
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Вовк Дмитро Олександрович. 

2. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 

теорії і філософії права. 

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

доктрини у світських правових системах: теоретичний, конституційний і 

міжнародно-правовий аспекти», 1,5 друк. арк. 

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

доктрини у світських правових системах: теоретичний, конституційний і 

міжнародно-правовий аспекти», 3,5 друк.арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: статті, аналітична доповідь. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- з’ясовано доктрини українських церков у сфері сім’ї, гендеру, домашнього 

насильства, примусового переміщення. 

-  показано, як і в якій мірі ці доктрини впливають на право і політику. 

- досліджено роль українських релігійних груп у вирішенні проблеми 

примусового внутрішнього переміщення у зв’язку з російсько-українським 

конфліктом на Донбасі з фокусом на державно-церковні відносини. 

5.  –  

6. Зв’язок з практикою: 

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

місцевого самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян. 

- Висновок на запит Конституційного суду України щодо питань порушених 

у конституційному поданні за конституційним поданням народних депутатів 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які 

входять до структури (є частиною) релігійної організації, керівний центр 

(управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом 

визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово 

окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII. 

7. –  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна наукова конференція «Christian Doctrines and Practices on 

Human Dignity and Human Rights – Focus on Constitutional and International Law» 

(онлайн, 28 липня, 4 серпня 2020 р.); 

2) Науковий вебінар «God in Secular Constitutions» (7 грудня 2020 р.). 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник: 

Загальна теорія права : підручник / [О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, С. І. 

Максимов, В. С. Смородинський та ін.] ; за ред. О. В. Петришина. — Харків : 

Право, 2020. — 568 с. (особистий внесок — 1,1 друк. арк.). 
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Статті: 

1) Вовк Д. Теологія радянского права // Філософія права і загальна теорія 

права. – 2020. – № 1 - С. 53-86 (1,5 друк. арк.). 

2) Vovk, D. Religion and Forced Displacement in Ukraine, in: Lucian N. Leustean 

(ed.), Religion and Forced Displacement in the Eastern Orthodox World, London: 

Foreign Policy Centre and Aston Centre for Europe, 2020 (available at 

https://fpc.org.uk) (0,75 друк. арк.) 

3) Vovk, D. Religious Policies under President Zelensky. Talk About: Law and 

Religion (9 January 2020), available at:  

https://talkabout.iclrs.org/2020/01/09/religious-policies-under-president-zelensky/ 

(0,4 друк.арк.) 

4) Gaufman, E. & Vovk, D. Competition of Conspiracies: Conflicting Narratives 

of COVID-19 within the Grassroot Russian Orthodox Milieu. Talk About: Law and 

Religion (30 March 2020), available at: 

https://talkabout.iclrs.org/2020/03/30/competition-of-conspiracies-conflicting-

narratives-of-covid-19-within-the-grassroots-russian-orthodox-milieu/ (у 

співавторстві, особистий внесок 0,2 друк. арк.) 

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

даних Scopus, Web of Science. 

Scopus: 

Clark, E. & Vovk, D. (2020). Legal Reform in Uzbekistan and Prospects for 

Freedom of Religion or Belief and “Covenantal Pluralism,” The Review of Faith & 

International Affairs, 18(4), 35-48 (у співавторстві, особистий внесок 0,75 

друк.арк.) 

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

- член редакційної колегії журналу «Філософія права і загальна теорія права»; 

- член редакційної колегії журналу «Релігійна свобода» 

11. – 12. –  
13. Підготовка відгуків на автореферати:  

Кандидатські:  

Відгук на кадидатську дисертацію Васіна М. С. «Конституційно-правові 

засади взаємодії держави і релігійних організацій в Україні» (спеціальність 

12.00.02). 

14. –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

- Член Групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ зі свободи релігії або переконань; 

- Національний експерт Фонду народонаселення ООН, USAID, Проекту ЄС 

«Pravo/Justice»; 

16. – 18.  – 

 

 

_________ доц. Дмитро Вовк 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № _____ від 

_______________ 2020 р. 

https://fpc.org.uk/
https://talkabout.iclrs.org/2020/01/09/religious-policies-under-president-zelensky/
https://talkabout.iclrs.org/2020/03/30/competition-of-conspiracies-conflicting-narratives-of-covid-19-within-the-grassroots-russian-orthodox-milieu/
https://talkabout.iclrs.org/2020/03/30/competition-of-conspiracies-conflicting-narratives-of-covid-19-within-the-grassroots-russian-orthodox-milieu/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Завідувач кафедри 

теорії і філософії права   __________ проф. Олександр Петришин 

 


