
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

АСИСТЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Трихліб Крістіна Олексіївна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Принцип 

верховенства права – основа сучасної демократичної правової держави», 

1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Принцип 

верховенства права – основа сучасної демократичної правової держави», 

13,7 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Здійснено системний аналіз нормотворчої діяльності Конституційного Суду 

України. Зокрема, досліджено доктринальні погляди і практику 

Конституційного Суду України, що свідчить про розвиток динамічного 

тлумачення Конституції України і наявності елементів нормотворчого 

характеру та «суддівського активізму» у процесі тлумачення окремих положень 

Конституції України. Встановлено, що Конституційний Суд безпосередньо 

впливає на утвердження принципу верховенства права в Україні, формує 

правову доктрину та відіграє важливу роль у механізмі ефективного 

забезпечення й захисту прав і свобод людини. Проаналізовано різні підходи і 

визначено основні способи тлумачення, які застосовує Суд. Окрему увагу 

приділено виконанню рішень Конституційного Суду України на практиці. 

Крім того, проведено ґрунтовний аналіз змісту і застосування принципу 

пропорційності у практиці Європейського суду з прав людини. Досліджено 

складові концепції «законного втручання» в окремі права людини, сутність 

тесту «демократичної необхідності», що включає стандарти «абсолютної 

необхідності» і «переконливої необхідності». Також визначено роль і місце 

доктрини меж вільного розсуду у практиці Європейського суду з прав людини, 

що має ключове значення у визначенні рівня дискреції національних органів 

влади у процесі тлумачення й ефективного забезпечення конвенційних прав і 

досягнення європейського консенсусу. Окрему увагу приділено аналізу 

автономних понять (закон, заборона катування, приватне і сімейне життя, дім 

та ін.), вироблених у практиці Європейського суду з прав людини.  

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

5.5. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.  

Як модератор гуртка з теорії і філософії права здійснювала підготовку та 

консультування членів гуртка, які утворили команду студентів університету 1 

курсу Міжнародно-правового факультету (спеціальність 293 «Міжнародне 

право») у І Національних судових змаганнях із міжнародного гуманітарного 

права (I National Moot Court Competition on International Humanitarian Law) та 

вийшли до фінальної частини змагання. 
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У 2019 – 2020 навчальному році студентами гуртка з теорії і 

філософії права було опубліковано 20 наукових праць (українською, 

англійською (3 тез й 1 наукова стаття) і російською мовами), серед яких 16 тез 

наукових доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 

конференціях і 5 наукових статей у фахових виданнях України, що визнані 

базовими за секцією «Право», згідно із рішенням Наукової ради МОН України, 

та індексуються у таких міжнародних наукометричних базах, як Index 

Copernicus, Google Scholar, Research Bible, ResearchGate та ін. Як модератор 

гуртка індивідуально працювала з кожним із студентів та здійснювала 

необхідні перевірку, рецензування й надавала рекомендації щодо написання 

наукових праць. 

6. – 7. –  
8. Участь у конференціях, семінарах:  

1) Курс лекцій доктора Саєра Аммара «Права людини та Європейський 

Союз», м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Харківське представництво Консультативної місії Європейського 

Союзу, 27 листопада – 17 грудня 2019 р. (Certificate of completion). 

2) Міжнародна (зарубіжна) Наукова Конференція ECLIC «EU 2020: Lessons 

from the Past and Solutions for the Future» («ЄС 2020: Уроки з Минулого і 

Рішення на Майбутнє»), м. Осієк, Факультет Права Осієцького університету 

імені Йосипа Юрая Штросмаєра, Хорватія, 10 – 11 вересня, 2020 р.  

9. Видавнича діяльність: 

Статті: 

1) TRYKHLIB, Kristina. Law-Making Activity in the Case Law of the 

Constitutional Court of Ukraine. International and Comparative Law Review, 2019, 

vol. 19, no. 2, pp. 27–75. DOI: 10.2478/iclr-2019-0014. (4 друк. арк.). 

2) Kristina Trykhlib. Zasada niedyskryminacji w prawie europejskim // Przegląd 

Prawa Konstytucyjnego. – 2020/Nr 2 (54). – S. 271 – 296 DOI 

10.15804/ppk.2020.02.15 ISSN 2082-1212 (1, 6 друк. арк.). 

3) Демократична правова держава: соціальна vs ліберальна // Право і 

суспільство. – №2. – 2020. – С. 38 – 45 DOI https://doi.org/10.32842/2078-

3736/2020.2-1.7 (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). 

4) До питання про націю, національний суверенітет і національну державу як 

політико-правові явища // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – 

№ 5. – С. 28 – 32 DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/5 (у співавт.), 

(особистий внесок – 0, 5 друк. арк.). 

Тези: 

Kristina Trykhlib. THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE 

JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS / EU 

AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLENGES SERIES (ECLIC 4). – 

ISSUE 4, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 

Croatia. Editor in Chief: D. Duić, T. Petrašević. International Scientific Conference 

“EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future“ in Osijek (Croatia), 10 

– 11 September 2020, Conference book of proceedings. – 1360 p. – P. 128 – 154. 

DOI: https://doi.org/10.25234/eclic/11899 (1, 8 друк. арк.). 

Навчально-методичні матеріали: 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/5
https://doi.org/10.25234/eclic/11899
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1) Программа учебной дисциплины «Теория права» для студентов 

области знаний 29 «Международные отношения», специальность 293 

«Международное право», образовательно-квалификационный уровень первый 

(бакалаврский) / [А. В. Петришин, К. А. Трихлеб, М. И. Любченко]. Харьков, 

Нац. юрид. ун-т имени Ярослава Мудрого, 2020. – 51 с., (у співавт.), (особистий 

внесок – 0,4 друк. арк.). 

2) Програма навчальної дисципліни «Правові системи в епоху глобалізації»: 

галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний 

рівень третій (доктор філософії) / О. В. Петришин, К. О. Трихліб; за заг. ред. О. 

В. Петришина. – Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 42 с., 

(у співавт.), (особистий внесок – 1 друк. арк.). 

3) Рабочая программа учебной дисциплины «Теория права» для студентов 

области знаний 29 «Международные отношения», специальность 293 

«Международное право», образовательно-квалификационный уровень первый 

(бакалаврский) / К. А. Трихлеб. – Харьков, Нац. юрид. ун-т имени Ярослава 

Мудрого, 2020. – 18 с. (0,5 друк. арк.). 

4) Робоча програма навчальної дисципліни «Правові системи в епоху 

глобалізації»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-

кваліфікаційний рівень третій (доктор філософії) / К. О. Трихліб. – Харків, Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 17 с. (0,4 друк. арк.). 

5) Силлабус навчальної дисципліни «Правові системи в епоху глобалізації»: 

галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», освітньо-кваліфікаційний 

рівень третій (доктор філософії) / К. О. Трихліб. – Харків, Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2020. – 20 с. (0,5 друк. арк.). 

6) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія права» для 

студентів 1 курсу денної форми навчання (2020 – 2021 н.р.) / Харків, Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 74 с., (у співавт.), (особистий внесок – 0,2 

друк. арк.). 

7) Основи тестових завдань для підготовки до іспиту з навчальної 

дисципліни «Теорія права» (платформа НЕІК) / Харків, Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2020. – 20 с., (у співавт.), (особистий внесок – 0,2 друк. 

арк.). 

8) Основи тестових завдань для підготовки до заліку з навчальної дисципліни 

«Юридична деонтологія» (платформа НЕІК) / Харків, Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2020. – 20 с., (у співавт.), (особистий внесок – 0,1 друк. 

арк.). 

9) Основы тестовых заданий для подготовки к экзамену по учебной 

дисциплине «Теория права» для иностранных студентов (платформа НЕІК) / 

Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 28 с., (у співавт.), 

(особистий внесок – 0,7 друк. арк.). 

10) Критерії оцінювання роботи студентів при дистанційній формі навчання / 

Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 2 с., (0,1 друк. арк.). 

11) Індивідуальні завдання (перелік питань на іспит і залік з навчальних 

дисциплін «Теорія права» і «Юридична деонтологія»), теми і плани (зі списком 

рекомендованої літератури) курсових робіт з теорії права та критерії їх 

оцінювання) для іноземних студентів першого (бакалаврського) рівня 
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підготовки спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» 

Міжнародно-правового факультету заочної форми навчання, які мають 

академічні заборгованості та через карантин не пройшли запланований 

підсумковий контроль у весняну сесію / Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 2020. – 24 с. (1,2 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

Scopus: 
TRYKHLIB, Kristina. Law-Making Activity in the Case Law of the Constitutional 

Court of Ukraine. International and Comparative Law Review, 2019, vol. 19, no. 2, 

pp. 27–75. DOI: 10.2478/iclr-2019-0014. (4 друк. арк.). 

https://content.sciendo.com/view/journals/iclr/19/2/article-p27.xml?language=en 

Web of Science: 

Kristina Trykhlib. THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE 

JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS / EU 

AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLENGES SERIES (ECLIC 4). – 

ISSUE 4, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 

Croatia. Editor in Chief: D. Duić, T. Petrašević. International Scientific Conference 

“EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future“ in Osijek (Croatia), 10 

– 11 September 2020, Conference book of proceedings. – 1360 p. – P. 128 – 154. 

DOI: https://doi.org/10.25234/eclic/11899 (1, 8 друк. арк.). 

file:///C:/Users/User/Downloads/11899-Article%20Text-43329-1-10-20200911.pdf 

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

базах даних. 

1) TRYKHLIB, Kristina. Law-Making Activity in the Case Law of the 

Constitutional Court of Ukraine. International and Comparative Law Review, 2019, 

vol. 19, no. 2, pp. 27–75. DOI: 10.2478/iclr-2019-0014. (4 друк. арк.). Включено до 

таких авторитетних міжнародних наукометричних баз даних, як Baidu Scholar, 

Cabell's Whitelist, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), 

CNPIEC – cnpLINKer, Czech index of scholarly peer-reviewed journals, 

Dimensions, EBSCO Discovery Service, ERIH plus, Genamics JournalSeek, Google 

Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for 

Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo 

Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open 

Access Market), ReadCube, SCImago (SJR), Semantic Scholar, Summon (ProQuest), 

TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Dat, WorldCat (OCLC). 

2) Kristina Trykhlib. Zasada niedyskryminacji w prawie europejskim // Przegląd 

Prawa Konstytucyjnego. – 2020/Nr 2 (54). – S. 271 – 296 DOI 

10.15804/ppk.2020.02.15 ISSN 2082-1212 (1, 6 друк. арк.). Фаховий науковий 

журнал Польщі, що індексується у таких наукометричних базах, як ERICH Plus, 

Index Copernicus Master List, CEJSH – The Central European Journal of Social 

Sciences and Humanities, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, CLJN – 

Constitutional Law Journals Network (із 2013 р. журнал є членом Всесвітньої 

мережі журналів конституційного права). 

3) Демократична правова держава: соціальна vs ліберальна // Право і 

суспільство. – №2. – 2020. – С. 38 – 45 DOI https://doi.org/10.32842/2078-

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://content.sciendo.com/view/journals/iclr/19/2/article-p27.xml?language=en
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.25234/eclic/11899
file:///C:/Users/User/Downloads/11899-Article%20Text-43329-1-10-20200911.pdf
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3736/2020.2-1.7 (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, а 

також індексується у наукометричній базі даних Google Scholar та входить в 

ТОП-100 журналів України за версією Google Scholar в 2019 році. 

4) Kristina Trykhlib. THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE 

JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS / EU 

AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLENGES SERIES (ECLIC 4). – 

ISSUE 4, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 

Croatia. Editor in Chief: D. Duić, T. Petrašević. International Scientific Conference 

“EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future“ in Osijek (Croatia), 10 

– 11 September 2020, Conference book of proceedings. – 1360 p. – P. 128 – 154. 

DOI: https://doi.org/10.25234/eclic/11899 (1, 8 друк. арк.). Включено до 

міжнародної наукометричної бази даних HeinOnline Law Journal Library 

(William S. Hein & Co.,Inc., USA). 

5) До питання про націю, національний суверенітет і національну державу як 

політико-правові явища // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – 

№ 5. – С. 28 – 32 DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/5 (у співавт.), 

(особистий внесок – 0, 5 друк. арк.). Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International. 

10. – 14. –  
15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

Член Центральної та Східно-Європейської Глави (CEE Chapter) 

Міжнародного Товариства Публічного Права. 

16. – 17.  –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

10 – 11 вересня, 2020 р. – Подяка (CERTIFICATE OF APPRECIATION) за 

участь у Міжнародній Науковій Конференції ECLIC «EU 2020: Lessons from the 

Past and Solutions for the Future» («ЄС 2020: Уроки з Минулого і Рішення на 

Майбутнє»), м. Осієк, Факультет Права Осієцького університету імені Йосипа 

Юрая Штросмаєра, Хорватія. Представлення наукової доповіді і презентації он-

лайн (через Zoom) на тему: «Принцип пропорційності у практиці 

Європейського суду з прав людини» англійською мовою («THE PRINCIPLE OF 

PROPORTIONALITY IN THE JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT 

OF HUMAN RIGHTS»). 

 

 

_________ доц. Крістіна Трихліб  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 

https://doi.org/10.25234/eclic/11899
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-5/5

