої особи без заперечення 
відповідачів. 

4. Науковий висновок на звернення судді Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду Білик Н.В. щодо окремих питань застосування ч. 2 ст. 194 
Кримінального кодексу України 

5. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати 
Верховного Суду Ситнік О.М.  

6. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Рогач Л.І. 

7. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати 
Верховного Суду Прокопенка О.Б. щодо питань судоустрою. 

8. Науковий висновок на звернення секретаря Пленуму, судді Верховного 
Суду Луспеника щодо необхідності розмежування порядків, якими скасовано рішення 
суду, зокрема у справі про відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом. 

9. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Ситнік О.М. 

10. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 
Прокопенка О.Б. 

11. Науковий висновок на звернення Голови Касаційного цивільного Суду у 
складі Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно прийняття спадщини та початку перебігу 
позовної давності. 

12. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у 
складі Верховного Суду Гулька Б.І. щодо реалізації звільненим працівником порядку 
пред'явлення вимоги про проведення розрахунку у випадку, якщо працівник в день 
звільнення не працював. 

13. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо дискусійних питань, які виникли в процесі 
розгляду адміністративної справи, стосуються порядку безоплатної приватизації 
земельних ділянок громадянами, та стали підставою для передачі справи на розгляд 
палати. 

14. Науково-консультативний висновок на звернення судді Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду Гімона М.М. щодо дискусійних питань, 
які пов'язані із застосуванням норм, які були визнані неконституційними, та правовими 
наслідками такого визнання. 

15. Науково-консультативний висновок на звернення судді Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду Шипуліної Т.М. щодо проблемних 
питань, пов'язаних із застосуванням норм права в процесі розгляду адміністративних 
справ. 

16. Науково-правовий висновок щодо розрахункової величини, яка підлягає 
застосуванню при розрахунку розміру посадового окладу судді місцевого суду з 1 січня 
2017 року, для  Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

17. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду 
у складі Верховного Суду Коваленка Н.В. щодо проблемних питань, пов'язаних із 
застосуванням норм права в процесі розгляду адміністративних справ. 

18. Науковий висновок на звернення голови Касаційого адміністративного  
суду у складі Верховного суду Смоковича М.І. 
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19. Науковий висновок на звернення голови Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного суду Смоковича М.І. 

20. Науковий висновок на звернення голови Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного суду Смоковича М.І. 

21. Науковий висновок з питань, які сформовані в Ухвалі Верховного Суду від 
19.04.2019 року. 

22. Науковий висновок на звернення голови Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного суду щодо проблемного питання про розмір ставки судового 
збору. 

23. Науково-консультативний висновок щодо питання про правову природу 
рішень міських рад про затвердження містобудівної документації для Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду. 

24. Науковий висновок щодо питання про застосування норм пенсійного 
законодавства з урахуванням рішень Конституційного суду України для Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду. 

25. Науковий висновок на лист, підготовлений суддею Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Стародубом  О.П., щодо проблемних 
питань застосування норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

26. Науковий висновок на лист, підготовлений суддею Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного суду Мартинюк Н.М.,  щодо проблемних 
питань, які виникли в процесі розгляду зразкової адміністративної справи, та 
стосуються здійснення перерахунку та виплати суддівської нагороди суддям, які не 
пройшли кваліфікаційне оцінювання. 

27. Пропозиції та зауваження на проект Закона України «Про обіг зброї» на 
лист  народного депутата України Яцика Ю.Г. 

28. Науково-правовий висновок на депутатське звернення народного депутата 
України Луценко І.В. 

29. Науковий висновок на депутатський запит народного депутата України 
Бондаря В.В. 

30. Науково-правовий висновок на звернення судді Касаційного кримінального 
суду у складі Верховного суду Кишакевича Л.Ю. щодо застосування Закону України 
«Про охорону дитинства». 

31. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного суду Мартинюк Н.М. щодо проблемних питань стосовно видкриття 
дисциплінарної справи щодо адвоката. 

32. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного суду Шевцової Н.В. щодо притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності. 

Доц. Смородинський В.С. підготував наукові висновки на звернення суддів 
Верховного Суду: 

1) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Кібенко О. Р. від 
08.04.2019 р. про підготовку наукового висновку у справі про визнання виконавчого 
напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню — з питання, чи має право нотаріуса 
вчинити виконавчий напис у межах строку, встановленого у договорі про збільшення 
позовної давності, з огляду на положення ст. 88и Закону України «Про нотаріат» та 
ст. 259 ЦК України. 
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2) За зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 
Кишакевича Л. Ю. про підготовку наукового висновку з питань застосування Закону 
України «Про охорону дитинства»: чи можливо вважати заподіяння смерті одним із 
батьків іншому порушенням охоронюваних законом прав та інтересів дітей, права на 
батьківське піклування, права на повноцінний фізичний, духовний, інтелектуальний, 
культурний та соціальний розвиток, що передбачені Законом України «Про охорону 
дитинства» № 2402-111 від 26 квітня 2011 року?; чи можливо вважати злочинні дії, 
вчинені одним із батьків стосовно іншого, що призвели до смерті потерпілого, такими, 
що посягають на охоронювані законом права та інтереси цих дітей у розумінні пункту 
«г» ст. 9 Закону України «Про амністію у 2016 році»? 

3) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 
підготовку наукового висновку у справі про відшкодування шкоди, завданої органом 
державної влади з питань: чи підлягають застосуванню до спірних правовідносин 
положення ст. 1173 ЦК України, якщо вважати, що сума, яка не отримана позивачкою 
за період з березня 2009 р. по квітень 2014 р., є сумою недоотриманої пенсії, тобто у 
розумінні положень ч. 2 ст. 22 ЦК України ця сума не може бути упущеною вигодою? Чи 
не буде здійснено подвійне стягнення коштів, у випадку задоволення позову у цій 
справі за умови, що преюдиційною постановою Дзержинського районного суду м. 
Харкова (…) адміністративний позов задоволено, зобов'язано управління Пенсійного 
фонду України здійснити перерахунок їй пенсії державного службовця, включивши до її 
складу суми матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, тобто вимоги 
позивачки частково задоволені? Чи є наукове підґрунтя вважати, що збитки позивача 
полягають не в його реальних втратах; яких він зазнав або зазнає, а в тих доходах, які 
позивач недоотримав або недоотримає внаслідок порушення його цивільного права? 

4) За зверненням судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 
Суду Шевцової Н. В. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 
адміністративної справи та стосуються притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності, з питання: Чи можна вважати, що п. 2.16 Положення про внески 
розширює повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поза межі, 
встановлені п. 22 ст. 92 Конституції України та Закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 05 липня 2012 р. № 5076Л/І 

 
2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували  
Проф. Дашковська О.Р. підготувала науковий висновок щодо проблемних 

питань тлумачення та застосування ст. 77 та ст.78 Конституції України на запит 
Конституційного Суду України 

 
2.6. Кафедрою теорії і філософії права був проведений Всеукраїнський 

круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 
мінливому світі», м. Харків, 19–20 квітня 2019 р. 

 
2.7. Участь викладачів у конференціях. 
Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 
кафедри, які 
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взяли 
участь 

Міжнародні 
1. Міжнародна науково-практична конференція 

«Конституційно-правове будівництво на зламі епох: 
пошуки оптимальних моделей»   

3-4 травня 2019 р., м. Ужгород, Україна; 

1 

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

9 

3. Міжнародна панельна дискусія «Бізнес і права людини: 
виклики для нових демократій» у межах ІІІ Харківського 

міжнародного юридичного форуму, 
м. Харків, 25 вересня 2019 р. 

3 

4. Міжнародний воркшоп «Методологія гендерних 
досліджень» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
м. Харків, 24 вересня 2019 р. 

1 

5. Міжнародна панельна дискусія «ІT-бізнес і права людини: 
ключові виклики і план дій» у межах ІІІ Харківського 

міжнародного юридичного форуму 
Харків 27 вересня 2019 р. 

1 

6. Міжнародна панельна дискусія «Європейська інтеграція 
крізь призму конституційного права» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
Харків 24-25 вересня 2019 р. 

2 

7. Міжнародна панельна дискусія «Бізнес і права людини: 
основні виклики для нових демократій» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
м. Харків 26-27 вересня 2019 р. 

2 

8. Міжнародна панельна дискусія «Майбутнє цифрових 
активів: фінансово-правовий погляд» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
Харків 27-28 вересня 2019 р. 

1 

9. Всеукраїнський круглий стіл «Права уразливих індивідів, 
груп і спільнот: корпоративна відповідальність поважати» 

у межах ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
м. Харків, 26 вересня 2019 р. 

1 

10. Всеукраїнський круглий стіл «ІТ-бізнес і права людини: 
ключові виклики і план дій» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
м. Харків, 27 вересня 2019 р. 

1 

11. Всеукраїнський круглий стіл «Агробізнес і права людини: 
ключові виклики і план дій» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
м. Харків, 26 вересня 2019 р. 

1 

12. Всеукраїнський круглий стіл «Легка промисловість і права 
людини: ризики і кращі практики» у межах 

ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
м. Харків, 27 вересня 2019 р. 

1 

13. ІІІ Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, 
теоретико-юридичні та соціологічні виміри» (за участю 

викладачів Люблінського та Вроцлавського університетів), 

2 



27 
 

м. Львів, 14–15  листопада 2019 р. 
14. ХІ Закарпатські міжнародні правові читання, Ужгородський 

національний університет, 
м. Ужгород 11-13 квітня 2019 р. 

1 

15. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового 
права» до 70-річчя професора І. Є. Марочкина  

НЮУ ім. Ярослава Мудрого,  
м. Харків 31 травня 2019 

1 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Права 
людини і національна безпека: 

роль органу конституційної юрисдикції» 
Конституційний Суд України, КНУ ім. Тараса Шевченка 

м. Київ 27 червня 2019 р., 

1 

17. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи 

в Україні» Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 
м. Чернівці 24-25 жовтня 2019 р. 

1 

18. Міжнародна наукова конференція «ХVIII осінні 
юридичні читання «Людська гідність як основа 

конституційного устрою держави» Хмельницький ун-т 
управління та права ім. Л. Юзькова, 

м. Хмельницький 25 жовтня 2019 р. 

1 

19. Міжнародна наукова конференція «ХІІ Тодиківські 
читання «Парадигми конституційного права: історія та 

сучасність» НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
м. Харків 01-02 листопада 2019р. 

1 

20. Міжнародна науково-практична конференція 
«Верховенство права і правова держава», 

м. Ужгород  20-21 вересня 2019 р. 

1 

21. Міжнародна науково-практична конференція 
«Людина і закон: публічно-правовий вимір», 

м. Дніпро, 4-5 жовтня 2019 р. 

1 

22. Міжнародна науково-практична конференція 
«Правова система суспільства: 

сучасні проблеми та перспективи розвитку», 
м. Львів, 15-16 листопада 2019 р. 

2 

23. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні питання юридичної теорії і практики: 

наукові дискусії»м. Харків, 6-7 грудня 2019 р. 

1 

24. Міжнародна науково-практична конференція 
«Права та обов’язки людини у сучасному світі», м. Одеса, 

8-9- листопада 2019 р. 

2 

25. Міжнародна науково-практична конференція 
молодих учених «Юридична осінь 2019 року» 

м. Харків 28 листопада 2019 р 

2 

26. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми сучасного міжнародного права»: 
зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харківських міжнародно-

правових читань, Харків,  25 травня  2019 р. 

1 

27. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми сучасного міжнародного права»: 
зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харківських міжнародно-

1 
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правових читань, Харків,  25 листопада  2019 р. 
28. VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Гендер. Екологія. Здоров’я» 
Харківський національний медичний університет 

м. Харків 18–19 квітня 2019 р 

1 

29. Міжнародний воркшоп «Інновації, правосуддя  
та юридичні технології» (НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

Проект USAID «Нове Правосуддя»,  
м. Харків 17-18 травня 2019 р. 

2 

30. II Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні 
імперативи розвитку бізнесу та права»,  Київський 

національний торговельно-економічний університет, 
м. Київ 10–11 жовтня 2019 р 

1 

31. Міжнародна науково-практична конференція з 
актуальних питань теорії і філософії права, Національна 

академія правових наук України, 
м. Харків, Україна, 31 жовтня 2019 р. 

1 

32. Міжнародна конференція "Вдосконалення правової бази, 
судових практик та тренінгових програм з питань 

внутрішнього переміщення"  
Проект Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: 

розробка тривалих рішень” 
м. Київ, 22-23 травня 2019 р. 

1 

33. Міжнародна науково-практична конференція 
«Реформування законодавства України та розвиток 
суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»,  

м. Ужгород, 10-11 травня 2019 р. 

1 

34. Міжнародна юридична науково-практична конференція 
«Актуальна юриспруденція» «Правотворчість та 

правозастосування у демократичній державі: 
теорія і практика», 
м. Київ, 3 жовтня 2019 р. 

1 

35. Міжнародна науково-практична конференція 
«Міжнародні та національні виміри забезпечення 

стабільності», м. Львів, 19-20 квітня 2019 р. 

2 

36. Міжнародна науково-практична конференція 
«Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний 

досвід», м. Київ, 16 травня. 

1 

37. Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасний вимір держави і права», 

м. Львів, 17-18 травня 2019 р. 

1 

38. Міжнародна науково-практична конференція 
«Права людини та проблеми організації і функціонування 

публічної адміністрації в умовах становлення 
громадянського суспільства в Україні»,  

м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р. 

1 

39. IX Міжнародний цивілістичний форум 
«Гармонізація приватно-правового законодавства 

України із законодавством ЄС» 
(за участі та підтримки Німецького Фонду міжнародного 
правового співробітництва, НАПрН України, Асоціації 

цивілістів України, кафедр цивільного права №1 та №2 

1 
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Харківського НУЮ імені Я. Мудрого, а також кафедри 
цивільного права КНУ імені Т. Шевченка) 

м. Харків, 11-12 квітня 2019 р. 
40. Міжнародній науковій конференції «Система 

військової юстиції і захист національної безпеки в Україні» 
Київ, 29 жовтня 2019 р. 

1 

41. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми  

судової реформи в Україні» 
м. Чернівці 24-25 жовтня 2019 р. 

1 

42. ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми нормотворення, реалізації та 

тлумачення норм права у світлі загальновизнаного 
принципу верховенства права» 

м. Івано-Франківськ, 3-4 жовтня 2019 р. 

1 

 
Всеукраїнські 

1. Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми 
юриспруденції. Право: мінливий концепт 

у мінливому світі», 
м. Харків, 19–20 квітня 2019 р. 

7 

2. Всеукраїнський круглий стіл «Реалізація вимог 
державного стандарту юридичної бакалаврської освіти 

стосовно формування компетентностей  
«теорія та філософія права», 
м. Львів, 24-25 травня 2019 р. 

1 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 
м. Харків, 30 травня 2019 р. 

1 

4. Круглий стіл «Український конституціоналізм у 
сучасному вимірі»  м. Харків, 24 червня 2019 р. 

2 

5. Круглий стіл «Філософія в Україні. 
Філософія для України»,  

м. Харків, 21 листопада 2019 р. 

1 

6. Семінар Харківського юридичного товариства 
«Від Маркса до Томоса: відносини держави і релігії 

в Україні протягом 1991-2018 років» 
м. Харків, 17 січня 2019 р. 

1 

7. Семінар Харківського юридичного товариства 
«Проблеми кваліфікації збройного конфлікту в Україні», 

м. Харків, 21 лютого 2019 р. 

1 

8. Семінар Харківського юридичного товариства 
«Про Концепцію нової редакції 

Кримінального Кодексу України» 
м. Харків, 22 травня 2019 р. 

1 

9. Семінар Харківського юридичного товариства 
«Конституційна модель адміністративного розсуду в 

Україні: дизайн чи спонтанний порядок?» 
м. Харків,  31 жовтня 2019 р. 

1 

10. Семінар Харківського юридичного товариства 
«Відповідальність за вчинення міжнародних злочинів, 

1 
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скоєних у період збройного конфлікту 
на Сході України в 2014-2019 роках» 

м. Харків, 28 листопада 2019 р. 
11. Науково-практичний семінар «Академічна доброчесність, 

псевдонаука та право» НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
м. Харків 5 березня 2019 р. 

1 

12. Семінар Харківського юридичного товариства «Усе, 
що ви завжди хотіли знати про судову реформу, але 

боялися запитати» президія НАПрН України 
м. Харків 21 березня 2019 р. 

1 

13. Круглий стіл у межах сертифікатної програми 
«Практичний курс з верховенства права» 

USAID, University of South Carolina, 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
м. Харків 16-17 квітня 2019 р. 

1 

14. Семінар з опрацювання матеріалів до 
сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 

права» USAID, University of South Carolina, 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого  

м. Полтава 8-12 липня 2019 р. 

1 

15. Семінар Харківського юридичного товариства 
«Конституційна модель адміністративного розсуду в 

Україні: дизайн чи спонтанний порядок» 
президія НАПрН України,  

м. Харків 31 жовтня 2019 р 

1 

16. Круглий стіл «Етика правника» 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

м. Харків 21.11.2019 р. 

3 

17. Науково-практична конференція 
«Загальноєвропейський зміст реформаційних процесів в 

Україні» НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
м. Харків 20.12.2019 р 

1 

18. XXII Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Теорія і практика сучасної юриспруденції» 

м. Харків, 15 грудня 2019 р. 

2 

19. X Всеукраїнська науково-практична конференція 
науковців, практикуючих юристів, аспірантів та студенті 

«Актуальні шляхи удосконалення українського 
законодавства» 

м. Харків, 16 листопада 2019 року; 

1 

20. Всеукраїнський тренінг «Бізнес і права людини» 
м. Київ, 7 серпня 2019 р. 

1 

21. Всеукраїнська  науково-практична студентська 
Конференція з актуальних питань теорії і філософії права, 

м. Харків 31 жовтня 2019. 

1 

22. Літня Школа (за участі міжнародних експертів) 
«Внутрішнє переміщення в Україні: від викликів до дій» 

(Проект Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: 
розробка тривалих рішень”, 

м. Яремче, Івано-Франківська обл. 13–16 серпня 2019 р. 

1 

23. Правовий практикум "Правові позиції 
Європейського суду з прав людини та Суду 

1 
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Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: 
європейський та національний досвід, 

м. Київ, 09-10 липня 2019 року. 
24. XVII науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми приватного права» 
(присвячена 97-річниці з дня народження доктора 

юридичних наук, професора В. П. Маслова) 
м. Харків 22 лютого 2019 року  

1 

25. Круглий стіл «Право Національної безпеки та 
військове право: історія, сучасність, перспективи» 

Національний університет оборони України  
ім. Івана Черняховського, м. Київ, 28 березня 2019р. 

1 

26. Науково-практичній конференції  
«Досудове розслідування: актуальні проблеми 

 та шляхи їх вирішення»  
м. Харків, 25 жовтня 2019 р. 

1 

27. круглого столу «Теоретичні та практичні проблеми 
земельної реформи в Україні»  

м. Харків, 15 листопада 2019 р. 

1 

28. «Єдність судової практики: погляд Європейського 
Суду з прав людини та Верховного Суду» 

 м. Київ, 14-15 червня 2019 р. 

1 

29. Медико-правового форуму «Конституційні засади 
медичної реформи в Україні»  

м. Харків, 5 грудня 2019 р. 

1 

Усього 
усіх 

71 99 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях (із зазначенням країни, міста, повної назви 

конференції та викладачів, які взяли участь): 
Проф. Петришин О.В.  

1. Участь у конференції «Development of constitutional rights. Changes in the sources 
of law», тема виступу: «Права человека и развитие правовой доктрины Украины» 
(31.01 – 02.02.2019, Литва, Mykolas Romeris University); 

2. Наукова конференція у Конституційному Трибуналі Польщі «Ідеї криміналізації: 
провадження і обмеження» (м. Варшава, 21-22 листопада 2019 р.) 

Проф. Максимов:  
1. Міжнародна наукова конференція «Людина і право: проблема ціннісних засад 
правового регулювання», м. Мінськ, Білорусь, 3-4 травня 2019 р. 
2. Міжнародна конференція «Світ людини: нормативний вимір – 6: Норми мислення, 
сприйняття, поведінки: схожість, відмінність, взаємозв’язок», м. Саратов, РФ, 27–29 
червня 2019 р. 
3. ХХIX Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії «Гідність. 
Демократія. Багатоманітність», м. Люцерн, Швейцарія, 7-12 липня 2019 р. 
4. Перша Міжнародна літня філософсько-правова школа «Права людини vs 
традиційні цінності», м. Мінськ, Білорусь, 15–20 серпня 2019 р. 

Доц. Уварова О.О.: 
1. Міжнародний форум ООН «Бізнес і права людини», м. Женева (Швейцарія), 25-

27 листопада 2019 р. 
2. Міжнародний міждисциплінарний вокшоп «Бізнес і права людини», м. Женева 

(Швейцарія), 23-24 листопада 2019 р. 
3. Міжнародна робоча зустріч «Бізнес і права людини», м. Варшава (Польща), 17 
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жовтня 2019 р. 
Доц. Вовк Д.О. відвідав:  

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). 

Ас. Размєтаєва Ю.С. відвідала LESSON 2019: Legal Ethical factorS crowdSourced 
geOgraphic iNformation International Workshop, University of Zurich, Zurich, Switzerland, 
October 8th and 9th 2019. (Міжнародний семінар (воркшоп) «LESSON 2019: Правові та 
етичні фактори краудсорсингової географічної інформації», Університет Цюріха, м. 
Цюріх, Швейцарія, 8–9 жовтня 2019. 
Ас. Сатохіна Н.І.  

1. Міжнародна наукова конференція «Класична і посткласична методологія 
юридичної науки», м. Мінськ, Білорусь, 3 – 4 травня 2019 р. 

2. Міжнародна наукова конференція «Світ людини: нормативний вимір – 6: Норми 
мислення, сприйняття, поведінки: схожість, відмінність, взаємозв’язок», м. Саратов, 
Росія, 27 – 29 червня 2019 р. 

3. XXVIII Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії «Гідність. 
Демократія. Багатоманітність», м. Люцерн, Швейцарія, 7 – 12 липня 2019 р. 

Ас. Трихліб К.О.  
1. Виступ на відкритому засіданні кафедри конституційного права Факультету 

Права і Адміністрації Ягеллонського університету із доповіддю «Реформа судової 
системи в Україні: новий Верховний Суд», м. Краків, Республіка Польща, 18 січня 2019 
р. 

2. Участь у тренінгу з написання наукової статті, що проводив Марчін 
Качмарскі — доктор права, Університет Глазґо, Школа Соціальних і Політичних Наук, 
Великобританія, м. Варшава, Польща, Офіс Фундації Лідерів Змін, 26 січня 2019 р. 

3. Зустріч та обговорення спільних програм і проектів країн Східного 
партнерства із Президентом Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Польсько-
Американської Фундації Свободи) Renata Koźlicka-Glińska, а також із Президентом 
Fundacji Liderzy Przemian (Фундації Лідерів Змін) Agata Wierzbowska-Miazga, м. 
Варшава, Польща, 13 лютого 2019 р. 

4. Лекція дипломата, колишнього посла Віктора Росса (Wiktor Ross) на тему 
«Проблеми політичної трансформації в Польщі», дискусія, Варшавський університет, 
м. Варшава, Польща, 14 лютого 2019 р. 

5. Зустріч у Міністерстві закордонних справ Республіки Польща із Tomaszem 
Orłowskim, заступником Директора Східного Департаменту, а також Markiem 
Kuberskim, заступником Директора Департаменту Розвиваючої Співпраці. 
Обговорення стану і перспектив розвитку відносин країн Східного партнерства, 
зокрема, співпраці між Україною і Польщею, м. Варшава, Польща, 14 лютого 2019 р. 

6. Зустріч із дипломатом, колишнім послом Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz 
(Fundacja im. Stefana Batorego) — Фундація ім. Стефана Баторего — неурядова 
організація, яка займається підтримкою і просуванням демократії в Польщі. 
Обговорення стану демократичного розвитку в Польщі, м. Варшава, Польща, 15 
лютого 2019 р. 

7. Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці 
Польща Андрієм Дещицею. Обговорення стану і перспектив розвитку польсько-
українських відносин, м. Варшава, Посольство України в Республіці Польща, 15 
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лютого 2019 р. 
8. Зустріч із Марґрете Вестагер (Margrethe Vestager), Комісаром 

Європейського Союзу з питань конкуренції. Тема дискусії «Громадянський діалог із 
питань конкурентної політики та рівних можливостей». Зустріч організована 
Представництвом Європейської Комісії у Польщі у рамках Громадянського діалогу, 
конференційна зала Музею японського мистецтва і техніки Манги, м. Краків, Польща, 
01 березня 2019 р. 

9. Міжнародна наукова конференція «Просторовий вимір права», 
Ягеллонський університет, Факультет Права і Адміністрації, м. Краків, Польща, 11 
березня 2019 р. 

10. XXVI Міжнародний Економічний Форум у Торуні «Незалежна — нові 
викликі», CKK Jordanki, Hotel Copernicus, м. Торунь, Польща, 18 — 19 березня 2019 р. 

11. Міжнародна науково-практична конференція «Традиційні Концепції: Нові 
Перспективи, Нові Виклики» (International Conference «Traditional Concepts: New 
Perspectives, New Challenges»), Карлов Університет, Юридичний факультет (Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta), м. Прага, Чеська Республіка, 29 березня 2019 р. 

12. Міжнародний Форум Особистої Демократії Центральної і Східної Європи «У 
кого ми віримо?» (Personal Democracy Forum CEE (Central & Eastern Europe) «In Whom 
We Trust?»), Європейський Центр Солідарності, м. Гданськ, Польща, 4-5 квітня 2019 р. 

13. Лекція доктора права Магдалени Гури (Magdalena Góra) на тему «Від 
НАТО до Східного Партнерства. Польська зовнішня політика на рубежі '90-х і '00 
років», дискусія, Ягеллонський університет, Aula Collegium Maius, м. Краків, Польща, 8 
травня 2019 р. 

14. Зустріч в Адміністрації Маршала Малопольського Воєводства (Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego) із Dawid Puszko (Давід Пушко) — 
Заступником Директора Офісу Управління і Małgorzata Dulak (Мальгожата Дулак) — 
керівником Групи до справ неурядових організацій, обговорення законодавчого 
статусу, функцій та основних форм діяльності неурядових організацій, м. Краків, 
Польща, 10 травня 2019 р. 

15. Член журі 1-го Краківського молодіжного парламенту в рамках навчального 
проекту «Краківський молодіжний парламент», Асоціація «Демократія в практиці», 
міська рада м. Кракова, Польща, 28 травня 2019 р. 

16. Ювілейна наукова конференція професора Станіслава Бєрната (Stanisław 
Biernat), Факультет Права і Адміністрації Ягеллонського університету, м. Краків, 
Польща, 06 червня 2019 р. 

17. Міжнародний Саміт «Women in Tech Summit 2019», WARSAW EXPO XXI, м. 
Варшава, Польща, 13 – 14 листопада 2019 р. 

Ас. Буряковська брала участь в тренінговому курсі для правників Центральної та 
Східної Європи "Право ЄС та права людини" (квітень 2019, вересень 2019, Чеська 
Республіка, Прага, CEELI Institute) 

 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 
3.1. Монографічні видання: 3 / 7,3 друк. арк. 

Доц. Окладна М.Г.  
Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 
інтеграційних проектах: історія та сучасність  : монографія / за наук. ред. професорів А. 
П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. (2 друк.арк.) 
Доц. Вовк Д.О.  
Clark, E. & Vovk, D. (Eds.). Religion during Russian-Ukrainian Conflict (Routledge, 2020), 
248 p. (особистий внесок – 5 друк.арк.) 
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Сатохина Н.И. «Аргументация в праве и морали», (у співавт.), (особистий внесок – 0,3 
друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2018 р.) 

 
3.3. Навчальні посібники: 11 /  79,26 друк. арк. 

1. Порівняльне правознавство. Хрестоматія для юридичних факультетів і закладів 
вищої освіти. Навчальний посібник 2-ге видання, змінене. О. В. Петришин, О. В. 
Зінченко, Д. В. Лук’янов – Харків: Право, 2019. – 1024 с. (особистий внесок – 16 
друк.арк.). 

2. 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. (особистий внесок – 4,4 друк. арк.). 

3. Окладна М.Г. Еволюція ідей європейської єдності // Право Європейського Союзу: 
основи теорії : підручник / за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  С. 8-15. (0,6 
друк.арк.) 

4. Максимов С. І. «Творці Української Науки. Серія Юридичні науки. Том. І» (у 
співавт.) (особистий внесок – 0,4 друк. арк.) 

5. Загальна теорія права : посібник для підготовки до іспитів за новою програмою / 
Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський ; за заг. ред. О. В. Петришина. 
— Х. : Право, 2019. — 172 с. (11 друк.арк.). 

6. Размєтаєва, Юлія Сергіївна. Доктрина та практика захисту прав людини : 
навчальний посібник / Ю. С. Размєтаєва. – Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. – 364 с. 
(13  друк. арк.) 

7. Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування 
стандартів ради Європи / Г. Христова, Ю. Трало, К. Буряковська. Проект Ради Європи 
«Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», 2019. 292 с. (4 друк. 
арк.) 

8. Уварова, Олена Олександрівна. Бізнес і права людини : навчальний посібник / О. 
О. Уварова (5 друк.арк.), К. О. Буряковська(3 друк.арк). Харків, 2019.148 с.  

9. Уварова О. О., Дайнеко К. К. «Захист прав жінок: юридичні інструменти 
забезпечення гендерної рівності в Україні» (5 друк. арк.) 

10. Уварова О. О., Ясенькська М. Е., Бабій В. О. «Моніторинг виконання Україною 
Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок» (5 друк. арк.) 

11. Уварова О. О. «Права жінок та гендерна рівність» (11,86 друк. арк.) 
 
3.4. Кількість опублікованих статей: 50 / 35  друк. арк. з них: 
3.4.1. за кордоном: 3 / 1,5 друк. арк              
1) Максимов С. И. Ценностное измерение права: человеческое достоинство // 

Человек и право: проблема ценностных оснований правового регулирования : сборник 
научных трудов ; под ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. Минск : Академия МВД, 2019. – 
С. 140–147 (0,5 друк. арк.) 

2) Максимов С. И. Нормативность права: опыт философского осмысления // Мир 
человека: нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, поведения: 
сходство, различие, взаимосвязь : сборник трудов международной научной 
конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.) / [редкол.: И. Д. Невважай (отв. ред.) и др.] 
– Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
2019. – С. 188-195 (0,6 друк. арк.) 
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3) Сатохина Н.И. Нормативность опыта: герменевтическое измерение // Мир 
человека: нормативное измерение – 6: Нормы мышления, восприятия, поведения: 
сходство, различие, взаимосвязь: сборник трудов международной научной 
конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2019. С. 150-156 (0,4 друк. арк.). 
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science: 10 / 5,09 
друк. арк.: 

1. Dashkovska O. R., Baranov P., Mamamychev A., Magomedov R.М., 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.) 

2. Oleinykov, S., Mamychev, A., Shestopal, Plotnikov, A., Sarychev, I. The factors 
of impact on content and dynamics of legislation // Humanities & Social Sciences 
Reviews. 2019, 7(6), 123-130. Accession Number: ISSN: 2395-6518 (0,97 друк.рак) 

3. Oleinykov, S., Shestopal, S., Babenko, V., Rabets, A., Burova, E. Nature of 
legal behavior: the concepts of definition and their evolution // Humanities & Social Sciences 
Reviews. 2019, 7(6), 201-205. Accession Number: ISSN: 2395-6518 (0,66 друк. арк) 

4. Okladnaya, M., Yakovyuk, I., Tragniuk, O., Shestopal, S. (2019). El concepto 
de «federalismo imperial» al servicio de la integración europea: historia y contemporaneidad. 
RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 
1126-1135. (0,3 друк.арк.)  

5. Okladnaya M.G., Apolsky E.A., Mordovtsev A.Yu., Mamychev A.Yu., 
Mordovtseva T.V., (2019). Doctrinas jurídicas estatales de Rusia como categoría científica: 
dimensión esencial y libre de leyes. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y 
Valores. Año: VII Número: 1 Artículo no.:124 (0,2 друк. арк)  

6. Protsiuk, I Shevchuk, O; Mokhonchuk, S; Papusha, I. Adaptation of Ukrainian 
legislation on drug trafficking control to the European Un-ion legislation (separate aspects) 
Source: JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA JURIDICA Volume: 9 Special Issue: SI Pages: 
117-126 Published: OCT 2019 Accession Number: WOS:000493909600009 ISSN: 2247-
7195  
( 0,2 друк. арк)   

7. 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.) 

8. 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. Uvarova O., Slinko T. Freedom of Expression in Ukraine: (non)Sustainable 
Constitutional Tradition. Baltic Journal of European Studies (SCOPUS, Web of Science - 
Emerging Sources Citation Index). 2019. Volume 9 (0,8 друк. арк.) 

10. Соколова І.О. Local Government as a Form of Democracy in Russia // 
Valentin Y. Lyubashits, Viktor P. Lyakhov, Andrey A. Plotnikov, Dmitry. A. Voitenko, Iryna A. 
Sokolova // Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve 
Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 8, No. 3, September 2019  обсяг -13 стор. (0, 6 друк. арк.) 

11. Сидоренко О.О. Освітні процеси як основа становлення правосвідомості в 
Першій Чехословацькій республіці (1918-1938 р. р.) Журнал «Вісник Нац. акад. керівних 



36 
 

кадрів культури і мистецтв. Серія «Культурологія» – 2019. – № 2 – С. 190-194 
(Співавтор Громовчук М. В.) 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of 
Science): 28  / 21,97  друк. арк.:   

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? // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки» – 2019. – № 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) 

4. Максимов С. И. Нормативность права: опыт философского осмысления // Мир 
человека: нормативное измерение – 6. Нормы мышления, восприятия, поведения: 
сходство, различие, взаимосвязь : сборник трудов международной научной 
конференции (Саратов, 27–29 июня 2019 г.) / [редкол.: И. Д. Невважай (отв. ред.) и др.] 
– Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
2019. С. 188-195 (РИНЦ Росія) (0,6 друк. арк.) 

5. Богачова ЛЛ. Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі. // 
Прикарпатський юридичний вісник, 2019. №3.(0,5 друк.арк.) фахове видання Index 
Copernicus International (Республіка Польща); 

6. Богачова ЛЛ. Види національної і наднаціональної нормотворчості. / Електронне 
наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019.- №5. (0,5 друк.арк.) 
фахове видання Index Copernicus International (Республіка Польща) 

7. Биля-Сабадаш І.О. Експресивність у текстах юридичних документів // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. – 17 
с. (0,8 друк. арк.) фахове видання Index Copernicus International (Республіка Польща) 

8.  Олейников С.Н., Шестопал С. С., Турянская Е. С. Динамика современного 
законодательства: типичные (классические) и нетипичные факторы содержательной 
эволюции // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28). С. 213–219.               
(0,95 друк. арк )  РІНЦ, eLIBRARY.RU 

9. Олейников С. Н., Шестопал С. С., Квон А. Г. Природа юридически значимого 
поведения: понятие, особенности и право-культурная динамика // Балтийский 
гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 3(28). С. 220–225. (0,72 друк.арк) РІНЦ, 
eLIBRARY.RU 

10. Прийма С.В. Принцип своєчасності інтерпретації норм права Вчені записки 
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 
2019. Т. 30 (69). № 6 (0,6 друк.арк) фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща); 

11. Прийма С.В. Принцип доцільності тлумачення права Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6 (0,9 друк.арк) фахове видання Index Copernicus 
International (Республіка Польща). 
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12. Хаустова М.Г.   Ісламська правова сім’я як одна з провідних правових сімей світу. 
Головні терміни мусульманського права – шаріат і фікх/ М. Хаустова, Д.Юхименко// 
Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне право» . – 2019. - №1. 
(0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща) 

13. Хаустова М.Г.  Вплив глобалізації на правову систему України/ М. Хаустова, 
К.Липнік/ М. Хаустова, К.Липнік // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне 
аналітичне право». – 2019. - №1. (0,8 друк. арк.) Міжнародна наукометрична база даних  
Index Copernicus International (Республіка Польща) 

14. Хаустова М.Г. Універсальне та культурно- специфічне у правосвідомості / М. 
Хаустова, В. Пачколіна // Електронне наукове фахове видання «Порівняльне аналітичне 
право» . – 2019. - №1. (0,9 друк. Арк.)  Міжнародна наукометрична база даних  Index 
Copernicus International (Республіка Польща) 

15. Хаустова М.Г.   Верховенство права – як провідний принцип  модернізації 
правової системи України / М. Хаустова, А.Гой//  Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльне аналітичне право» . – 2019. - №1. (0,8друк. Арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

16. Хаустова М.Г. Вплив релігійних традицій на систему права в країнах ісламського 
світу / М. Хаустова, К. Лагутіна// Електронне наукове фахове видання «Порівняльне 
аналітичне право». – 2019. - №1. (0,9 друк. Арк.) Міжнародна наукометрична база даних  
Index Copernicus International (Республіка Польща) 

17. Хаустова М.Г., Федоровська М. Сутність поняття злочину геноциду в 
міжнародному праві  / М. Хаустова, М. Федоровська// Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльне аналітичне право». – 2019. - №1. (0,9друк. арк.) Міжнародна 
наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка Польща) 

18. Хаустова М.Г. Монархія як особлива форма державного правління/М.Хаустова ,  
Д. Терещук //  Юридичний науковий електронний журнал.– 2019.– №6 (0, 9 друк. арк..) 
Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International (Республіка 
Польща) 

19. Хаустова М.Г. Теоретико - методологічні основи модернізаційних процесів, їх 
вплив на сутність державно-правових процесів/ Право і суспільство.-2019.- №6. –С.32-43 
(0,6 друк.арк.) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща)  

20. Хаустова М.Г. Правова політика української держави у сфері модернізації  
правової системи України/ Юридичний науковий електронний журнал .-2019.-№6.- С.42-
51.  – (0,7 друк.арк) Міжнародна наукометрична база даних  Index Copernicus International 
(Республіка Польща) 

21. Сатохіна Н.І. Постметафізичне мислення у праві: приклад герменевтичної 
філософії // Вісник АПрНУ. – 2019. – № 3 (1,3 друк. арк.) фахове видання Index 
Copernicus International (Республіка Польща). 

22. Трихліб К.О. Reforma sądownictwa na Ukrainie: nowy Sąd Najwyższy (Реформа 
судоустрою в Україні: новий Верховний Суд) // Przegląd Konstytucyjny – № 2/2019. – С. 93 
– 121. (1, 5 друк.арк.). Фаховий науковий журнал Факультету Права і Адміністрації 
Ягеллонського університету, м. Краків, Республіка Польща. – Наукометричні бази: 
Google Scholar, Academia.edu 
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23. Трихліб К.О. Дискримінація: поняття та види // Міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених «Юридична осінь 2019 року», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 29 листопада 2019 р., (0, 2 друк. арк.) – 
Наукометричні бази: Google Scholar, Academia.edu 

24. Матат Ю.І. The Role of Legal Positions Produced by Judicial Practices in the 
Application of Law in the Context of the Legal Regulation Incompleteness // Visegrad Journal 
on Human Rights. – 2019. – № 5. – (0, 5 друк. арк.). «Index Copernicus International» 
(Республіка Польща) 

25. Сидоренко О.О. Гендерна рівність в Україні в умовах глобалізації//Науковий 
вісник Ужгородського НУ. Серія «Право». – 2019. - № 56 – С. 24-30 (0,7 друк. арк.). Index 
Copernicus: 

26. Семеніхін І.В. Теоретичні розуміння правової доктрини // Проблеми законності : 
зб. наук. пр. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. – Вип. 145. – С. 36–50 
(0, 85 друк. арк.). Міжнародна наукометрична база даних РІНЦ (Російська Федерація). 

27. Размєтаєва Ю. Теоретичні аспекти зобов’язань бізнесу у сфері приватності: 
виклики цифрової епохи. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2019. С. 235–239.  

 
(0, 8 друк. арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка Польща). 
28. Пушняк О.В. Дія у часі судового прецеденту: досвід США // Теорія і практика 

правознавства. – 2019. – Вип. 1 (15). – С. 1–25. (1,35 друк. арк.) міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 

 
3.5 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science): 
Доц. Олейников С.М.  

Процитована стаття: Models of the relationship between church, state and political society: 
Neo-Thomists&apos; arguments. Man in India. 97. pp. 499-508. 

Цитування (2) вказаної статті в джерелах н/ бази Scopus та Web of Science: 
1. I.Yakoviyk, Eugeniy A. Getman, Olesia Y. Tragniuk, Sergey S. Shestopal (2018) 

COOPERACIÓN DE LOS ANTIGUOS PAÍSES SOVIÉTICOS Y UCRANIA CON LA UNIÓN 
EUROPEA Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-
journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / 
By Fundación Unamuno / Yuriy. P. Bytiak, Ivan V. www.revistaorbis.org.ve / 
núm Especial Internacional (año 14) 46-54 

2. Yuriy. P. Bytiak , Ivan V. Yakoviyk , Eugeniy A. Getman , Olesia Y. Tragniuk , 
Sergey S. Shestopal. Cooperation of Former Soviet Union Countries and Ukraine with the 
European Union / Scientific e-journal of Human Sciences / PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-
1594 / By Fundación Unamuno. 

(Відомості про цитування цих статей знаходяться за ел. адресою: 
https://scholar.google.se/scholar?oi=bibs&hl=ru&cites=9800203139284456457) 

Процитована стаття: Theoretical foundation of human rights: J. Maritain philosophy of 
natural law // Journal of Scientific Research And Development (2016), 3(6), 96-103. 

Цитування (1) вказаної статті в статті джерела н/ бази Scopus : 
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Yuriy Bytyak , Ivan Yakovyuk , Olesia Tragniuk , Tatiana Komarova and Sergey 
Shestopal. The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem // 
Man In India, 97 (23) : 577-588 (проиндексований в Scopus) 

(Відомості про цитування цієї статті знаходяться за ел. адресою: 
https://scholar.google.se/scholar?oi=bibs&hl=ru&cites=11230478284651020126 
 
Таблиця №2.  
Список наукових праць у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
 

№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, 
де опубліковано 
роботу 

Том, 
номер 
(випуск, 
перша-
остання 
сторінки 
роботи) 

Статті 

 

Олейников 
С.Н.,  
Шестопал  
С. С.,  
Турянская Е. С. 

Динамика современного 
законодательства: типичные 
(классические) и нетипичные 
факторы содержательной эволюции 

Балтийский 
гуманитарный 
журнал. 2019.  
(Імпакт-фактор 
ж-лу в 
РІНЦ: 0,973) 

Т. 8, № 
3(28).  

С. 
213–219. 

 

Олейников С. 
Н.,  
Шестопал С. С., 
Квон А. Г. 

Природа юридически значимого 
поведения: понятие, особенности и 
право-культурная динамика  

Балтийский 
гуманитарный 
журнал. 2019.  
(Імпакт-фактор 
ж-лу в 
РІНЦ: 0,973) 

Т. 8. № 
3(28).  

С. 
220–225. 

 

Oleinykov, S., 
Mamychev, A., 
Shestopal, S., 
Plotnikov, A., 
Sarychev, I. 

The factors of impact on content and 
dynamics of legislation  

Humanities & 
Social Sciences 
Reviews. 2019  

7(6),  
123-130. 

 

Oleinykov, S., 
Shestopal, S., 
Babenko, V., 
Rabets, A., 
Burova, E. 

Nature of legal behavior: the concepts of 
definition and their evolution 

Humanities & 
Social Sciences 
Reviews. 2019 

7(6),  
201-205 

 Slinko T., 
Uvarova O.  
 

Freedom of Expression in Ukraine: 
(non)Sustainable Constitutional 
Tradition 

Baltic Journal of 
European Studies 
(SCOPUS, Web 
of Science - 
Emerging 
Sources Citation 
Index). 

2019. 
Volume 9 

 

Kristina Trykhlib 

Reforma sądownictwa na Ukrainie: 
nowy Sąd Najwyższy 
(Реформа судоустрою в Україні: 
новий Верховний Суд). 

Przegląd 
Konstytucyjny 

№ 
2/2019. – 
S. 93 – 
121. 

Статті, прийняті редакцією до друку 
 Kristina Trykhlib Zasada niedyskryminacji w Przegląd  
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prawie europejskim (Засада 
недискримінації в європейському 
праві) 

Prawa 
Konstytucyjnego 

 
 
 
Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно 
графії 

Наукові 
статті в наук. 
журналах та 

наук. 
збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідом. на 
конференці

ях 

Підручники 
та навчальні 
посібники з 

грифом 
МОН 

Підручники, 
навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
норматив 

ної 
літератур

и 

Кодекси, 
комента

рі 

        

105 / 132,15 3 / 7,3 51 / 36,1 39 / 10,49 2 /20,4 10 / 57,86 – - 
 
 
3.6. Викладачі, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи: 

К.ю.н., доц. Авраменко Л.В. не підготувала статті у зв'язку з сімейними обставинами. 
 
 
 
 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 
4.1. Участь у лекційній роботі, проведенні семінарів для практичних працівників. 

Проф. Дашковською О.Р. прочитано дві лекції практичним працівникам в 
Управлінні освіти Немишлянського р-ну м. Харкова. 

Доц. Смородинським В.С. проведено: 
1) Лекція-тренаж для суддів, адвокатів та працівників прокуратури «Чому питання 

верховенства права є важливим в Україні» (22.10.2019 р., у межах сертифікатної 
програми «Практичний курс з верховенства права» (USAID, University of South Carolina, 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого), м. Харків). 

2) Лекція-тренаж для суддів, адвокатів та працівників прокуратури «Роль 
професійних інституцій у встановленні та забезпеченні верховенства права» 
(22.10.2019 р., у межах сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 
права» (USAID, University of South Carolina, НЮУ ім. Ярослава Мудрого), м. Харків). 

 Доц. Уваровою О.О. проведено наступні заходи: 1) Гендерний компонент 
внутрішнього переміщення: локальні політики, юридичні інструменти і бізнес-практики. 
Проведено 4 семінари для практичних працівників (судді, представники центрів 
безоплатної правової допомоги, адвокати, представники правозахисних організацій). 
Загальна кількість учасників – 120 осіб. Семінари проводились у період жовтень-
листопад 2019 р. у містах Харкові, Полтаві, Вінниці і Рубіжному. 

2) Бізнес і права людини в України. Проведено один дводенний тренінг для 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Загальна 
кількість учасників – 30 осіб. Тренінг проводився у квітні 2019 р. в м. Києві. 
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 3) Сертифікатна програма «Практичний курс з верховенства права» для 
практикуючих юристів. Програма включає в себе два тижні (10 робочих днів) практичних 
занять. Проводилась у жовтні-листопаді 2019 р. Загальна кількість учасників – 30 осіб. 

4) Моніторинг виконання Україною Заключних зауважень Комітету ООН з 
ликвідації дискримінації щодо жінок до Восьмої періодичної доповіді України. 
Проведено один дводенний семінар для представників громадських організацій. 
Загальна кількість учасників – 30 осіб. Захід проводився у березні 2019 р. у м. Харкові. 

Ас. Трихліб К.О. 14-15 серпня 2019 р. — проведення лекцій (8 годин) для 
поліцейських, які можуть виконувати службові завдання в умовах відрядження на 
визначений термін на деокупованих територіях ОРДЛО, відповідно до пропозицій 
наданих до УКЗ ГУНП в Харківській області в грудні 2018 року на виконання Плану 
заходів з підготовки Національної поліції до відновлення публічної безпеки та 
правопорядку в окремих районах Донецької та Луганської областей, затвердженого 
наказом Національної поліції України від 05.09.2018 № 829 та наказу ГУНП в 
Харківській області від 15.02.2019 № 272 «Про організацію короткострокового 
підвищення кваліфікації поліцейських». Тематика лекцій — Європейські стандарти 
охорони, ефективного забезпечення та захисту прав і свобод людини. Місце 
проведення — ГУНП в Харківській області. 
 
4.2 . Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих 

рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 
підготовлено відповідні подання: 
Ас. Размєтаєвою Ю.С. проведено узагальнення застосування законодавства й 
судової практики для підготовки оновленої сертифікатної програми «Юрист-
правозахисник»  
Ас. Буряковська К.О. взяла участь у проведенні моніторингу національної судової 
практики з питань внутрішнього переміщення (на замовлення Проекту Ради Європи 
“Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень”) 

 
4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.: 

Проф. Дашковська О.Р. підготувала науковий висновок щодо проблемних 
питань тлумачення та застосування ст. 77 та ст.78 Конституції України на запит 
Конституційного Суду України  

Доц. Смородинський В.С. підготував наукові висновки на запити Верховного 
Суду: 

1) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Кібенко О. Р. від 
08.04.2019 р. про підготовку наукового висновку у справі про визнання виконавчого 
напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню — з питання, чи має право нотаріуса 
вчинити виконавчий напис у межах строку, встановленого у договорі про збільшення 
позовної давності, з огляду на положення ст. 88и Закону України «Про нотаріат» та ст. 
259 ЦК України. 

2) За зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 
Кишакевича Л. Ю. про підготовку наукового висновку з питань застосування Закону 
України «Про охорону дитинства»: чи можливо вважати заподіяння смерті одним із 
батьків іншому порушенням охоронюваних законом прав та інтересів дітей, права на 
батьківське піклування, права на повноцінний фізичний, духовний, інтелектуальний, 
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культурний та соціальний розвиток, що передбачені Законом України «Про охорону 
дитинства» № 2402-111 від 26 квітня 2011 року?; чи можливо вважати злочинні дії, 
вчинені одним із батьків стосовно іншого, що призвели до смерті потерпілого, такими, 
що посягають на охоронювані законом права та інтереси цих дітей у розумінні пункту 
«г» ст. 9 Закону України «Про амністію у 2016 році»? 

3) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про 
підготовку наукового висновку у справі про відшкодування шкоди, завданої органом 
державної влади з питань: чи підлягають застосуванню до спірних правовідносин 
положення ст. 1173 ЦК України, якщо вважати, що сума, яка не отримана позивачкою 
за період з березня 2009 р. по квітень 2014 р., є сумою недоотриманої пенсії, тобто у 
розумінні положень ч. 2 ст. 22 ЦК України ця сума не може бути упущеною вигодою? Чи 
не буде здійснено подвійне стягнення коштів, у випадку задоволення позову у цій 
справі за умови, що преюдиційною постановою Дзержинського районного суду м. 
Харкова (…) адміністративний позов задоволено, зобов'язано управління Пенсійного 
фонду України здійснити перерахунок їй пенсії державного службовця, включивши до її 
складу суми матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, тобто вимоги 
позивачки частково задоволені? Чи є наукове підґрунтя вважати, що збитки позивача 
полягають не в його реальних втратах; яких він зазнав або зазнає, а в тих доходах, які 
позивач недоотримав або недоотримає внаслідок порушення його цивільного права? 

4) За зверненням судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 
Суду Шевцової Н. В. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 
адміністративної справи та стосуються притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності, з питання: Чи можна вважати, що п. 2.16 Положення про внески 
розширює повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поза межі, 
встановлені п. 22 ст. 92 Конституції України та Закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 05 липня 2012 р. № 5076Л/І 

 
4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри. 
Ас. Трихліб К.О. проведено відкриті лекції для школярів на тему «Загальна 

декларація прав людини», «Декларація прав дитини» у рамках Всеукраїнського тижня 
права в Харківській області, передбаченого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24.08.2019 № 568-р, гімназія № 47 і загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 148, м. 
Харків (початок грудня, 2019 р.). 

Ас. Буряковська К.О. 1) тренер тренінгу «Внутрішнє переміщення в Україні: 
гендерна чутливість локальних політик, юридичних інструментів і бізнес-практик» 
(Харків, 21 жовтня; Вінниця, 1 листопада; Полтава, 11 листопада; Рубежне (Луганська 
обл.), 15 листопада), проведених ХОФ «Громадська альтернатива». 

2) Сертифікований тренер програми HELP 
 
5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. Робота кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. Перелік 
захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

На кафедрі здійснюються наукові дослідження професорсько-викладацьким 
складом під керівництвом проф. Петришина О.В., які спрямовані на розробку 
основоположних проблем методології права, правової системи суспільства, системи 
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джерел права та їх окремих різновидів, реалізації прав людини та зобов’язань держави 
у цій сфері, визначення шляхів вдосконалення механізму та форми держави. 
5.3. Підготовка відгуків на дисертації. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 3 офіційних відгуки на дисертації, з них:  

– 3 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 
5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 
За звітний період кафедрою було підготовлено 4 офіційних відгуків на автореферати, з 
них: 

– 1 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 
– 3 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
 

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. 

К.ю.н., доц. Уварова О.О. надала інтерв’ю щодо проблематики Харківського 
міжнародного юридичного форуму. АТН, 23 вересня 2019 р. 

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі та їх керівники, кількість студентів, які 
беруть участь у їх роботі. 

При кафедрі функціонує науковий гурток з теорії і філософії права під 
керівництвом д.ю.н., проф. Петришина О.В., модератор гуртка - ас. к.ю.н., Трихліб 
К.О., В науковому гуртку постійно бере участь 20 студентів. Члени гуртка активно 
публікуються у різних виданнях, є учасниками науково-практичних конференцій 
всеукраїнського і міжнародного рівнів. 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно:                      
65 / 17,6  друк. арк. 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачами: 4 / 2,67 друк. арк. 

 
8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 
8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій: 
- «Вісник Національної академії правових наук України» (проф. Петришин О.В.); 
-  журнал «Проблеми законності» (проф. Петришин О.В.); 
- науково-практичний журнал «Юрист України» (проф. Петришин О.В.); 
- «Державне будівництво та місцеве самоврядування» (проф. Петришин О.В., проф 
Дашковська О.Р.); 
- журнал «Щорічник українського права» (проф. Петришин О.В.); 
- юридичний журнал «Право України» (проф. Петришин О.В., проф. Максимов С.І.); 
- «Економічна теорія і право» (проф Дашковська О.Р.) 
- науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» засновник і видавець 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (головний редактор – 
проф. Максимов С.І.; редколегія: проф Дашковська О.Р., доц. Уварова О.О.,                      
доц. Вовк Д.О., ас. Сатохіна Н.І.);  
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- Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Філософія, 
філософія права, політологія, соціологія» (проф. Максимов С.І.); 
- «Релігійна свобода» (доц. Вовк Д.О.) 

 
9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 
 Проф. Петришин О.В. нагороджений Почесною Грамотою Харківської обласної 
Ради з нагоди Дня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Проф. Дашковська О.Р. отримала грамоту Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації 

Доц. Смородинський В.С. був  нагоджений Почесною грамотою ректора НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і 
підтримку обдарованої учнівської молоді Харківщини. 

Доц. Биля-Сабадаш І.О. нагороджена подякою директора Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної адміністрації (червень, 2019 р.) 

Доц. Вовк Д.О. отримав стипендію Університету Брігама Янга (США) на 
проведення досліджень у 2018-2019 академічному році, також був нагороджений за 
видатні досягнення у сфері публічного права III Харківського юридичного форуму. 

Ас. Трихліб К.О. із 19 вересня 2018 року по 30 червня 2019 року – учасник 
Стипендіальної програми академічних обмінів ім. Лейна Кіркланда, наукове стажування 
в Ягеллонському університеті на Факультеті Права і Адміністрації (м. Краків, Республіка 
Польща). 27 червня 2019 р. отримала диплом учасника Програми з відзнакою. 
07 січня 2019 р. — Сертифікат про успішне закінчення (з оцінкою «відмінно») курсу 
«Юридична англійська мова — семінар, рівень В2 +» (Legal English — Workshop, В2+) 
на Факультеті Права і Адміністрації Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка 
Польща). 
2) 4 лютого 2019 р. — 15 лютого 2019 р. — Сертифікат про успішне проходження 
стажування у міській раді Кракова (Республіка Польща), Відділ юрисконсультів. 
3) 12 червня 2019 р. — Сертифікат закінчення річного курсу Польської мови (120 год.) і 
складання іспиту на рівні В2 (Ягеллонський університет, Факультет Полоністики 
(Польських досліджень), м. Краків, Республіка Польща). 
4) 13 червня 2019 р. — Сертифікат про успішне закінчення тематичного курсу 
«Академічне письмо англійською, рівень С1» (Academic Writing Course in English, С1), 
Мовний Центр Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща).  
5) 13 червня 2019 р. — Сертифікат про успішне закінчення тематичного курсу 
«Юридична англійська мова, рівень В2 +» (Legal English Course, В2 +), Мовний Центр 
Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща). 
6) 15 червня 2019 р. — Диплом про успішне закінчення 22 Випуску Школи Німецького 
Права 2018/2019 в рамках німецькомовної програми навчання «Право в Німеччині». 
Навчання у школі тривало із 01 жовтня 2018 р. по 15 червня 2019 р. на базі 
Ягеллонського університету, спільно з університетом Рупрехта Кароля у Хайдельберзі і 
університетом ім. Іона Гутенберга в Могунції (м. Краків, Республіка Польща). 
7) 22 червня 2019 р. — Сертифікат про успішне закінчення Післядипломної освіти за 
напрямком «Медіація та інші методи альтернативного розв’язання спорів» (Центр 
Альтернативного Розв’язання спорів, Факультет Права і Адміністрації, Ягеллонський 
Університет, м. Краків, Республіка Польща). Навчання тривало 2 семестри. Загальна 
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кількість годин — 210. Із них теоретичні заняття — 128 год., практичні — 82 год. 
Кількість кредитів ECTS — 64. 
8) 18 листопада 2019 р. – Подяка Ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з 
нагоди святкування Дня Університету. 

 
10. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Провідні вчені кафедри теорії і філософії права беруть активну участь у роботі 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, виступають рецензентами, 
експертами з наукових питань у нашій країні та за її межами: 

Завідувач кафедри проф. Петришин О.В. є членом: 
1) спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових вчень; 

2) Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; 
3) атестаційної колегії МОН; 
Проф. Дашковська О.Р. - спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 
Проф. Максимов С.І. : 
1) спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 при Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого; 
2) спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 при Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 
Доц. Смородинський В.С. взяв участь у співробітництві із закордонною 

організацією в якості розробника і тренера в сертифікатній програмі «Практичний курс з 
верховенства права» (University of South Carolina, USAID, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) 
(розробник / тренер, 2019-2020); також приймав участь у наукових заходах спільних з 
облдержадміністрацією в ІІІ (обласний) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Доц. Уваровою О.О. проведено наступні заходи: 1) Моніторинг виконання 
Україною Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок : 
Методологічний посібник / Олена Уварова, Марія Ясеновська, Вікторія Бабій. Харків, 
2019. 80 с. 2) Національне базове оцінювання «Бізнес і права людини в Україні» / 
Олена Уварова. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Міністерство юстиції України. 2019. 222 с. Електронний доступ: 
https://legalforum.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/rezjume.pdf. 

Також доц. Уварова О.О. співпрацює із закордонними організаціями:1) Данський 
інститут прав людини; 2) Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: 
розробка тривалих рішень»; 3) Робоча група ООН з бізнесу і прав людини; 4) UN 
Women. 

Доц. Вовк Д.О. співпрацював із 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. 
Доц. Прийма С.В. брав участь у магістерських програмах двох дипломів спільно 

з Університетом М. Ромеріса (Литва). 
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Ас. Трихліб К.О. член Центральної та Східно-Європейської Глави (CEE Chapter) 
Міжнародного Товариства Публічного Права (The International Society of Public Law, 
ICON-S). 

 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри від 02 грудня 2019 року, протокол № 3. 
 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     проф. Петришин О.В. 
 


