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1. Ткаченко Євгеній Володимирович 

2. к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного 
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3. Принцип обмеження державної влади в Конституції України (1,5 д. а.). 

4. Принцип обмеження державної влади в Конституції України (1,5 д. а.). 

   4.1. Розділи підручника, навчальних посібників, матеріали навчально-

методичної літератури, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Вказується, що однією з головних ідей  конституціоналізму, є ідея про те, 

що державна влада має діяти лише в межах, визначених і дозволених їй вільними 

громадянами. 

Важливою умовою реалізації конституційної ідеї обмеженого правління, 

попередження  зловживання владою є втілення у державному механізмі принципу 

поділу влади  (системи стримувань і противаг) та здійснення ефективного 

контролю за владою, які є важливими умовами для існування індивідуальної 

свободи. Оскільки чим ширше сфера впливу державної влади, тим вужче сфера 

індивідуальних свобод, і навпаки. В умовах конституціоналізму кожен член 

громадянського суспільства має бути вільним у власному політичному виборі, з 

чого випливає повага до свободи іншого та вільний доступ кожного до контролю 

за політикою держави, президента, уряду, всіх інших органів влади та посадових 

осіб як в центрі, так і на місцях. 

Підкреслюється, що конституційну систему контролю за владою слід 

розглядати в двох аспектах широкому та вузькому. У вузькому розумінні 

конституційна система контролю в України є безпосередньо передбаченою 

Конституцією України та законами України системою розподілу контрольних 

повноважень між конституційними органами державної влади. У широкому 

розумінні конституційна система контролю включає не лише можливості 

здійснення контрольних повноважень вищими органами публічної влади, а й 

можливості реалізації контролю (квазіконтролю) з боку народу, інститутів 

громадянського суспільства та окремих громадян. Розглянуто особливості 

реалізації державної публічної політики у національно-етнічній сфері.  

Як показує практика життєдіяльності демократичних країн до найбільш 

ефективних форм проведення контролю за владою є конституційний контроль. 

сутністю конституційного контролю є перевірка на відповідність 

конституції визначеного кола правових актів і дій органів публічної влади та 

посадовців спеціально уповноваженими органами конституційної юрисдикції або 

загальними судами (під час розгляду конкретного юридичного спору чи судової 

справи). 

Основоположним принципом  (критерієм конституційності нормативно-

правових актів), яким керується Конституційний Суд України, здійснюючи 



конституційний контроль, є принцип верховенства права, який знайшов своє 

втілення у принципі верховенства конституції.   

Отже одним з принципів, який має основоположне значення для визначення меж 

реалізації прав людини є принцип пропорційності. Зміст цього основоположного 

принципу проявляється  у пропорційно обґрунтованому співвідношенні між 

метою обмеження певного права людини і засобами, котрі використовуються 

державою для такого обмеження. Як зазначається у науковій літературі цей 

принцип спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного 

балансу приватних та публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень 

повинні бути істотними, а засоби їх досягнення – обгрунтованими і мінімально 

обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються 

5. Участі у розробці законопроекті не брав. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. Не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не готував. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. Не здійснював. 

 6.4. Провів лекції з підвищення кваліфікації для співробітників органів 

СБУ. 

6.5.  

 1) на запит судді Конституційного Суду України  Г. В. Юровської 

підготував наукову позицію на щодо щодо офіційного тлумачення положень 

абзацу 4 преамбули Конституції України у їхньому системному зв’язку з 

положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої 

статті 17 Конституції України слід виходити з наступного. (надіслано 2020 року) 

(у співавторстві з Т. М. Слінько); 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є депутатом 

місцевої ради, не входжу до складу інших органів місцевого самоврядування. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) участь у  IV Міжнародному юридичному форумі (23-25 вересня 2020 року, м. 

Харків, Національний бібліотечний комплекс Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого); 

2) участь у  Міжнародній науковій конференції ««Конституційний дизайн: від 

макро до мікро рівня» (ХІІІ ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ). Харків 19 червня 2020 

року Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого); 

9. Видавнича діяльність: 

 1. Ткаченко Є. В. Право конституційної держави і критерій 

конституційності актів державних органів // Право у сучасному політичному 

житті україни. Наукове видання / Керівник авторського колективу А. О. 

Селіванов. К. : Логос, 2020. С. 2-3-230 (у співавторстві з Т. М. Слінько) (0,8 д.а.)  



 2. Ткаченко Є. В. Окремі аспекти гарантування мовних прав 

національних меншин.  Міжнародна наукова конференції «Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ). Харків, 19 

червня 2020 року (0,3 друк. арк.) 

 3. Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до 

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

та ін. – Харків: Право, 2020. – 292 с. Всього 5 авторів, загальний обсяг 17.0  ум. 

друк. арк. (авторські –  1,5 друк. арк.).  

         4. Yevhenii Tkachenko, Tetiana Slin’ko Constitutional law and the 

constitutionality criterion of state bodies’ acts: Tagungsband: Internationale 

wissenschaftlich-praktische Konferenz «Das Assoziierungsabkommen und das 

Wirtschaftsrecht der Ukraine sowie Deutschlands: Implementierung, Realität und 

Erwartungen»: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 

«Угода про Асоціацію і комерційне право України та Німеччини: імплементація, 

реальність та очікування». Köln. Deutschland, 5 Oktober 2018 (0,8 д.а.) 

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

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

спеціалізованої вченої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгук на автореферат дисертації Кравцової Зоріни Сергіївни на тему: 

«Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право 

 (у співавторстві з Т. М. Слінько). 

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

стипендії/премії). Не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співпрацюю. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брав 

участі. 

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував. 
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