
Індивідуальний звіт про науково-дослідницьку 

діяльність за 2020 рік 

 

1. Летнянчин Любомир Іванович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

3. Принципи конституціоналізації (1.5 д. а.). 

4. Принципи конституціоналізації (1,5 д. а.). 

4.1. Формами впровадження стали розділи навчального посібника, тези 

наукових доповідей та повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Однією з форм (напрямків) конституціоналізації є внесення змін до 

Основного Закону України. Аналіз чисельних конституційних ініціатив (як 

вдалих, так і не зовсім) дозволяє дійти висновку, що всі суб’єкти (Верховна 

Рада України, Конституційний Суд України) та учасники (Президент 

України, народні депутати України) конституціоналізації мають 

дотримуватися щонайменше таких принципів: легітимності (суспільна 

підтримка конституційних ініціатив, яка досягається в процесі широкої 

дискусії усіх зацікавлених суб’єктів), збалансованості  (зваженість в діях 

суб’єктів (учасників) конституціоналізації, необхідність досягнення балансу 

між поступом, прогресом та захищеністю й стабільністю (непорушністю) 

конституційних цінностей та принципів), системності (врахування структури 

Конституції України та узгодження  змісту пропонованих змін з усіма її 

складовими положеннями), обґрунтованості (тобто переконливістю 

аргументів за конституціоналізацію того чи іншого явища об’єктивної 

дійсності), конституційності (чіткого додержання конституційних 

матеріальних і процесуальних норм). 

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

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

5.2. Підготував експертний висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до законів України стосовно повноважень Президента України 

при призначенні Директора Національного антикорупційного бюро України 
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та Директора Державного бюро розслідувань задля приведення у 

відповідність до Конституції України» ( реєстр. № 4211 від 12. 10. 2020 р.), 

поданий народним депутатом України Осадчуком А.П. та іншими народними 

депутатами України» (вих.. № 04-27/3-2020/188234 від 20.10.2020 р.; вх. № 1 

21-01-1689 від 28.10.2020 р. (спільно з Т. М. Слінько).  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України......... 

5.4. Член  Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень....... 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів...... 

6.3. За зверненням суддів Конституційного Суду України підготував 2 

наукові висновки:  

 1) на запит судді Конституційного Суду України  Філюка П.Т. (вих. № 

362 -005-16:2109 від 19.06.2020;  вх. 125-01-951 від 24. 06. 2020 р.) 

підготував правову позицію щодо питань порушених у конституційному 

поданні Верховного Суду щодо перевірки відповідності Конституції 

України (конституційності) підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого 

пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 

392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів»; пунктів 10, 17 Порядку 

здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 

року № 392; частин першої і третьої статті 29 Закону України від 14 

листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 

рік»; абзацу дев’ятого пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України від 13 квітня 2020 року № 553-IX  «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; 
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 2) на запит судді Конституційного Суду України  Литвинова О.М.  

(вих. № 347 -005-16/3141 від 20. 08. 2020;  вх. 125-01-1270 від 26. 08. 2020 

р.) підготував наукову позицію щодо питань питань, порушених у  

конституційному  поданні  50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції (конституційності) окремих положень Закону 

України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 

2014 року № 1698-VII (зі змінами). 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 

   Онлайн-захід у форматі «Web.Law.Talk», присвячений конституційній 

скарзі – фахова розмова з експертом щодо актуальних практичних правових 

питань, організований Координаційним центром з надання правової 

допомоги за організаційної підтримки мережі правових клубів  

PRAVOKATOR (Харків, 14 липня 2020 р.). 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян........ 

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

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

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення).  

Участь у публічних консультаціях «Через консенсус – до змін у Конституцію 

у частині децентралізації» з циклу інклюзивних публічних консультацій: 

 1) Круглий стіл (Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 29 лютого 2020 року) та 

 2) Круглий стіл (Харків, Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, 5 березня 2020 року); 

 3) Міжнародна наукова конференція : Конституційний дизайн: від 

макро до мікро рівня: 13  Тодиківські читання (м. Харків, 19 червня 2020 

року); 
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 4) Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії „За демократію через право“ і органів конституційної юстиції та 

проблеми тлумачення у конституційному судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 

року); 

 5) II засідання Науково-консультативної ради Конституційного Суду 

України та науково-практична конференція в онлайн-форматі на 

тему «Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду України»  

(Київ, 28 жовтня 2020 р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів.  

 Тези: 

 1) Летнянчин Л. І. Офіційна конституційна доктрина Конституції 

України. Конституційний дизайн: від макро до мікро рівня. Збірка тез 

наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (19 

червня 2020 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: ТОВ «Видавництво 

«Права людини»», 2020. С. 70 – 72 (0,3 друк. арк.); 

 2) Летнянчин Л. І. Джерелотворчий потенціал висновків Венеційської 

Комісії: збірник матеріалів і тез Міжнародної онлайн-конференції «Взаємні 

здобутки Європейської Комісії „За демократію через право“ і органів 

конституційної юстиції та проблеми тлумачення у конституційному 

судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року) / Київ : ВАІТЕ, 2020. С. 104-108 

(0,3 друк. арк.) 

Посібники: 

 Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до  

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І.І. 

Дахова, та ін. – Харків: Право, 2020. – 328 с. Всього 5 авторів, загальний 

обсяг 19.0  ум. друк. арк. (авторські –  5,6 друк. арк.). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.... 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних....... 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання..... 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є....... 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були......... 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські........ 

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

стипендії/премії)....... 

15. Співробітництво з закордонними організаціями...... 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією:  

Участь у публічних консультаціях «Через консенсус – до змін у Конституцію 

у частині децентралізації» з циклу інклюзивних публічних консультацій: 

 1) Круглий стіл (Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 29 лютого 2020 року); 

 2) Круглий стіл (Харків, Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, 5 березня 2020 року). 

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

18. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, 

плідну науково-педагогічну діяльність, сумлінну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня науки у 2020 році був нагороджений 

Грамотою Верховної Ради України.  

 

 

26.11.2020 р.                                                    Доцент кафедри  

                                                                          конституційного права України 

                                                                          Летнянчин Л. І. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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