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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 2020 рік: 

 

1. Петришин О.В., завідувач кафедри теорії і філософії  права, д.ю.н., професор 

2. Дашковська О.Р., д.ю.н., професор     

«Універсальність прав людини в сучасному інформаційному суспільстві», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 5,0 друк. арк. 

Підручники 

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

та ін.]; за ред.. О.В.Петришина. – Харків: Право, 2020, С. 300-317  (особистий внесок - 1,1 друк. 

арк.) 

Навчальні посібники  

Тематика курсових робіт з теорії права (галузь знань 081 “Право”, освітньо-

кваліфікаційний рівень “Бакалавр”), для студентів І курсу денних факультетів / уклад.: О. В. 

Петришин, та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого”, 2020. – 52 с. [електронний 

ресурс] (особистий внесок  0,7  друк. арк.) 

Статті 

1. Недержавне правове регулювання: окремі загальнотеоретичні аспекти // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2020. – № 1 - С. 38-52 (0,8 друк. арк.) фахове видання Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 

2. Правові засади status quo дітей, які були неправомірно вивезені за межі України // Journal 

«ScienceRise: Juridical Science» №1(11)2020. С. 4-10 (особистий внесок 0,5 друк. арк.) фахове 

видання  The General Impact Factor (GIF), Index Copernicus International (Республіка Польща) 

Тези 

1. Недержавне правове регулювання: загальнотеоретична характеристика  // Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо: Тези доповідей Всеукраїнського круглого 

столу (18–19 вересня 2020 року) / уклад.: С. Максимов, Н. Сатохіна. — Харків, 2020. — С. 

28-31 (0,5 друк арк.) 

2. Соціально-економічні права людини в умовах глобалізації // XII Закарпатські правові 

читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29-30 квітня 2020 р., м. 

Ужгород /Ужгородський національний університет; 2020. С. 64-68  (0,5 друк. арк.) 

 

3. Максимов С.І., д.ю.н., професор 

«Інституційні основи верховенства права», 2 друк. арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк. 

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. 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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Розділ ІІ. Соціальна генеза права. С. 27-41. У співавт. із Н. Сатохіною (1/0,5 друк. арк.); Розділ 

ІІІ. Правові цінності. С. 42 – 56. У співавт. із Н. Сатохіною (1/0,5 друк. арк.).  

(особистий внесок – 1 друк. арк.) 

Статті  

1. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 2/2019. С. 12 – 15. (0,25 

друк. арк.) 

2. У пошуках цінності та мети права. Рецензія на книгу «The Value and Purpose of Law. Essays 

in Honor of M. N. S. Sellers». Філософія права і загальна теорія права. 2/2019. С. 243 – 248. 

(0,5 друк. арк.) 

3. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 1/2020. С. 12 – 15. (0,25 

друк. арк.) 

4. Maksymov S., Satokhina N. Human Dignity as a Universal Legal Value. Amazonia Investiga. 

2020. Vol. 9. Issue 31. P. 96–103. (Web of Science) (0,8 друк. арк/0,4 друк. арк.) 

Тези  

1. «50 відтинків» неправа. Фундаментальні проблеми юриспруденції – ІІ. Право: мінливий 

концепт у мінливому світі. Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 18-

19 вересня 2020 р., 0,2 друк. арк. С. 56-59.  

2. Економіка і право: класичні та сучасні рефлексії. Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-

теоретичної конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права», 

НАВС м. Київ, 26 листопада 2020 р., 0,2 друк. арк.) 

Переклади статей:  

1. Девід Лубан (США) Націоналізм, права людини та перспективи миру Філософія права і 

загальна теорія права. 1/2020. С. 147 – 168 (1,8 друк. арк.) 

2. Джон Тасіулас (Велика Британія) Порятунок прав людини від права прав людини. 

Філософія права і загальна теорія права. 1/2020. С. 169 – 212 (3,2 друк. арк.) 

 

4. Погребняк С.П., д.ю.н., професор 

«Дисциплінарна відповідальність як вид юридичної відповідальності», 2 друк.арк.  

Опубліковано 3 друк.арк. 

Підручники 

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

та ін.]; за ред.. О.В.Петришина. – Харків: Право, 2020, С. 300-317  (особистий внесок - 1 друк. 

арк.) 

Інші видання: 

Правові позиції Верховного Суду та Конституційного Суду України у справах про 

оскарження рішень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів / за заг. ред. Погребняка 

С.П. – К. : Ваіте, 2020. – 83 с. (2 друк. арк.). 

Стаття 

Здоровий глузд в праві // Філософія права і загальна теорія права. – 2020. – № 2. –  

(0,7 друк. арк. - готується до друку в грудні 2020 р.) 

 

5. Процюк І.В., д.ю.н., професор 

«Поділ влади як принцип державотворення демократичної правової держави», 2 друк.арк. 

Опубліковано 2.3 друк.арк. 

Підручники 
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Розділ ХІХ «Юридична відповідальність» // 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. ˗ С.347-362. (1,1 друк.арк.).   

Статті: 

1. Закон як основний нормативно-правовий акт // Актуальні проблеми держави і права. – 2020. - 

№ 88. (0,7 друк.арк.) 

2. Protsiuk I. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features and 

classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. (особистий внесок 0,3 

друк.арк.) 

3. Protsiuk I. еt. al.  Taxation as a conflict sphere of state and local, public and privatre interests // 

International Journal of Manaq ement (IJM) 11 (5), ˗ 2020. ˗ Р.1332-1337.  (особистий внесок 

0.2 друк.арк.) 

 

6. Биля-Сабадаш І.О., к.ю.н., доцент 

«Аргументація в нормотворчій діяльності як передумова якості нормативно-правового 

регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,5 друк. арк. 

Підручники:  

 Нормотворчість // Загальна теорія права. Х.: Право, 2020. С. 222 - 236. (1 друк.арк.) 

 Нормотворча техніка // Загальна теорія права. Х.: Право, 2020. С. 237 - 259. (1,5 друк.арк.) 

Статті:  

Нормотворча аргументація: загальнотеоретична характеристика, значення в нормотворчій 

діяльності та правовому регулюванні суспільних відносин. Юридичний електронний науковий 

журнал. 2020. № 9. (0, 8 друк.арк.) 

Тези: 

1. До питання загальної характеристики аргументації в нормотворчій діяльності // 

Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку», м. Львів, 20 - 21 листопада 2020 р. (0, 25 друк.арк.) 

2. Нормотворча аргументація як інструмент реалізації принципів нормотворчої діяльності // 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії», м. Харків, 4 - 5 грудня (0, 25 друк.арк.) 

3. Нормотворча аргументації і її значення в нормотворчій діяльності та правовому 

регулюванні суспільних відносин // Міжнародна науково-практична конференція «Новітні 

тенденції сучасної юридичної науки», м. Дніпро, 4- 5 грудня 2020 рє (0, 25 друк.арк.) 

 

7. Богачова Л.Л., к.ю.н., доцент 

«Принципи підзаконної нормотворчості», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 5 друк.арк. 

Підручники 

 Загальна теорія права: підручник./ за ред. О.В.Петришина.- Харків: Право, 2020.- 

Параграфи: «Нормативно-правовий акт» с.115-116, «Нормативно-правовий договір» с.118-120;  

розд.XV «Нормативно-правові акти» с.260-284 (1,5  друк.арк.). 

Енциклопедичні словники: 

 Соціологія права: енциклопедичний словник/ за ред. М.П.Требіна.- Харків: Право, 2020 – 

984 с.  Терміни: «Закон», «Законотворчість», «Зворотна дія закону», «Юридична сила 
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нормативно-правового акту», «Галузь права» (у співавторстві), «Інститут права» (у 

співавторстві) (1 друк.арк.) 

Статті: 

1. Судова практика як джерело права в Україні (у співавторстві з Іванюк О.О.)// Правові 

новели.- 2020.- №10.- С.9-15 (0,5 друк.арк.) 

2. Законні (правомірні) очікування як елемент принципу правової визначеності у 

європейському і національному праві.// Правомірні очікування: зб.ст./ за ред.І.В.Спасибо-

Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020.- С.21-32 (0,6 друк.арк.) 

Тези: 

1. Техніко-юридична досконалість нормативно-правового акту як основна вимога підзаконної 

нормотворчості.// Сучасне правотворення: питання теорії і практики: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м.Дніпро, 5-6 червня 2020 р.- Дніпро: ГО 

«Правовий світ», 2020.- с. 7-9 (0,3 друк.арк.) 

2. Принципи підзаконної нормотворчості: змістовна характеристика.// Інтеграція юридичної 

науки і практики в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м.Запоріжжя, 21-22 серпня 2020. – с.13-15 (0,3 друк.арк.) 

3. Принципи права: підходи до класифікації у європейському і національному праві.// Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м.Львів, 20-21 листопада 2020 р. – с.  (0,3 друк.арк.) 

4. Вплив інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права.// Право і 

суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку: Матеріали V міжнародної 

науково-практичної конференції, м.Полтава, 10 грудня 2020 р. – с.        (0,3 друк.арк.) 

 

8.  Вовк Д.О. к.ю.н., доцент 

«Релігійні доктрини у світських правових системах: теоретичний, конституційний і 

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

Опубліковано  3,5  друк. арк. 

Підручники 

Загальна теорія права: підручник / за ред. О. В. Петришина. – Харків: Право, 2020, 

(особистий внесок – 1,1 друк. арк.). 

Стаття: 

1. 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.) 

https://fpc.org.uk/
https://talkabout.iclrs.org/2020/01/09/religious-policies-under-president-zelensky/
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/
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5. 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 д.а.) Scopus 

 

9. Олейников С.М,, к.ю.н., доцент 

«Правова організація державної влади: форми та обмеження» 0,75 друк. арк. 

Опубліковано   2,3 друк. арк. 

Монографія: 

«Правові проблеми державотворчих процесів в Україні: історичні і теоретичні аспекти». 

Серія «Наукові доповіді». Вип. 23. Харків: Право. 2020. (у співавторстві). - [Підрозділ: "До 

факторного аналізу еволюції сучасного законодавства"] – (особистий внесок – 1,2 друк. арк). 

Підручники 

Загальна теорія права. Підручник для студ. вищих навч. закл. / За ред. О.В. Петришина. 

Харків: Право. 2020. – 568 с. Розділи: 5. «Право і влада» (0,52 друк. арк.); 6. «Право і держава» 

(0,85 друк. арк.); 10. «Система права» (1,07 друк. арк.); 18. «Юридично значуща поведінка» 

(1,34 друк. арк).  – (особистий внесок – 3,78 друк. арк.) 

Енциклопедії: 

Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. 

Л. Погрібна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – 984 с. Ум. друк. арк. 79,3. 

Обл.-вид. арк. 73,5. Вид. № 2602.    – (особистий внесок – 1,1 друк. арк.). 

 

10. Прийма С.В., к.ю.н., доцент 

«Правові норми: теоретичне дослідження та їх інтерпретація», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,3 друк. арк. 

Підручник 

Принципи права // Норми права // Колізії у законодавстві // 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. (особистий внесок – 2,3 д.а.). 

Інше: 

Підготовлені та направлені в редакцію терміни до енциклопедичного словника 

«Соціологія права: енциклопедичний словник» «Зловживання правом» і «Законність».  

 

11.   Пушняк О.В., к.ю.н. доцент 

«Дія в часі прецедентного права у правовій системі Англії», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1, 7 друк. арк. 

Статті: 

Деклараторна теорія загального права: минуле та сучасність // Теорія і практика 

правознавства. – 2020. – Вип. 2 (18). – С. 1–29. (1,5 друк. арк.) 

Тези: 

До питання про дію в часі рішень Конституційного Суду України // Права людини, 

демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи: збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 10 грудня 2020 року). 

0,2 друк. арк. 

 

12. Размєтаєва Ю.С., к.ю.н., доцент 

«Правові та етичні проблеми поводження з даними», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,5 друк. арк. 
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Підручники 

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. (у співавт.), 

(особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

Статті: 

1. Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and challenges. Georgian medical news. 

2020. Vol. 1 (298). P.175–180. (у співавт.), (особистий внесок – 0,8 друк. арк.) 

2. The Right to Be Forgotten in the European Perspective, TalTech Journal of European Studies 

(Baltic Journal of European Studies), 10(1), 58-76. doi: https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004 (1 

друк. арк.)  

3. Демократія, права людини та Інтернет. «Право і суспільство» № 1, 2020. С. 104–110. 

https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-1.16 (0,8 друк. арк.)  

4. Електронне урядування як складник демократії в інформаційному суспільстві. «Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: 

Юридичні науки». Том 31 (70) № 1, 2020. С. 37–41. https://doi.org/10.32838/2707-

0581/2020.1/07 (0,7 друк. арк.) 

Тези: 

1. Business obligations on human rights in the information society. Global Imperatives for Business 

and Law Development: II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10–

11, 2019). Kyiv: KNUTE. pp. 405–411. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.47. (0, 

5 друк. арк.) 

2. Ілюзорний світ, (не)права людини, автономія та поляризація. Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІ. Право і неправо: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (18–19 

вересня 2020 року) / уклад.: С. Максимов, Н. Сатохіна. Харків, 2020. С. 87–89. (0,2  друк. 

арк.) 

 

13.  Смородинський В.С., к.ю.н., доцент 

«Ефективність правового регулювання судової реформи», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,7 друк. арк. 

Підручники 

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. (2 

розділи, 1 параграф — 2 друк. арк.). 

Статті: 

Правова визначеність // Філософія права і загальна теорія права. — 2020. — № 2. — 0,7 

друк. арк. (готується до друку в грудні 2020 р.). 

 

14. Трихліб К.О., к.ю.н., доцент 

«Принцип верховенства права – основа сучасної демократичної правової держави», 1,5 др. ар. 

Опубліквано  13,7 друк. арк. 

Статті: 

1. 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. 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.). 
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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.). 

 

15. Уварова О.О., к.ю.н., доцент 

«Правова автономія: загальнотеоретична характеристика», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 10,9 друк.арк.  

Монографія: 

 «Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: світовий досвід і ситуація в Україні», (у 

співавт., особистий внесок – 3 друк. арк.) 

«Внутрішнє переміщення в Україні: урахування ґендерного компонента в локальних 

політиках» (у співавт., особистий внесок – 2 друк. арк.) 

 «Забезпечення прав жінок і дівчат, які зазнали внутрішнього переміщення: роль 

громадських організацій», (у співавт., особистий внесок – 2 друк. арк.) 

«Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: юридичні інструменти захисту», (у 

співавт., особистий внесок – 2 друк. арк.) 

Розділ монографії: 

 Уварова О.О. «Окремі питання бізнесу і прав людини», в Правове регулювання та 

економічні свободи і права : монографія / за ред. проф. Михайла Савчина (1 друк. арк.) 

Підручники 

Загальна теорія права: підручник / за ред. О. В. Петришина. – Харків: Право, 2020, 

(особистий внесок – 2,4 друк. арк.). 

Статті: 

Business and human rights in times of global emergencies: comparative perspective // 

Comparative Law Review (Scopus). – 2020. – Vol. 26 (0,6 друк. арк.). 

Тези: 

Відступ від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини у часи глобальної кризи // 

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, (0,3 друк. арк.) 

 

16. Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент 

«Перспективи модернізації правової системи України», 1,5 друк арк.  

Опубліковано   5,6 друк. арк.  
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Статті: 

1. Міжнародні стандарти права людини // Порівняльне-аналітичне право- 2020. –№1.- С.56-50 

(0,6 друк.арк) 

2. Судовий прецедент і судова практика // Порівняльне-аналітичне право.- 2020.-   №1. – С.56-

50 (0,6 друк.арк) 

3. Правова політика української держави у сфері модернізації правової системи України 

//Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. -№1.-С.39-42. (0,7друк.арк.) 

4. Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації// Юридичний науковий 

електронний журнал.-2020.-№1.-С.65-68 (0,6 друк.арк.) 

5. Теоретико-методологічні основи модернізаційних процесів, їх вплив на сутність державно-

правових процесів// Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-№6.-С.29-33. (0,7 

друк.арк.) 

6. Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана та  Республіки Узбекістан  // 

Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-№8.-С.29-33. (0,7 друк.арк.) 

Тези: 

1. Основи класифікації правових систем сучасності// Міжнародна наукова інтернет –

конференція «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах 

життєдіяльності», м. Харків, 23-24 квітня 2020 р.- С.250-254 (0,4 друк.арк.) 

2. Юридична конструкція: сутність та значення в юридичній техніці// Міжнародна наукова 

інтернет –конференція «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах 

життєдіяльності» , м. Харків, 23-24 квітня 2020 р. – С. 267-271 (0,4друк.арк.) 

3. Про розбудову системи забезпечення якості освіти//Курси підвищення професійної 

майстерності, 2020р. (0,3 друк.арк.) 

4. Модернізація правоохоронної діяльності В Україні: сутність та напрямки//Всеукраїнська 

наукова-практична конференція «Актуальні питання правового забезпечення поліцейської 

діяльності в Україні», м. Кривий Ріг, 26 листопада 2020 р.- Донецький юрид. Інститут МВС 

України.- С. 21-23. (0,3 друк.арк.) 

 

17. Буряковська К.О., к.ю.н., асистент 

«Ключові проблеми дотримання загальних принципів права недержавними акторами», 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано   2, 6 друк. арк. 

Монографія: 

«Сучасний міжнародний правопорядок у контексті ст. 28 Загальної декларації прав 

людини» / Права людини в Україні та зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-

правової регламентації: колективна монографія / за заг. ред. Н. В. Мішиної. — Львів-Торунь: 

Ліга-Прес, 2020. С. 283-305. (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

Статті: 

Вимога послідовності: зміст і роль у правовому регулюванні. Філософія і загальна теорія 

права. 2019. № 2. с. 110-127. (0,6 друк. арк.). 

Переклад статті з англійської 

Папагеоргіу К. Біженці та наші обов’язки. Філософія і загальна теорія права. 2019. № 2. 

с. 164-191  

Тези: 
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Біженці та наші обов’язки щодо них (за мотивами доповіді афінського професора 

Папагеоргіу К. на ХХVIII Всесвітньому конгресі Міжнародної асоціації філософії права і 

соціальної філософії «Мир, заснований на правах людини» (17–21 липня 2017 р., м. Лісабон, 

Португалія)) // Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. 

Право і неправо», 18-19 вересня 2020 р. (0, 3 друк.арк.). 

 

18. Матат Ю.І., к.ю.н., асистент 

«Роль тлумачення права та судової практики в механізмі подолання прогалин у законодавстві», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

The Role Of Interpretation Of Law In The Mechanism Of Bridging Gaps In Law  // Актуальні 

проблеми держави і права. – 2020. – № 87. – С. 107-112 (0, 5 друк. арк.). 

Тези: 

1. Роль висновків, викладених в постановах Верховного Суду, у застосуванні права за 

наявності прогалин у законодавстві // Міжнародна юридична науково-практична 

конференція «Актуальна юриспруденція» «Права людини, демократія, правосуддя: 

проблеми, досягнення, перспективи», м. Київ, 10 грудня 2020 р., 0, 78 друк. арк. 

2. Значення рішень Європейського суду з прав людини для вітчизняної правозастосовної 

практики за наявності недоліків правового регулювання // Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Актуальні дослідження правової та історичної науки», м. Тернопіль, 

11 грудня 2020 р., 0, 22 друк. арк. 

 

19. Мерник А.М., к.ю.н., асистент – штатний співробітник кафедри з листопада 2020 р. 

Підручники 

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. (розділ, 0,9 

др. арк.) 

Статті: 

1. Підстави й критерії обмеження прав і свобод людини і громадянина в країнах сучасності // 

Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2020. – Вип. 1. – С. 40-45, (0,5 друк. 

арк.); 

2. Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти // 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. 

– № 2 – С. 42-47, (0,5 друк. арк.); 

3. Принцип законності обмеження прав і свобод людини і громадянина // Електронне наукове 

фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. – № 3 – С. 50-53, (0,4 

друк. арк.); 

4. Право-біоетичний характер інституту евтаназії як одного з основоположних елементів прав 

людини четвертого покоління // Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». – 2020. – № 3 – С. 46-49, (0,4 друк. арк.); 

5. Механізм формування балансу інтересів особистості, суспільства та держави: теоретико-

правовий аспект // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2020. – Вип. 2. – 

С. 19-23, (0,5 друк. арк). 

Тези: 
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1. Сучасні концепції праворозуміння: «pro» et «contra» // Фундаментальні проблеми 

юриспруденції II. Право і неправо: Тези доповідей  Всеукраїнського круглого столу  (м. 

Харків, 18-19 вересня 2020 року) / уклад.: С. Максимов, Н. Сатохіна.  Харків, 2020. – С. 63-

66, (0,3 друк. арк).; 

2. Регулювання статусу тварин як можливих суб’єктів правовідносин (морально-правовий 

аспект) // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – С. 193-197, (0,4 друк. арк.); 

3. Американська судова практика 1917-1919 років з розгляду справ щодо обмеження прав і 

свобод людини й громадянина в умовах особливих режимів // Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 

16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. с. 205-209, (0,4 друк. арк). 

20.  Сатохіна Н.І., к.ю.н., асистент 

«Досвід права і досвід безправ’я: герменевтична перспектива», 1.5 друк. арк. 

Опубліковано     2,4 друк. арк. 

Підручники 

Загальна теорія права: підручник / за ред. О. В. Петришина. – Харків: Право, 2020, (у 

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

Статті: 

1. Гідність. Демократія. Різноманітність (ХХІХ Всесвітній конгрес з філософії права та 

соціальної філософії) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. – № 2. – С. 254-262 

(0,7 друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2019 рік). 

2. Human Dignity as a Universal Legal Value // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. – Issue 31. – 

P. 96-103, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

Тези: 

Досвід безправ’я та проблема надзвичайного стану // Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІ. Право і неправо: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 

19 – 20 вересня 2020 р., 0,2 друк. арк. 

21. Семеніхін І.В., к.ю.н., асистент 

«Доктринальні підходи до розуміння юридичної аргументації», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк 

Статті: 

Semenikhin I., Kraіnуk Н., Sydorenko O. Separate legal and medico-social aspects of the 

realization of the right to life and euthanasia in Ukraine. Georgian medical news. 2020. No 3 (300). P. 

134-139. URL: https://cdn.website-

editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2020.pdf  

(особистий внесок – 0, 4 друк. арк.). 

Тези: 

1. Юридична аргументація як акутальний напрям наукових досліджень // Актуальні проблеми 

прав людини, держави та вітчизняної правової системи, м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 р., 0,25 

друк. арк.  

2. Аргументація висновків Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидатів на 

посаду судді // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних 

відносин, м. Дніпро, 6-7 березня 2020 р, 0,2 друк. арк. 
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3. Цінності в структурі юридичної аргументації // Правові системи суспільства: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку, м. Львів, 20-21 листопада 2020 р., 0,2 друк. арк. 

4. Особливості аргументативних практик у юридичній діяльності // Чинники розвитку 

юридичних у ХХІ столітті, м. Дніпро, 6-7 листопада 2020 р, 0,2 друк. арк. 

5. Аргументативна теорія пррава Хаїма Перельмана: окремі аспекти розуміння // Права та 

обов’язки людини у сучасному світі, м. Одеса, 13-14 листопада 2020 р., 0,25 друк. арк. 

22.  Сидоренко О.О., к.ю.н., асистент 

«Теоретичне і практичне значення проблеми правових актів», 1.5 друк. арк. 

Опубліковано     5 друк. арк.  

Статті: 

1. Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and challenges (у співавт.) // Georgian 

medical news. - 2020. - Vol. 1 (298). - P.175-180. (особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

2. Boundaries of constitutional and legal regulation of economic relations (у співавт.) // Baltic 

journal of economic studies. - 2020. - Vol. 6 Issue: 1. - P.9-17. (особистий внесок – 0,4 друк. 

арк.). 

3. Separate legal and medico-social aspects of the realization of the right to life and 

euthanasia in Ukraine (у співавт.) // Georgian medical news. – 2020. - No. 3 (300). - P.134-139. 

(особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

4. State information security as a challenge of information and computer technology development (у 

співавт.) // Journal of Security and Sustainability Issues. - 2020. - Vol. 9 Iss. 3.- Р.819-828. 

(особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

5. Theoretical and legal and economic characteristics of novellization of taxation in Ukraine (у 

співавт.) // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, Iss. 7. P.2091-

2096 (особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

6. Методологічні підходи до визначення етимології правового акту // Юридичний науковий 

електронний журнал. – 2020. - № 8. (1 друк. арк.). 

7. Нормативно-правовий акт як вид правового акту (у співавт.) // Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука», серія «Юридичні науки». – 2020. - № 11(33). (особистий внесок – 0,5 

друк. арк.). 

Тези: 

        Значення і місце правових актів у правовій системі // Право як ефективний суспільний 

регулятор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 14-15 лютого 2020 р. –  С. 7-11 (0,4 

друк. арк.). 

23. Соколова І.О., к.ю.н., асистент 

«Правозастоcовний акт як один із видів індивідуально правових актів у системі правового 

регулювання суспільних відносин», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,1 друк. арк. 

Статті: 

Правозастосовчий акт в системі правового регулювання суспільних відносин // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. Г. Серьогіна та ін. – Харків : 

Право, 2020. – Вип. 39. (0,8 друк. арк.) у редакції  

Тези: 

Правозастосовчий акт: загальна характеристика // П’ятдесят другі економіко – правові 

дискусії, м. Львів, 25 листопада 2020 р., (0,3 друк. арк.) http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-

3628/ 

 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3628/
http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3628/
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24. Суходубова І.В., к.ю.н., асистент - штатний співробітник кафедри з жовтня 2020 р. 

Статті: 

1. Вчення про стабільність та динамізм законодавства у працях професора В.Я. Тація// 

Проблеми законності:спеціальний випуск/ за заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. - Харків: Нац. 

юрид. ун-т. імені Ярослава Мудрого, 2020. С 92-104. (у співавторстві з Тютюгіним В.І., 

Пономаренко Ю.А). (0,3 друк.арк) 

2. Реформа децентралізації влади: крізь призму стабільності та динамізму законодавства // 

розділ коллективної монографії НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування. - 

вид. “Право”, 2020. - знаходиться у редакції. ( у співавторстві з Шутовою А.С). (0,5 друк.арк) 

 

 
1.4 Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі  - немає   

 

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 в обговоренні проблем  прав людини як універсального явища, яке розвивається 

в умовах культурних відмінностей різних правових систем. Це зумовлено як необхідністю 

формування глобального права, що ґрунтується на універсальних засадах, якими є принципи 

прав людини, так і загостренням питання про збереження культурної різноманітності світу та 

національної ідентичності окремих народів. Складний характер сучасних правових відносин не 

може забезпечуватися лише державним механізмом регулювання, тому в якості варіанту 

вирішення окремих проблем може бути використана концепція регулювання суспільних 

відносин правилами, що мають особливий зміст та допоміжне значення в регулюванні певних 

приватноправових відносин. 

2. Проф. Максимов С.І.: визначив, що актуальність виконаної науково-дослідницької 

роботи зумовлена (1) необхідністю поглиблення концептуальних уявлень про сутність 

верховенства права та про форми його інституціоналізації в контексті євроінтеграції та правової 

глобалізації (теоретична актуальність), а також (2) багатогранним правовим реформуванням в 

Україні, умовою і критерієм ефективності яких є належне інституційне забезпечення 

верховенства права, що сприятиме втіленню верховенства права в процеси правотворчості, 

правозастосування та правореалізації (практична актуальність). 

3. Проф. Погребняк С.П. дослідив, що актуальність виконаної науково-дослідницької 

роботи визначається корисністю її результатів на сучасному етапі реформування національної 

правової системи України, можливістю використання висновків в подальшій науковій і 

викладацькій діяльності, практичним використанням цих результатів у практиці Верховного 

Суду. 

4. Проф. Процюк І.В. зясував, що для сучасної України, яка проголосила курс 

євроінтеграції через побудову демократичної правової держави, розвиток інститутів 
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громадянського суспільства пріоритетного значення набуває закріплення і реалізація основних 

демократичних принципів в системі реалізації державної влади, серед яких одним з 

основоположних виступає принцип поділу влади, який забезпечує демократичність державної 

влади, усуває можливість її узурпації і цим гарантує втілення на практиці положень  народного 

суверенітету. 

5. Доц. Биля-Сабадаш І.О. дослідила, що актуальність виконаної науково-дослідницької 

роботи зумовлена значенням і особливостями нормотворчої діяльності та її результатів в 

правовому, демократичному суспільстві. Саме нормотворча діяльність та нормативно-правові 

акти, як її безпосередній результат, формують основу правового регулювання суспільних 

відносин,зумовлюють його якість,ефективність та справедливість. Водночас, саме нормотворча 

діяльність є специфічною щодо можливості здійснення контролю над нею в судовій та інших 

організаційно-правових формах. Аргументація в нормотворчій діяльності є необхідною 

передумовою того, що ця діяльність та її результати будуть ґрунтуватися на розумності, будуть 

відповідальними і сприятимуть реалізації верховенства права в сфері нормотворчості. Окрім 

цього, обов’язкове аргументування на стадіях підготовки і обговорення проектів нормативно-

правових актів я якісним і ефективним інструментом самоконтролю  суб’єктів нормотворчого 

процесу.  

6. Доц. Богачова Л.Л. з’ясувала, що актуальність теми наукового дослідження зумовлена 

необхідністю забезпечення на сучасному етапі розвитку національної правової системи 

якісного нормотворчого процесу. Важливим структурним елементом нормотворчості як 

правової форми діяльності органів публічної влади є нормотворчий режим, який утворюють 

принципи нормотворчості, а також способи, засоби і гарантії їх реалізації. Визначення переліку 

принципів підзаконної нормотворчості, критеріїв їх класифікації і напрямів подальшого 

розвитку сприятиме удосконаленню підзаконних нормотворчих процедур і ухваленню 

досконалих за формою і змістом нормативно-правових актів. 

7. Доц. Вовк Д.О. визначив, що - уперше узагальнено роль українських релігійних груп у 

вирішенні проблеми примусового внутрішнього переміщення у зв’язку з російсько-українським 

конфліктом на Донбасі, також набуло подальшого розвитку розуміння впливу релігії на правову 

систему в умовах світської держави. 

8. Доц. Олейников С.М.  дослідив, що концептуалізація механізму правових обмежень 

діяльності владних суб’єктів визначається потребою в функціонуванні держави, як правового 

інституту суспільства в гуманітарному та правозахисному  напрямі. Актуалізовано етико-

правовий підхід  (етизація) до публічного управління, усіх правових форм діяльності держави в 

публічно-правовій та приватноправовій сферах. Актуалізовано проблему факторного аналізу 

розвитку системи законодавства, системи його чинників. перетворення та оновлення 

методологічного арсеналу, понятійного апарату, законодавства і ін., виходячи з 

смислостворюючого стану  людини  в правовій системі. 

9. Доц. Прийма С.В. дослідив, що актуальність полягає в необхідністі дослідження норм і 

принципів права, а також колізій, які виникають при застосуванні норм права насамперед 

пов’язана з тим, що на сьогоднішній день спостерігається надмірність у наукових розробках у 

цій сфері, що породжує неоднозначність висновків щодо цих питань. До того ж проаналізовані 

мною властивості норм права, їх структурні особливості, зв'язок з принципами права, а також 

колізії при їх реалізації та засоби їх усунення і подолання є актуальними й важливими 

науковими питаннями, вирішення яких дасть змогу здійснити розвиток наукової доктрини у цій 

сфері, а також допомогти на практиці при розв’язанні проблем, які перед нею виникають. 
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Таким чином, актуальність наукових досліджень норм і принципів права пов’язана з їх 

широким застосуванням відповідними суб’єктами як наукового, так і практичного спрямування. 

10. Доц. Пушняк О.В. визначив, що переосмислення традиційних для вітчизняної правової 

системи уявлень про функції судової влади, зокрема у правотворенні, робить актуальним 

відповідний досвід країн англо-американської правової сім’ї. У зв’язку з цим заслуговують на 

глибокий аналіз панівні теорії, що описують зазначене питання, особливо з огляду на досить 

поверхневі уявлення про них в українській юридичній науці. 

11.     Доц. Размєтаєва Ю.С. з’ясувала, що актуальність виконаної роботи заснована на таких 

аспектах, як  вплив технологічних інструментів, що використовуються у інформаційному 

суспільстві, на питання забезпечення демократії та прав людини, пов’язаність захисту даних з 

фундаментальними правами (передусім приватністю, автономією, інформаційним 

самовизначенням, свободою вираження поглядів), а також з публічними інтересами. 

Поводження з даними є проблематикою, яка знаходиться на перетині права, етики та цифрових 

технологій, а також включає національні, регіональні та глобальні аспекти, значущість яких 

зростає з огляду на високу ступінь взаємопов’язаності держав у цифрову епоху, діяльність 

компаній, організацій та окремих осіб у цифровому середовищі та онлайн-компоненту 

приватного й публічного життя. 

12.     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, доведеною 

практичною застосовністю цих результатів у новітній судовій практиці Верховного Суду 

(передусім Великої Палати Верховного Суду) та Конституційного Суду України, діяльності 

представника Президента України в Конституційному Суді України. 

13.    Доц. Трихліб К.О. дослідила, що утвердження і реалізація принципу верховенства права 

має надзвичайно важливе значення в умовах формування сучасної правової держави, метою 

якої є, насамперед, ефективне забезпечення і захист прав і свобод людини. Водночас, задля 

реального функціонування ефективного механізму захисту, концепція верховенства права має 

бути не ілюзорною загальнотеоретичною конструкцією, натомість застосовуватись на практиці 

крізь призму поступового втілення ключових складових даного принципу, оскільки 

верховенство права є збірним поняттям, що передбачає дотримання вимог правової 

визначеності, справедливого і неупередженого судочинства, поділу влади, пропорційності, 

рівності і недискримінації тощо. Саме тому дослідження й аналіз цих вимог до верховенства 

права є вкрай актуальним та необхідним сьогодні. 

14.      Доц. Уварова О.О. визначила  питання   про  можливість (або невідворотність)  нового 

суспільного договору, стороною якого поряд із суспільством і державою має стати бізнес, вплив 

якого на повсякденне життя людей і навіть на саму державу стає все більш суттєвим. Бізнес 

розглядається як безпосередній носій обов’язків у сфері прав людини, особливо в ситуаціях, 

коли держава є надто слабкою, щоб забезпечити захист прав людини, або коли йдеться про 

сферу автономного простору, до якого держава не повинна втручатися. Суспільство потребує 

вироблення механізмів, які б гарантували відповідність недержавного регулювання, що 

походить від бізнесу, фундаментальним правовим цінностям – поваги до гідності людини, 

справедливості, свободи, рівності. Актуалізуються питання щодо застосування вимог 

верховенства права до сфери такого недержавного регулювання, його ролі в моменти 

демократичних перетворень в суспільствах, а також щодо механізму «стримувань і противаг» в 

ситуації, коли бізнес перебуває поза державним контролем. Окремого аналізу потребують 

зобов’язання бізнесу в ситуаціях глобальних небезпек. Корпоративна відповідальність 

поважати права людини, забезпечення належної обачності в сфері прав людини (human rights 

due diligence), недержавні механізми правового захисту – ці та інші поняття, які стають 
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невід’ємною частиною юридичної практики сьогодні, потребують свого осмислення з точки 

зору юридичної науки. 

15. Доц. Хаустова М.Г. підкреслила, що у трансформаційних змінах, що відбуваються 

сьогодні в Україні, пріоритетна роль належить праву, функціонуючому у вигляді цілісної 

правової системи, що відображає цілісний правовий світ, який має свою життєву організацію, 

джерела. В нинішніх історичних умовах розвитку України правові перетворення повинні бути 

спрямовані на вирішення у першу чергу таких питань,  як подолання наслідків глобальної 

фінансово-економічної кризи, забезпечення інноваційного розвитку країни, стабільність 

громадянського суспільства, формування соціально-орієнтованої економіки, правової 

соціальної держави та верховенства права. У зв'язку з цим теоретична розробка концепції 

модернізації сучасної  національної правової системи України становить одне з першочергових 

завдань, від вирішення якого залежить характер багатьох інших правових проблем, зокрема, 

пов'язаних з удосконаленням чинного законодавства у тому числі за допомогою  сучасної 

кодифікації,  визначенням місця й ролі права серед інших соціальних регуляторів; встановлення 

незалежного та справедливого правосуддя; формування професійної та масової суспільної 

правосвідомості, заснованої на затвердженні гідності особистості, почуття поваги до права та 

закону. 

16.       Ас. Буряковською К.О. було проведено дослідження релевантні викликам, які існують  

у нормативно-правовому регулюванні та практиці захисту прав людини в Україні. 

17.      Ас. Матат Ю.І. з’ясував, що прогалини в законодавстві традиційно розглядаються 

юридичною наукою в якості одного з найпоширеніших видів дефектів права. Через наявність 

згаданих дефектів права, правильний пошук і виконання чинного права не завжди можливі, 

якщо спиратися лише на волю законодавця, втілену в законах. Тому на органи, що здійснюють 

судочинство, зазвичай покладається завдання добудови права за допомогою тлумачення та 

суддівського права. З огляду на це, особливої актуальності набуває функція конкретизації 

судовою практикою змісту чинних юридичних норм. Зазначене дає підстави стверджувати про 

актуальність і доцільність наукової розробки питань, пов’язаних із дослідженням ролі 

тлумачення права та судової практики в механізмі подолання прогалин у законодавстві в 

процесі здійснення правозастосовної діяльності. 

18.     Ас. Сатохіна Н.І. дослідила, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

зумовлена (1) необхідністю, у світлі сучасної кризи обґрунтування, вироблення нової стратегії 

осмислення права, яка дозволила б виявити підстави останнього в досвіді людини (теоретична 

актуальність), а також (2) кризою самого права в сучасному світі, де правові інститути 

позбавляються своєї дієвості або навіть перетворюються на інструмент насильства, а тому, 

критерії правового і неправового потребують переосмислення в термінах досвіду права і 

досвіду безправ’я (практична актуальність). 

19.      Ас. Семеніхін І.В. дослідив що актуальність і практична значущість концептуального 

дослідження теоретичного і практичного вимірів юридичної юридичної аргументації, побудови 

й удосконаленння породжуючих і реконструюючих концепцій аргументації обумовлюються 

недостатньою розробленістю проблематики цього складного й багатоаспектного феномену на 

рівні вітчизняної правової доктрини. Окремі звернення до юридичної аргументації в контексті 

сучасних філософсько-правових, галузевих юридичних наукових досліджень не компенсують 

недостатність ґрунтовних і системних розвідок у цій предметній сфері. Через недостатню 

ефективність правових реформ, орієнтованих на якомога повніше втілення у вітчизняну 

правову систему загальнолюдських і європейських правових цінностей, певну інертність 

доктринального мислення у вітчизняній юриспруденції й досі здебільшого використовують 

аргументацію, побудовану здебільшого на традиційному для юридичного позитивізму 

правовому формалізмі, відірваному від реальної дійсності, що призводить до догматизму, який 

не сумісний з гнучкістю і динамізмом самого права. Для багатьох вчених-юристів та юристів-
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практиків панівними залишаються дедуктивні міркування та формально-логічні норми 

обґрунтування. Саме тому дослідження і системна реконструкція філософсько-правових 

концептів, концептуальних поглядів, практичних рекомендацій і пропозицій Х. Перельмана Р. 

Алексі, Х. Коха, Д. Шутца, А. Аарніо, А. Печеніка, У. Клюга та інших зарубіжних авторів, у 

тому числі щодо доцільності чи необхідності залучення до аргументативних практик цінностей 

(ціннісних суджень), є важливими й актуальними з точки зору збагачення й осучаснення 

української юриспруденції. Хоча цінності неможливо довести за допомогою логічних методів 

дедукції та індукції, але їх можна обґрунтувати за допомогою аргументів, які є переконливими 

для реципієнтів. Відповідна сфера недемонстративної аргументації [сфера можливого, 

ймовірного, правдоподібного знання], що знаходиться у площині між картезіанською 

раціональністю та цариною ірраціонального, емоційно-афективного, донедавна залишалася 

поза сферою наукових інтересів та пошуків вітчизняних юристів. 

20.     Ас. Сидоренко О.О. підкреслила, що для сучасної України, яка проголосила курс на 

побудову демократичної держави і громадянського суспільства у євроінтеграційному напрямку, 

пріоритетне значення набувають правові акти як універсальні інструменти вирішення проблем 

у суспільстві, реальної можливості досягнення соціально-корисних результатів, підвищення 

ефективності здійснення владної діяльності та необхідність оформлення і закріплення 

законодавчих ініціатив правовим актом відповідного виду. Важливість з’ясування і вирішення 

проблеми правових актів детермінована тим, що європейський правовий вектор розвитку 

держави, як сукупність управлінських дій, заснованих на праві і реалізованих на виконання 

юридичних норм, здійснюється лише за допомогою правових актів. 

21.     Ас. Соколова І.О. проаналізувала, що у вітчизняній науці та у практичній діяльності 

приділяється особлива увага поняттю правозастосовчого акту, проте недостатньо дослідженні 

особливості поняття категорії правозастосовчого акту в межах правового регулювання 

суспільних відносин та розглядається  правозастосовчий акт як один із видів індивідуально 

правового акту. 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Усім виконаним науково-дослідницьким роботам притаманна наукова новизна. Зокрема, 

проф. Дашковською О.Р. проаналізовано, що наукова новизна отриманих результатів полягає 

у комплексному дослідженні й ґрунтовному аналізі змісту та обсягу універсальності та 

релятивізму правових цінностей національних правових систем шляхом встановлення 

загальних принципів реалізації прав людини. Міжнародні стандарти покликані скасувати 

відмінності в сфері реалізації прав і свобод людини, які проявляються на глобальному і 

національному рівнях, стверджуючи їх універсальний характер. Інтернет як один з найцінніших 

і найдоступніших суспільних ресурсів є ефективним каналом реалізації прав людини та 

характеризується низкою особливостей, що сприяє інтеграції  принципу універсальності прав 

людини в національні правові системи; проф. Максимовим С.І. охарактеризовано, що наукова 

новизна отриманих результатів полягає в розкритті поняття інституційних засад верховенства 

права, , вирізнення двох головних принципів класифікації інституційних засад, таких як 

принцип дистрибуції влади, котрий вимагає обмеження державної влади з метою розширення 

сфери індивідуально свободи і принцип диференціації влади, котрий вимагає функціональної 

диференціації політико-правової системи від інших соціальних підсистем (розмежування сфер 

держави і громадянського суспільства) і розмежування і координацію різних функцій держави 

(класичний поділ влад) та висвітленні проблем верховенства права під кутом зору цих 

інституційних засад у теоретичних і практичних вимірах; проф. Погребняком С.П. з’ясовані 

особливості природи дисциплінарної відповідальності як виду юридичної відповідальності; - 
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проаналізовані особливості процедури дисциплінарних проваджень; - проаналізовані 

особливості доказування в дисциплінарних провадженнях; - визначені стандарти розгляду 

справ щодо оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності; проф. 

Процюком І.В. здійснено системне дослідження принципу поділу влади як основоположного 

принципу функціонування демократичної держави. Зокрема проаналізовано основні підходи до 

розуміння даного принципу в жорсткому  і м’якому  значенні. Розглянуто систему стримувань і 

противаг в механізмі реалізації державної влади на основі принципу поділу влади.  Особливу 

увагу приділено законодавчій гілці влади, її місцю і значенню в тріаді поділу влади. Визначено, 

що основною сферою діяльності законодавчої гілки влади є прийняття законів як  основних 

нормативно-правових актів, що спрямовують розвиток правової системи держави у різних 

сферах суспільних відносин як публічно так і приватноправових, а саме юридичної 

відповідальності, податків і зборів, адміністративних тощо; доц. Билею-Сабадаш І.О. 

проаналізовано, що наукова новизна отриманих результатів: - вперше у вітчизняній науці 

проаналізовано особливості аргументації в нормотворчості, її відмінність від наукової 

аргументації і аргументації в правозастосуванні (за суб’єктом, предметом, метою, джерелами 

аргументів). Зокрема, відзначається, що аргументація в нормотворчій діяльності не пов’язана з 

конкретними обставинами справи і збиранням відповідних доказів, як це властиве для 

правозастосування. Водночас, вона не пов’язана з пошуком істини в науковому значенні, з 

побудовою переконливої наукової теорії. Нормотворча аргументація пов’язана з діяльністю 

щодо створення, зміни, скасування юридичних правил. В ній використовується положення 

правової доктрини, соціологічні та статистичні дані та ін. для досягнення прагматичного 

результату - ефективного, розумного та справедливого правового регулювання;- визначені 

суб’єкти, які здійснюють аргументацію в нормотворчій діяльності, адресати і мета такої 

аргументації, правові позиції, які стають предметом аргументації в нормотворчій діяльності, а 

також типи аргументів залежно від джерела аргументу;- вперше аргументація в нормотворчій 

діяльності проаналізована як інструмент реалізації принципів нормотворчої діяльності. 

Продемонстроване значення аргументації в нормотворчій діяльності для забезпечення її 

законності, демократизму, безсторонності, а також технічної досконалості, системності 

нормативно-правових актів;- акцентовано на тому, що аргументація в нормотворчій діяльності 

здатна також сприяти забезпеченню та захисту прав людини; виконанню державою узятих на 

себе міжнародно-правових зобов’язань; тлумаченню права (через історичний спосіб 

тлумачення); доц. Богачовою Л.Л. проведено порівняльно-правовий аналіз поняття та підходів 

до класифікації принципів права у європейському і національному праві. Охарактеризовано 

зміст принципів підзаконної нормотворчості (принципи верховенства права, гуманізму, 

демократизму, наукової обгрунтованості, системності та ієрархічності, прозорості та 

відкритості, професіоналізму, технічної досконалості тощо). Особливу увагу акцентовано на 

сутності принципу правової визначеності. Розкрито поняття законних очікувань як елементу 

принципу правової визначеності (на підставі використання європейської правової доктрини і 

практики Європейського Суду з прав людини). Розглянуто роль судової практики як джерела 

права України. Прослідковано основні тенденції впливу європейських інтеграційних процесів 

на розвиток романо-германського права. Систематизовано техніко-юридичні вимоги до 

нормативно-правового акту як офіційного документу. Підкреслено, що технічна досконалість і 

юридична визначеність нормативно-правового акту є одним з основних принципів підзаконної 

нормотворчості; доц. Вовком Д.О. 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, також досліджено роль українських релігійних груп у 
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вирішенні проблеми примусового внутрішнього переміщення у зв’язку з російсько-українським 

конфліктом на Донбасі з фокусом на державно-церковні відносини; доц. Олейник С.М. 

охарактеризував розкриття природи і властивостей публічної влади, її правових обмежень, 

правових форм здійснення. Розкриття правової природи 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'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 загальнотеоретичне 

дослідження норм права. Розвинуто положення щодо поділу ознаки норм права на загальні 

ознаки, притаманні всім соціальним нормам, а отже і правовим, як їх різновиду; специфічні 

ознаки норм права, як правового явища. Визначено, що норми права є закріпленим 

обов’язковим правилом загального характеру, що визначає зразок належної чи дозволеної 

поведінки або наслідки його порушення, ефективна дія якого забезпечується державою; 

встановлено, що норми права регулюють суспільні відносини, які є найбільш значущими для 

існування та функціонування соціуму. У зв’язку з цим відносини, які підлягають правовій 

регламентації, мають відповідати певним критеріям. Вони повинні: бути соціально значущими; 

піддаватися зовнішньому контролю, оскільки право регламентує тільки зовнішні відносини 

людей, обмежує їх зовнішню свободу; потребувати впливу держави шляхом офіційного 

закріплення прав і обов’язків їх учасників, а також встановлення юридичних санкцій; 

порушення або навіть загроза їх порушення має тягти шкідливі наслідки, причому шкода від 

такої поведінки має бути істотною для правопорядку; проаналізовано структуру норми права. 

Визначено, що в найзагальнішому вигляді правові норми викладаються за формулою: «S може 

(повинен) P», де S означає суб’єкта в певній життєвій ситуації, а Р – вид поведінки (дозволеної, 

забороненої чи зобов’язуючої). При цьому досліджено двочленну та тричленну структуру норм, 

на підставі чого встановлено, що тричленна норма – це ідеальна або логічна норма, яка 

складається в уявленні насамперед правозастосовця задля правильної кваліфікації поведінки 

особи, притягнення її до відповідальності в разі вчинення протиправного діяння і загалом 

остаточного врегулювання суспільних відносин. Щодо двочленної структури норми права, то її 

визначено як техніко-юридичну. Крім цього, особливості двочленної структури розглянуто 

відповідно до того, яку функцію вона виконує – регулювання чи охорону суспільних відносин; 

принципи права визначені як найбільш загальні й стабільні, фундаментальні, імперативні 

положення, які виступають засадами виникнення, розвитку та функціонування права, а також 

втілюють у ньому найважливіші загальнолюдські цінності. Встановлено, що до загальних 

принципів права слід віднести принципи законності, правової визначеності, розумності, 

добросовісності, пропорційності. Критерієм же визнання принципу як загального, визначено те, 

що завдяки йому в праві втілюються загальнолюдські цінності; доц. Пушняком О. В. описано 

роль судів у країнах англо-американської правової сім’ї за допомогою деклараторної теорії чи, 

навпаки, на основі твердження про відкидання деклараторної теорії є певним категоричним 

спрощенням. Попри визнання, що суди творять право, ситемі загального права складно 

позбутися цієї теорії. Остання досить міцно вкорінена в традицію англо-американської правової 

сім’ї та має певну практичну користь. Відтак, загальне право продовжує зберігати свій зв’язок з 
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переосмисленими ідеями цієї теорії. Це можна вбачати в тому, що створювані судами норми є 

узгодженим з чинним правом його зазвичай помірним розвитком, конкретизацією його засад, 

мають зворотну дію в часі. При цьому відповідні погляди піддаються поступовим змінам 

настільки, наскільки правова система готова до змін. Десь така готовність більша, і визнання 

правотворчої ролі судів знаходить своє продовження у поширенні застосування 

проспективності прецедентів чи у визнанні за вищим судовими інстанціями повноваження 

відступати від своїх прецедентів, чи у проявах суддівського активізму. Десь вона менша, 

настільки, що може давати підстави продовжувати використовувати посилання на деклараторну 

теорію та застосовувати її ідеї. Загалом характер переходу від ідей деклараторної до ідей 

правотворчої теорії ілюструє відому тяглість, наступність прецедентного права; доц. 

Размєтаєвою Ю.С. встановлено витоки права на забуття в європейській правовій доктрині та 

судовій практиці, а також його взаємозв’язок з автономією та ідентичністю, з новим розумінням 

поняття «час» і «дані». Виокремлено взаємозв’язки між приватним життям та свободою 

вираження поглядів у ЄС та США в цифрову епоху. Запропоновано окремі шляхи вирішення 

суперечок щодо юрисдикції у світлі надання технологічних послуг компаніями по всьому світу, 

зважаючи на вимоги балансування фундаментальних прав та законних інтересів, а також 

пропорційності застосування права як в європейському, так і в глобальному контексті. 

Встановлено співвідношення електронного урядування й електронного уряду, їх спільні риси, 

такі як автоматизація процесів, застосування цифрових інструментів і створення нових форм 

управління, прийняття рішень, донесення та врахування громадської думки. Встановлено, що 

електронне урядування є багатоаспектним феноменом, що включає різні трактування, які 

містять такі характеристики як безперервність і спрощений характер взаємодії з публічною 

владою, доступність та ефективність. Запропоновано особливості е-урядування у 

інформаційному суспільстві, а саме опора на стійку суспільно-політичну активність громадян, 

побудова чіткої інфраструктури й єдиного інформаційного поля органів публічної влади, 

трансформація традиційних владних форм функціонування. Встановлено, що проблема 

евтаназії у цифрову епоху має розглядатися одночасно у медичному, юридичному та етичному 

аспектах і з урахуванням нових можливостей підтримати життя людини та зберегти якість 

життя, альтернативних позбавленню від страждань як частини розвитку паліативної допомоги.  

Запропоновано розглядати моральні аргументи про цінність людського життя, відносини 

автономії, гідності та турботи в питаннях евтаназії у цифрову еру на стику біоетики та 

цифрових технологій, включно з такими питаннями, як модернізація людського тіла 

імплантатами, межі втручання у фізичне тіло, передбачуване цифрове продовження 

особистості, копіювання свідомості в цифрову форму, симбіоз зі штучним інтелектом, 

відстеження фізичного та психічного стану особи за допомогою спеціальних додатків; доц. 

Смородинським В.С. здійснено науковий аналіз правового регулювання судової реформи в 

Україні, виявлення системних проблем в ньому та опрацювання наукових висновків для органів 

державної влади щодо забезпечення його ефективності; - виконано дослідження принципу 

правової визначеності як вимоги верховенства права й аналіз особливостей та дефектів у його 

застосуванні (дотриманні) Великою Палатою Верховного Суду та Конституційним Судом 

України; - на матеріалах конкретних складних судових справ шляхом надання наукових 

висновків 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 (опубліковано в червні 2020 р.) та 

наукової статті (готується до друку в грудні 2020 р.); доц. Трихліб К.О. здійснено системний 
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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; доц. Уваровою О.О. виявлено, що 

саморегулювання виконує такі завдання: 1) воно наближує нас до тієї ідеальної моделі 

демократичної організації суспільства, коли більшість враховує інтереси меншості. Більшість, 

яка на певному етапі розвитку суспільства наділена політичною владою, залишає певні, важливі 

для меншості питання, для саморегулювання. При цьому вона надає гарантії державного 

захисту правил і моделей поведінки, які формуються і вводяться в дію недержавними акторами. 

Механізм саморегулювання іноді також використовується як спроба попередити конфлікт 

шляхом запровадження нового суспільного договору між державою і громадянами, або між 

різними групами громадян; 2) саморегулювання дозволяє залучити інституції громадянського 

суспільства не тільки до контролю за публічною владою, але й до формування публічної 

політики, до публічного дискурсу. Такі інституції здобувають можливість встановлювати 

правила поведінки у відповідній сфері публічних відносин, які потребують автономного 

регулювання, і при цьому користуватися можливістю застосування державного примусу; 3) за 

допомогою саморегулювання може вирішуватись проблема співіснування різних культур в 

суспільстві. 2. Недержавне право існує не тому, що держава дозволяє (санкціонує) таке 

існування. Ситуація є зворотною: держава має визнати існування недержавного права, оскільки 

його присутність в суспільстві є об’єктивною. Держава зобов’язана поважати автономію, як 

індивідуальну, так і колективну. Вона повинна утримуватися від зазіхань на простір такої 

автономії. Це є сферою саморегулювання. Кожного разу, коли уряд претендує врегулювати 

такий простір, він має обґрунтувати такі свої дії відповідно до тесту на пропорційність, 

надавши відповіді на такі питання: Чи спрямовано втручання з боку держави до автономного 

простору на захист конституційно гарантованих прав? Чи може уряд довести, що таке 

втручання є конституційно легітимним? Реалізації якої мети прагне держава? Чи є заходи із 

втручання достатньо ефективними? Чи не є дії держави занадто обтяжливими, враховуючи 

конституційний статус як захищеного права, так і легітимної мети, яку держава переслідує? 

Однак строгість цього тесту в ситуації, коли державне регулювання вступає в конфлікт із 

недержавним, має бути вищою. Повинна існувати презумпція легітимності саморегулювання в 

сфері автономії. Відповідно, держава не тільки повинна мати вагомі підстави для обмеження 

свободи заради досягнення легітимної мети, але й зобов’язана також пояснити: (1) чому така 
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мета має більшу вагу, аніж цінність автономії, (2) чому її не може бути досягнуто засобами 

саморегулювання. 3. Сформульовано характеристики використовуваних державами моделей 

регулювання для виконання ними своїх зобов’язань щодо захисту прав людини від порушень з 

боку бізнесу з уразуванням додаткових викликів, пов’язаних із COVID 19: 1) Модель, яка 

враховує стандарти концепції бізнесу і прав людини: - за важелями впливу: а) наявні важелі 

впливу на бізнес, які активно використовуються, що у період кризи стає ще більш помітно – 

позиція інвесторів, моніторинг дій з боку неурядових організацій, імідж бізнесу в очах 

суспільства, позиція контрагентів тощо; б) Держава також прагне активно впливати на бізнес: 

умовою для отримання державної допомоги все частіше стає дотримання бізнесом його 

обов’язку щодо поваги прав людини; в) У часи кризи держава враховує той фактор, що бізнес 

стикається зі складними економіними викликами, але допомогає бізнесу не шляхом 

послаблення вимог до нього щодо поваги прав працівників, клієнтів, а шляхом впровадження 

інших іструментів, які не впливають негативно на права людини (надання державної допомоги, 

податкових пільг тощо); - за суспільним консенсусом: а) Суспільства очікують від бізнеса, 

незалежно від того, чи висуває до нього такі вимоги держава, поведінки, яка базується на 

стандартах корпоративної відповідальності поважати права людини. Цю вимогу сприймає як 

належну сам бізнес і декларує своє прагнення реалізовувати відповідні стандарти (приймає 

відповідні політики, запроваджує інструменти із забезпечення належної обачності у сфері прав 

людини, звітують щодо дотримання ними прав людини); б) Одночасно, це убезпечує 

автономний простір бізнес-акторів від зайвого втручання з боку держави: держава залишає 

відповідний простір вільним від свого регулятивного впливу і бізнес, який краще розуміє 

особливості кожної конкретної ситуації, що виникає в його діяльності, самостійно їх 

врегульовує; в) Цей фактор перебуває у тісному взаємозв’язку із тим, що контроль за діями 

бізнесу покладено не тільки на державу: не менш ефективні інструменти мають недержавні 

суб’єкти – бізнес-асоціації, інвестори, профспілки тощо; - за корпоративною соціальною 

відповідальністю: КСО не замінює стандартів бізнесу і прав людини й не ототожнюється з 

ними. КСО як благодійництво, меценацтво відходить на другий план: у першу чергу, бізнес має 

забезпечувати повагу до прав людини у своїй діяльності; - за інструментами, які 

використовуються – держава використовує такі інструменти: а) стимулює збереження робочих 

місць, наявного рівня оплати праці, вказуючи це умовою надання державної допомоги бізнесу у 

зв’язку із COVID 19; б) ставить отримання бізнесом державної допомоги, податкових пільг, 

участі у публічних закупівлях в залежність від поведінки бізнесу у сфері прав людини; в) 

розробляє рекомендації, методичні вказівки, роз’яснення для бізнесу щодо мінімізації ризиків 

порушення прав людини бізнесом в умовах COVID 19; г) діє у відносинах з бізнесом переважно 

шляхом рекомендацій, встановлюючи імперативні вимоги як крайній захід, і залишаючи 

автономний простір для регулювання бізнесом відповідної сфери відносин, базуючись на 

належній обачності у сфері прав людини; д) досліджує вплив бізнесу на уразливі групи 

населення; е) реагує на нові виклики у сфері бізнесу і прав людини (захист гіг-працівників в 

умовах COVID 19, захист працівників у ланцюгах поставок, на яких непропорційно може 

впливати відмова бізнесу від своїх замовлень у зв’язку із COVID 19 тощо); є) допускає 

можливість ефективного впливу на бізнес з боку недержавних інструментів контролю 

(профспілки, бізнес-асоціації, інвестори та ін.). 2) Модель, що функціонує без урахування 

стандартів у сфері бізнесу і прав людини: - за важелями впливу: а) Важелі впливу на бізнес, які 

стимулювали б його дотримуватися вимоги корпоративної відповідальності поважати права 

людини, у тому числі проявляти належну обачність у сфері прав людини, виявляти ризики 

порушення прав людини у своїй діяльності, які збільшуються у період кризових ситуацій, 
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практично відсутні (інвестори не ставлять відповідних вимог до бізнесу для надання 

інвестиційних інструментів, суспільство здебільшого не пов’язує імідж компанії з дотриманням 

чи недотриманням нею прав людини, предметом моніторингу з боку неурядових організацій не 

стають дії бізнесу тощо); б) Держава сповідує дружню до бізнесу політику. Криза, зумовлена 

COVID 19, продемонструвала, що держави готові запроваджувати заходи, спрямовані на 

рятування бізнесу, але такі, що одначасно із цим погіршують положення працівників; - за 

суспільним консенсусом: а) Суспільства лишаються державоорієнтованими у своєму розумінні 

механізму дії прав людини. І суспільство, і сам бізнес презюмують, що якщо держава не 

висуває певної вимоги, то на бізнесі не лежить відповідне зобов’язання; б) В результаті 

формується пастка: з одного боку, держава не може зарегулювати всі відносини, в яких бере 

участь бізнес і які є потенційно ризикованими для прав людини, не може передбачити всі 

можливі ситуації, особливо в умовах кризи, з іншого – ті відносини, які держава лишає без 

регулювання, опиняються ніби поза сферою вимог щодо прав людини; - за корпоративною 

соціальною відповідальністю: У державах цієї регулятивної моделі є поширеними випадки, 

коли бізнес, який робить собі піар за допомогою КСО, одночасно із цим порушує права 

людини. Ситуація кризи, зумовленої COVID 19, надала декілька яскравих прикладів: так, в 

Україні декілька великих компаній, які привертали до себе багато уваги ЗМІ у зв’язку із 

закупівлею необхідних матеріалів до лікарень, потім були викриті у здійсненні корупційних 

дій, метою яких було отримання можливості працювати, незважаючи на те, що на їх діяльність 

поширювались карантинні заборони. КСО продовжує відігравати провідну роль, заміщуючи 

собою тематику прав людини; - за інструментами, які використовуються – держава 

використовує такі інструменти: а) полегшує становище бізнесу, декларуючи дружній до бізнесу 

підхід, за рахунок послаблення гарантій захисту прав працівників, клієнтів (трудові гарантії, 

гарантії захисту персональних даних, гарантії особистої безпеки тощо); б) не ставить отримання 

бізнесом державної допомоги, податкових пільг, участі у публічних закупівлях в залежність від 

поведінки бізнесу у сфері прав людини; в) не розробляє рекомендацій, роз’яснень, методичних 

керівництв для бізнесу з питань прав людини; г) діє переважно шляхом встановлення 

імперативних вимог, не лишаючи автономного простору для регулювання відносин самим 

бізнесом (це призводить до додаткових ризиків надмірного втручання держави, що яскраво 

проявляється щодо свободи інформації зараз); д) не приділяє спеціальної уваги впливу бізнесу 

на уразливі групи населення; е) ігнорує нові виклики у сфері бізнесу і прав людини (захист гіг-

працівників в умовах COVID 19, захист працівників у ланцюгах поставок, на яких 

непропорційно може впливати відмова бізнесу від своїх замовлень у зв’язку із COVID 19тощо); 

є) недержавні інструменти впливу на бізнес у сфері прав людини практично відсутні. Доц. 

Хаустовою М.Г. сформульована сутність модернізації правової системи України, її напрямки в 

процесі впливу глобалізаційних процесів на її складові елементи -  нормативний та 

ідеологічний, визначені напрямки  правової політики держави  у сфері модернізації правової 

системи України;  проаналізовано  стан механізму забезпечення та реалізації  міжнародних  

стандартів прав і свобод людини у процесі модернізації правової системи України;  

сформульовано  поняття механізму модернізації правової системи; ас. Буряковською К.О. 

встановлено, що новизна отриманих результатів полягає в актуалізації важливості дотримання 

недержавними акторами основоположних прав людини, особливо в умовах існування 

суспільних загроз; ас. Матат Ю.І. визначив роль тлумачення права в механізмі подолання 

прогалин у законодавстві; з’ясовано, яким чином судова практика може використовуватися для 

подолання прогалин, як одного з дефектів законодавства; визначено підстави та умови 

використання актів судової влади з метою подолання неповноти правового регулювання; ас. 
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Сатохіна Н.І. встановила, що наукова новизна отриманих результатів полягає в переосмисленні 

основного питання філософії права з позицій феноменологічної герменевтики, що дозволяє 

пов’язати інституційний вимір права з виміром правового досвіду; ас. Семеніхін І.В. 

проаналізував, що на підставі досвіду осмислення феномену юридичної аргументації у 

науковому-теоретичному і практичному вимірах зроблена його проблематизація, у результаті 

чого було виокремлено ідейно-методологічний, порівняльно-правовий, функціональний 

аспекти актуальних і перспективних досліджень юридичної аргументації. Набула подальшого 

розвитку ідея про те, що на певному історичному етапі розвитку людства разом із появою права 

як самостійного соціального інституційного регулятора неминуче виникають специфічні 

аргументативні практики, складаються – переважно спонтанно, стихійно в межах окремих видів 

юридичної діяльності – прийоми, методи, техніки юридичної аргументації. Обґрунтовано, що 

юридична аргументація у практичному значенні як певна інтелектуальна і комунікативна за 

своєї суттю діяльність з пошуку, відбору, обґрунтування/спростування, 

сприйняття/несприйняття реципієнтами аргументів у певному сенсі релятивна і контекстуальна, 

її “параметри” визначаються юридичними умовами, у яких перебувають аргументатори та 

реципієнти, а також загальним культурно-історичним контекстом. Тому зміни в системі 

правових цінностей та у позитивному праві (наприклад, прийняття нових процесуальних 

правових норм), трансформація світоглядних, культурних домінант соціуму, підходів до 

праворозуміння так чи інакше позначаються, наприклад, на визначенні критеріїв релевантності, 

істинності, коректності, прийнятності аргументів, які використовуються у процесі юридичного 

аргументування.  

• Встановлено, що у другій половині ХХ ст. підхід до розуміння юридичної аргументації, 

що базується суто на традиційних засобах силогістики та інших позитивістських інструментах, 

піддається послідовній та обґрунтованій критиці з боку юристів-практиків, представників 

філософії і теорії права. Не применшуючи роль і значення формальної логіки в юридичній 

аргументації, вони намагаються пояснити, розкрити її складну природу та зміст, що окрім 

раціональних компонентів, включає також емоційно-психологічні, морально-ціннісні, вольові, 

світоглядні та інші складові й виміри. Х. Перельман, Фон Райт, С. Тульмін, Р. Алексі, Дж. 

Стоун, П. Шлаг, Ю. Габермас та ін., які переконливо доводять, що раціональність не 

вичерпується формальною логікою, а аргументація – традиційними стандартами дедуктивних 

висновків, заклали основи сучасної теорії юридичної аргументації, призначеної для пояснення, 

обґрунтування, удосконалення засобів, методологічних підходів, прийомів аргументації у 

різних галузях права та видах юридичної діяльності; ас. Сидоренко О.О. встановила, що 

вперше здійснено системне дослідження різноманітних підходів до визначення поняття 

«правового акта», зокрема, пізнання природи і сутності правових актів має ґрунтуватися на 

домінантних поглядах та парадигмах, що сформувалися та стали визначальними 

методологічними підходами сучасного правознавства. Особливу увагу звернено на 

обґрунтування висновку, що терміни «правовий акт» та «нормативно-правовий акт» не є 

тотожними. Поняття «правовий акт» є ширшим за поняття «нормативно-правовий акт», 

оскільки включає в себе останній. Особливістю правових актів є те, що вони приймаються у 

процесі правотворчості органів державної влади; ас. Соколовою І.О. розкрито поняття  

правозастосовчого акту як форми індивідуально правового регулювання, з’ясувано місце, роль і 

значення правозастосовчого акту в системі правового регулювання суспільних відносин та як 

одного із видів індивідуально правового акту. 
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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»;  

є членом робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до 

Конституції України Комісії з питань правової реформи. 

Підготував: 

1. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до законів 

України стосовно повноважень Президента України при призначенні Директора 

Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро 

розслідувань задля приведення у відповідність до Конституції України». 

2. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського 

контролю». 

3. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян 

України у здійсненні правосуддя». 

4. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої 

недоторканності особи та домашнього насильства». 

5. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України « Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, 

що зазнали радіоактивного забруднення». 

6. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського 

суду з прав людини». 

7. Науково-консультативні висновки до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 

173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства». 

8. Науково- правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення 

адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби та посилення контролю за їх 

обігом». 

9. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро 

економічної безпеки України». 

10. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, 



26 
 

народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборної програми». 

11. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних правопорушень». 

12. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального Кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування».  

13. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань». 

14. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини». 

15. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України «Про суд присяжних» 

та проекту Закону України «Про суд присяжних». 

16. Експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 44 Закону 

України «Про вищу освіту» (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти окремих 

категорій осіб)». 

17. Експертний висновок до проекту Закону України «Про запровадження базової зарплатні 

педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за 

кваліфікацію та стаж для педагогів». 

18. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про Бюро економічної безпеки 

України». 

19. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання судових 

рішень». 

20. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення 

габаритно-вагового контролю». 

21. Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення 

передумов для його підвищення» та альтернативного до нього проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для 

підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового 

мінімуму». 

22. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про медіа в Україні». 

23. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про медіа» та 

альтернативного проекту Закону УКРАЇНИ «Про медіа в Україні». 

24. Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму. 

25. Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на 

рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму. 

26. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про інтерпеляцію» 

27. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про приватну детективну 

діяльність» та альтернативного до нього проекту Закону України «Про приватну 

детективну (розшукову) діяльність». 

28. Судження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підслідності окремих кримінальних правопорушень Державному бюро 

розслідувань». 
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29. Науковий висновок до проекту Закону України про вільну економічну зону та спеціальний 

режим інвестиційної діяльності у Херсонській області та проекту Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань 

діяльності на території вільної економічної зони у Херсонській області. 

30. Судження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших органах» 

та альтернативних до нього законопроектів. 

31. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про державну реєстрацію 

суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні та альтернативних законопроектів 

про лобізм, про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання, про лобістську 

діяльність. 

32. Науково-консультативні висновки до проекту Закону України про державний екологічний 

контроль. 

33. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» (щодо імплементації норм Конституції України та 

рекомендації Венеціанської комісії) та проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» щодо забезпечення захисту мовних прав національних 

меншин. 

34. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про засади 

адміністративно-територіального устрою України». 

35. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та 

легалізації нацизму». 

36. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження». 

37. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо приведенні у відповідність до Конституції України процедури 

призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань». 

38. Наукові висновки до проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів 

місцевого самоврядування та іншим) та альтернативного Закону України «Про внесення 

змін до деяких Законів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, 

державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам».  

39. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та 

гуманітарного права». 

40. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя» 

(№2710) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя» (№ 2710-1). 

41. Наукові висновки до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директиві ЄС у 

сфері охорони тваринного та рослинного світу). 

42. Науковий висновок до проекту Закону України про внесення змін до деяких Законів 

України щодо скасування нарахування пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-

комунальні послуги та заборони примусового виселення і стягнення житла за борги за 

житлово-комунальні послуги, відновлення раніше існуючого рівня пільг з оплати житлово-

комунальних послуг, користування житлом та отримання палива. 

43. Науково-експертний висновок до проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав 

інтелектуальної власності. 
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44. Науково-правовий висновок до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про 

науковий парк «Київська політехніка» (щодо забезпечення інноваційного розвитку шляхом 

залучення інвестицій в створення інфраструктурних об'єктів наукового парку). 

45. Науково-консультативний висновок щодо Концепції оцінки ефективності застосування 

законодавства та роботи Апарату Верховної Ради із її забезпечення. 

46. Експертний висновок до проекту Закону про національну систему кваліфікацій. 

 

Ас Буряковська К.О. взяла участь у засіданні тематичної групи «Створення умов для 

розвитку підприємницької діяльності; бізнес і права людини» для обговореннях змін до проєкту 

Указу Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 серпня 2015 

року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини». 

 

 

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. 

Проф. Погребняк С.П. є членом Науково-консультативної ради Конституційного Суду 

України. Проводив тренінг для працівників Секретаріату Конституційного Суду України з 

ефективного управління процесом опрацювання конституційних скарг (07-08 грудня 2020 

року). Брав участь в узагальненні практики застосування законодавства про дисциплінарну 

відповідальність прокурорів, а також правових позицій Верховного Суду, що стосуються 

конституціоналізму і верховенства права. 

 

 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп та ін. 

 

Проф. Петришин О.В. : 

- є позаштатним  консультантом  Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України; 

- є радником  першого заступника Голови Верховної Ради України;  

- є членом робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції 

України Комісії з питань правової реформи. 

 

Доц. Уварова О.О. членкиня робочої група Міністерства юстиції України з розробки 

нової редакції Національної стратегії з прав людини і Національного плану дій з її реалізації на 

2021-2023 роки в частині забезпечення дотримання прав людини в процесі ведення 

господарської діяльності. 

Ас. Матат І.Ю. є помічником-консультантом народного депутата України Одарченка 

А.М. 
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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: 

1. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої палати Верховного Суду Ситнік О.М. 

щодо визнання незаконним та скасування постанов загальних зборів споживчого товариства, 

поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та 

відшкодування моральної шкоди. 

2. Науково-консультативний висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Коваленко Н.В. щодо проблемних питань, які виникли в процесі 

розгляду адміністративної справи, та стосуються строків накладення фінансових санкцій. 

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

визнання такими, що не відбулися, загальних зборів садівничого товариства. 

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

визнання недійсними та скасування рішень загальних зборів Товариства. 

5. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Гусака М.Б. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної 

справи та стосуються сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування у період антитерористичної операції. 

6. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Б.І. стосовно структури щомісячної премії педагогічного працівника. 

7. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Б.І. стосовно продовження щорічної відпустки у разі тимчасової 

непрацездатності працівника. 

8. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В.В. щодо 

припинення договору оренди земельної частки. 

9. Науково-правовий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Желєзного І.В.  щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи. 

10. Науково-правовий висновок на запит судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В.В. 

11. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Прокопенка 

О.Б. щодо обчислення стажу роботи судді. 

12. Науково-правовий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Жука А.В. щодо проблемних питань Застосування норм Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

13. Науково-консультативний висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Шишова О.О. щодо проблемних питань реалізації права людини на 

звернення. 

14. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Мельник-Томенко Ж.М. що стосується припинення державної служби позивача. 

15. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Стрелець Т.Г. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи, яка передана на розгляд Судової палати з розгляду справ щодо 

захисту соціальних справ. 

16. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Коваленко Н.В. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи. 

17. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Єресько Л.О. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної 

справи. 



30 
 

18. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Гімона М.М. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративних 

справ. 

19. Науковий висновок на лист судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду 

Гулька Б.І. щодо застосування статті 120 Земельного кодексу України в редакції, що діяла до 

2004 року. 

20. Науковий висновок на звернення Голови Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Смоковича М.І. щодо правової природи грошової компенсації 

військовослужбовцю вартості за не отримане речове майно. 

21. Науковий висновок на звернення Голови Касаційного цивільного  суду у складі Верховного 

Суду Гулька Б.І.  щодо застосування процесуальних фільтрів. 

22. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Гімона М.М. щодо проблемних питань дотримання позивачами строків звернення до 

суду. 

23. Науково-правовий висновок на звернення судді Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду Гулька Б.І. стосовно поновлення строку на апеляційне оскарження. 

24. Науково-правовий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Лобойка 

Л.М. щодо окремих питань, які виникають у зв'язку з постановлення Європейським судом з 

прав людини рішення про відмову у знятті з особи  імунітету. 

25. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Ханової Р.Ф.  щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної 

справи. 

26. Науково-правовий  висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Юрченко В.П.  щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи. 

27. Науково-консультативний висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду Ханової Р.Ф.   щодо проблемних питань природи адміністративної 

відповідальності, які виникли в процесі розгляду адміністративної справи. 

28. Науковий висновок на лист судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду Гусака М.Б. щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду адміністративної 

справи, що була передана на розгляд Судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів. 

 

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

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Уркевича В. Ю. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Чи є належним та ефективним обраний позивачем спосіб 

захисту прав у спірних правовідносинах? 2) Чи є можливим застосовування до спірних 

правовідносин положень частини четвертої ст. 362 ЦК України щодо переведення на позивача 

прав та обов'язків покупця? 3) Чи підлягають застосуванню до вимог позивача положення ст. 

258 ЦК України щодо спеціальної позовної давності? 

Зроблено такий висновок: 1) Обраний позивачем спосіб захисту прав у спірних 

правовідносинах не є належним, законним, отже, питання його ефективності не може 

обговорюватися взагалі; застосовування до спірних правовідносин положень частини четвертої 

ст. 362 ЦК України щодо переведення на позивача прав та обов’язків покупця не передбачене 

законом і не може бути застосоване за аналогією закону. 2) Якби обраний позивачем 

спеціальний спосіб захисту його прав у спірних правовідносинах був належним та законним, до 

вимог позивача підлягали б застосуванню положення частини другої статті 258 ЦК України 

щодо спеціальної позовної давності в один рік. 

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік О. М. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) У зв’язку з тим, що ЖК УРСР (ст. 156) передбачає, що 
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припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права 

користування займаним приміщенням, чи є вказана норма імперативною й у будь-яких 

випадках таке право користування продовжується і після припинення сімейних відносин, чи у 

кожному випадку необхідно встановлювати наявність у наймача — колишнього члена сім’ї 

власника житлового приміщення — можливість чи фактичне проживання в іншому житловому 

приміщенні та враховувати баланс інтересів власника житлового приміщення та колишнього 

члена його сім’ї? 2) Який спосіб захисту права власника житлового приміщення є належним у 

разі, якщо житловим приміщенням фактично користується колишній член його сім’ї, що 

перешкоджає власнику фізично володіти своїм майном та користуватися ним? У зв’язку з цим, 

чи може бути заявлено вимоги про визнання колишнього члена сім’ї таким, що втратив право 

користування житловим приміщенням, оскільки такий фактично користується спірним 

приміщенням, а відповідно до ст. 71, 72 ЖК УРСР визнання фізичної особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням, можливе у разі відсутності особи за місцем свого 

проживання без поважних причин протягом певного часу? 3) Чи буде належним способом 

захисту права власника житлового приміщення у разі позбавлення його права користування 

таким визнання сервітуту припиненим відповідно до ст. 405 ЦК України, витребування майна із 

чужого незаконного володіння чи усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням 

шляхом виселення, чи вимоги про виселення? 4) Які існують інші способи захисту власника 

житлового приміщення у випадку, якщо одна із осіб, що користується вказаним житловим 

приміщенням, припинила сімейні відносини з власником і втратила статус члена сім’ї власника 

житлового приміщення? 

Зроблено такий висновок: 1) У цій справі наявною є колізія нормами права, що 

закріплені в ЖК УРСР і регулюють соціальні за своєю природою права громадян на житло та 

проживання в ньому, й нормами права, що закріплені в ЦК України і регулюють право 

власності, зокрема право на усунення перешкод щодо його здійснення. Оскільки ця колізія 

містить очевидні ознаки темпоральної, тобто є суперечністю між однаковими за юридичною 

силою чинними нормами права, прийнятими в різний час, то подолати її треба за правилом 

подолання саме темпоральної колізії — віддавши перевагу нормам ЦК України як прийнятими 

значно пізніше, до того ж в іншій державі та за інших економічних реалій. 2) Прийнявши 

позицію 1, слід застосувати до спірних правовідносин частину першу ст. 391 ЦК України, 

згідно з якою власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права 

користування та розпоряджання своїм майном (зокрема шляхом подання негаторного позову). 

3) У такому випадку суд може захистити право власності позивача за негаторним позовом 

шляхом застосування норм, закріплених у ст. 406 ЦК України «Припинення сервітуту», згідно з 

якими сервітут припиняється, зокрема, у разі припинення обставини, яка була підставою для 

встановлення сервітуту (у цьому випадку — припинення шлюбу). Сервітут може бути 

припинений за рішенням суду на вимогу власника майна за наявності обставин, які мають 

істотне значення (теж припинення шлюбу та, як факультативна обставина, неможливість 

подальшого спільного проживання, відсутність вільного місця, нові стосунки власника тощо). 

Хоча, на нашу думку, перша підстава є цілком достатньою. 4) Вважаємо, що в цій категорії 

справ не мають значення наявність чи відсутність у відповідача іншого житла, наявність чи 

відсутність державної реєстрації проживання у приміщенні тощо, оскільки такий підхід 

переводить спір у площину житлових, а не цивільних правовідносин, що унеможливлює його 

справедливе вирішення взагалі. 5) Оскільки цей спір є цивільно-правовим, то, на нашу думку, 

коректним предметом позову має бути не виселення з житлового приміщення (вимога, що є за 

своєю юридичною природою суто житловою, а не цивільно-правовою), а саме усунення 
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перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання позивачем своїм майном шляхом 

припинення користування ним відповідачем. Проте нам відомо, що реальна практика 

виконавчого провадження свідчить, що реальне виконання таких судових рішень можливе лише 

у випадку, коли в них міститься вимога про виселення відповідача. 6) Зрозуміло, що єдиним 

засобом усунення цієї колізії (її подолання назавжди та для необмеженої кількості випадків) є 

законотворчість, але Верховний Суд має достатні повноваження для її подолання для певної 

категорії схожих справ з метою ефективного захисту права власності як одного з невід’ємних та 

невідчужуваних прав людини. 

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про підготовку 

наукового висновку з питання, чи існують, виходячи з принципу поваги до судового рішення як 

складової принципу правової визначеності, наукові підстави вважати, що ухвалення рішення 

суду, яке набрало законної сили, у справі про стягнення з поручителя кредитної заборгованості 

має наслідком неможливість для такого поручителя підіймати в іншому процесі питання про 

визнання поруки припиненою з тих самих підстав, правовідносин та зобов'язань, що виникли до 

ухвалення такого рішення? 

Зроблено такий висновок: Виходячи з принципу res judicata як складової вимоги 

правової визначеності та принципу верховенства права у цілому, наявність судового рішення, 

що набрало чинності, про стягнення з поручителя кредитної заборгованості унеможливлює в 

подальшому розгляд судом по суті позовних вимог цього поручителя про визнання поруки 

припиненою з тих самих підстав та щодо тих самих правовідносин, що були предметом 

розгляду в судовій справі, в якій було ухвалене таке рішення. 

За зверненням судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 

Пількова К. М. про підготовку наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати норму ч. 14 ст. 

14 Закону України «Про державний матеріальний резерв» такою, що встановлює інший строк 

нарахування пені, ніж передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України, та, відповідно, чи припиняється 

відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення 

виконання зобов'язання зі сплати вартості поставленої до державного резерву продукції через 

шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано? 2) Як застосовується та 

співвідноситься норма ч. 1 ст. 5 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень» про компенсацію з положеннями ст. 625 ЦК України про відповідальність за 

порушення грошового зобов'язання з урахуванням положень Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод та практики її застосування ЄСПЛ у справах про відповідальність 

держави за виконання судових рішень про стягнення коштів з державних органів. Відповідь на 

це питання потребує уточнення у таких аспектах: 2.1) Яку відповідальність несе держава в особі 

державного органу, який є боржником за рішенням суду про стягнення коштів, за невиконання 

такого рішення, до набрання чинності Законом України «Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень»? 2.2) Чи обмежується відповідальність держави в особі державного органу, 

який є боржником за рішенням суду про стягнення коштів, за невиконання такого рішення, 

обов'язком сплатити компенсацію, передбачену Законом України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень»? 3) Чи підлягають застосуванню до позовних вимог суб'єкта 

господарювання до державного органу про стягнення сум відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону 

України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», ч. 2 ст. 625 ЦК України, а 

також пені на підставі Закону України «Про державний матеріальний резерв», нарахованих на 

суму заборгованості за судовим рішенням, пред'явленим до виконання, однак таким, що 

тривалий час не виконується, положенням глави 19 ЦК України про позовну давність? Якщо 
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так, то з якого моменту розпочинає свій перебіг строк позовної давності у цих 

правовідносинах? 

Зроблено такий висновок: 1) Норму ч. 14 ст. 14 Закону України «Про державний 

матеріальний резерв» не слід вважати такою, що встановлює інший строк нарахування пені, ніж 

передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України, та, відповідно, нарахування штрафних санкцій за 

прострочення виконання зобов'язання зі сплати вартості поставленої до державного резерву 

продукції припиняється відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України через шість місяців від дня, коли 

таке зобов'язання зі сплати мало бути виконано. 2) До набрання чинності Законом України 

«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» держава в особі державного органу, 

який є боржником за рішенням суду про стягнення коштів, за невиконання такого рішення, несе 

відповідальність в розмірі повного відшкодування збитків від інфляції. Водночас після 

набрання чинності цим Законом відповідальність держави в особі державного органу, який є 

боржником за рішенням суду про стягнення коштів, за невиконання такого рішення, не 

обмежується обов'язком сплатити компенсацію, передбачену ч. 1 ст. 5 цього Закону, а 

складається також з повного відшкодування збитків стягувача від інфляції за весь час 

прострочення відповідних платежів. 3) Положення глави 19 ЦК України про позовну давність 

підлягають застосуванню до позовних вимог суб'єкта господарювання до державного органу 

про стягнення пені на підставі п. 14 ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний 

резерв», ч. 2 ст. 625 ЦК України, проте не підлягають застосуванню до позовних вимог 

стягувача до боржника - державного органу про стягнення сум відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону 

України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», нарахованих на суму 

заборгованості за судовим рішенням, пред'явленим до виконання, однак таким, що тривалий 

час не виконується. Строк позовної давності у спірних правовідносинах про стягнення пені на 

підставі п. 14 ст. 14 Закону України «Про державний матеріальний резерв», ч. 2 ст. 625 ЦК 

України розпочинає свій перебіг у день, наступний за днем визначеного договором строку 

виконання основного зобов’язання — оплати продукції, поставленої суб’єктом господарювання 

до матеріального резерву. 

На стадії підготовки та оформлення для передачі до Верховного Суду перебувають 

наукові висновки: 

За зверненням судді-доповідача Касаційного господарського суду у складі Верховного 

Суду Ткаченко Н. Г. про підготовку наукового висновку з питань: 1) У яких випадках 

допускається зворотна сила актів цивільного законодавства ВІДПОВІДНО до ч. 2 ст. 5 ЦК 

України? Чи застосовується новий акт цивільного законодавства в порядку зворотної дії 

відповідно до ч. 2 ст. 5 ЦК України у разі, якщо він не стосується притягнення особи до 

відповідальності, а лише поліпшує правовий статус особи? 2) Чи правильно ВІДПОВІДНО до ч. 

3 ст. 5 ЦК України у так званих «триваючих» відносинах (у відносинах, які виникли раніше і 

регулювалися актом цивільного законодавства, що втратив чинність, та продовжують існувати 

після набрання чинності новим актом цивільного законодавства), застосовувати новий акт 

цивільного законодавства до прав та обов'язків, які виникли до набрання чинності новим актом 

цивільного законодавства та продовжують існувати і після набрання чинності новим актом? 3) 

З якого моменту відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених 

постановою НКРЕ №28 від 31.07.1996 р., та Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕ № 312 від 14.03.2018 р., у постачальника електричної енергії 

або електропередавальної організації у разі виявлення ними факту вчинення споживачем 

порушення цих Правил виникає право вимоги стягнення зі споживача вартості обсягу 

недоврахованої електричної’ енергії, а у споживача виникає обов'язок сплатити кошти за 
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недовраховану (необліковану) електричну енергію? 4) Чи підлягають застосуванню в порядку ч. 

3 ст. 5 ЦК України положення абз. 7 п/п. 8.2.6. п. 8.2. Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених постановою НКРЕ № 312 від 14.03.2018 р., до права постачальника 

електричної енергії або електропередавальної організації вимагати стягнення зі споживача 

вартості необлікованої електричної енергії у разі, якщо був виявлений факт вчинення 

споживачем порушення ПКЕЕ, які були чинні під час виявлення правопорушення, проте це 

право вимоги виникло під час дії нових Правил? 

За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати отриману випускником вищого навчального 

закладу під час навчання академічну стипендію такою, що входить до складу витрат, які 

випускник такого закладу має компенсувати замовникові у разі неприбуття за направленням 

або відмови без поважних причин приступити до роботи за призначенням (відпрацювати три 

роки в закладі охорони здоров’я, куди випускник направлений за розподілом)? 2) Яка цивільно-

правова природа зобов’язання випускника вищого навчального закладу щодо повернення 

понесених на навчання витрат, які випускник такого закладу має компенсувати замовникові у 

разі неприбуття за направленням або відмови без поважних причин приступити до роботи за 

призначенням (відпрацювати три роки в закладі охорони здоров’я, куди випускник 

направлений за розподілом)? 3) Чи підлягає застосуванню до спірних правовідносин між 

випускником вищого навчального закладу та замовником щодо повернення понесених на 

навчання витрат відповідна норма ст. 52 Закону України «Про освіту», чинна на момент 

виникнення освітніх правовідносин, однак скасована на момент неприбуття за направленням 

або відмови без поважних причин приступити до роботи за призначенням (відпрацювати три 

роки в закладі охорони здоров’я, куди випускник направлений за розподілом)? 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням короткого 

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували  

 

Проф. Петришин О.В. підготував: 

1. Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду Лемака В.В. стосовно порушених 

питань у конституційному поданні 48 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень низки Кодексів, Законів України. 

2. Науково-консультативний висновок на лист судді Конституційного Суду України Колісника 

В.П. стосовно порушених питань у конституційному поданні 56 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». 

3. Науково-консультативний висновок на лист судді Конституційного Суду України Колісника 

В.П. щодо порушених питань у конституційній скарзі Копилової Н.А. 

4. Науково-консультативний висновок на лист судді Конституційного Суду України Саса С.В. 

щодо порушених питань у конституційному поданні Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. 

5. Наукова позиція на лист судді Конституційного Суду України Колісника В.П. щодо 

порушених питань у конституційному поданні 46 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої 

статті 14 Конституції України. 

6. Науково-правовий висновок на лист судді Конституційного Суду України Юровської Г.В. 

щодо порушених питань у конституційному поданні 46 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 375 Кримінального 

кодексу України. 



35 
 

      Доц. Вовк Д.О. підготував 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. 

 
 

2.6. Кафедрою теорії і філософії права був проведений Всеукраїнський круглий стіл  

«Фундаментальні проблеми юриспруденції – ІІ. Право і неправо», м. Харків, 19–20 квітня 2020р.  

Також в форматі онлайн 18 грудня 2020 р. планується Міжкафедральний круглий стіл «Права 

людини як джерело права». 

 
2.7. Участь викладачів у конференціях. 

 

Таблиця № 1 

 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачі

в 

кафедри, 

які взяли 

участь 

 

Міжнародні 

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Право як ефективний 

суспільний регулятор», м. Львів, 14-15 лютого 2020 р. 

1 

2.  Міжнародна практична конференція «Модельні рішення для судів: кращі 

міжнародні та українські практики» 

 (Проект ЄС «PRAVO-JUSTICIE», USAID, Програма «Нове правосуддя»)  

м. Харків,  20 лютого 2020 р.  

1 

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» 

м. Дніпро, 6-7 березня 2020 р. 

1 

4.  Онлайн-лекція «Європейська соціальна хартія та її застосування в 

Україні» (Проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав як ключовий 

чинник сталої демократії в Україні»)  

онлайн, 15 квітня 2020 р. 

1 

5.  Друга фулбрайтівська експертна онлайн-дискусія «Пандемія COVID-19: 

соціальні та економічні виклики для України» (Фонд Фулбрайта, США) 

23 квітня 2020 р. 

1 

6.  Міжнародна наукова інтернет –конференція «Безпека людини і реалізація 

права на працю в сучасних умовах життєдіяльності»  

м. Харків, 23-24 квітня 2020 р.  

1 

7.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та вітчизняної правової системи» 

м. Дніпро, 3-4 квітня 2020 р. 

1 

8.  Міжнародна науково-практична конференція  

«XII Закарпатські правові читання»  

м. Ужгород,  29-30 квітня 2020 р. 

1 
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9.  Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві» 

м. Харків, 22 травня 2020 р.; 

1 

10.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне правотворення: питання теорії і практики» 

 м. Дніпро, 5-6 червня 2020 р. 

1 

11.  Міжнародна наукова конференція «Конституційний дизайн: від макро до 

мікро рівня. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень  

Міжнародної наукової конференції», 

 Харків (онлайн), 19 червня 2020 р. 

1 

12.  Міжнародна онлайн-конференція «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії  «За демократію через право» і органів конституційної 

юстиції та проблеми тлумачення у конституційному судочинстві». 

Конференцзв'язок ZOOM, 26 червня 2020 р. 

 

1 

13.  Серія вебінарів від Української Гельсінської спілки з прав людини щодо 

перехідного правосуддя та міжнародного кримінального права: 

«Як Україні перейти до сталого миру? Іноземний досвід перехідного 

правосуддя» (3 квітня 2020 р.), 

«Відновлення довіри до влади у перехідному правосудді» (22квітня2020р) 

«Міжнародні злочини» (5 травня2020р) 

«Комісії з встановлення істини: регіональна та історична динаміка» (8.05), 

«Кримінальна відповідальність за воєнні злочини» (5 червня 2020р), 

«Переслідування міжнародних злочинів у МКС» 

(онлайн) 12 червня 2020 р. 

1 

14.  Міжнародний науково-теоретичний онлайн семінар «Релятивізм у праві» 

м. Санкт-Петербург, Росія, 23 липня 2020 р. 

1 

15.  Вебінар «Викладацька робота: простір для представлення різноманіття» 

ГО «Вектор прав людини» за підтримки БФ «Гендер Зед» та фонду 

«Пам'ять, Відповідальність, Майбутнє» (EVZ). 

(онлайн) 30 липня 2020 р. 

1 

16.  «Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав: 

практичний вимір застосування та гендерні аспекти»  

Координатора проектів ОБСЄ, 26 липня 2020 р. 

 

1 

17.  Вебінари у рамках проекту «Зміцнення захисту прав людей з 

інвалідністю», що реалізується за підтримки Фонду прав людини 

Посольства Королівства Нідерландів в Україні: Бізнес, який поважає 

права людини» 25 червня 2020 р.  

«Права людини з інвалідністю в умовах збройного конфлікту:  

бути чи не бути?» 26 серпня 2020 р. 

1 

18.  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. 

1 

19.  IV Літня школа ОБСЄ з конституційного права 

«Верховенство права і конституціоналізм» 

с. Поляна, Закарпатська обл. 02-09 серпня 2020 р 

1 

20.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах»,  

м.Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 р. 

1 
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21.  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні права 

та їх захист адміністративним судом» 

м.Київ, 4 вересня 2020 р. 

1 

22.  Міжнародна наукова онлайн конференція «Бізнес і права людини в часи 

пандемії COVID-19», ESIL Interest Group on Business and Human Rights 

(Європейська спільнота міжнародного права). 

9 вересня 2020 р. 

1 

23.  Круглий стіл сертифікатної програми «Практичний курс з верховенства 

права» (USAID, University of South Carolina,  

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)  

м. Харків, 10-11 вересня 2020 р. 

1 

24.  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. 

1 

25.   Презентація Асоціації з бізнесу і прав людини в Центральній і Східній 

Європі; 

 Науковий круглий стіл «Бізнес і права людини в Центральній і Східній 

Європі: дослідницькі перспективи»; 

 Презентація ідеї: Міжрегіональна колективна монографія «Бізнес і 

права людини: непочуті жіночі голоси»; 

 Правозахисниці у справах щодо негативного впливу бізнесу на права 

людини: презентація історій, які змінили світ 

у межах Харківського Міжнародного юридичного форуму, 

Харків, 23 вересня 2020 р. 

1 

26.  Панельна дискусія «Бізнес і права людини у Центральній і Східній 

Європі: досягнення, тренди і виклики», у межах Харківського 

Міжнародного юридичного форуму, Харків, 24 вересня 2020 р. 

1 

27.   Відкрита дискусія щодо прав людини і бізнесу в Україні: об’єднання 

зусиль публічної влади, громадянського суспільства і бізнесу 

 Презентація Індексу корпоративної рівності 2020: «Недискримінація і 

повага до різноманіття: корпоративні політики і механізми їх 

впровадження» 

 Тематична дискусія: «Цифрові технології і права людини: чи виступить 

IT-бізнес провідником кращих практик?», у межах Харківського 

Міжнародного юридичного форуму, Харків, 25 вересня 2020 р. 

 ТОП 5 професійних юричдичних навичок у сфері бізнесу і прав людини, 

у межах Харківського Міжнародного юридичного форуму 

Харків, 25 вересня 2020 р. 

1 

28.  ІV Харківський міжнародний юридичний форум  

м. Харків, 23-25 вересня 2020 р.  

8 

29.  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та 

актуальні проблеми судової реформи в Україні» 

м. Чернівці, 16 жовтня 2020 р.; 

1 

30.  Міжнародний науково-теоретичний онлайн семінар  

«Юснатуралізм і юспозитивізм» 

м. Санкт-Петербург, Росія, 21 жовтня 2020 р. 

 



38 
 

31.  Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку 

юридичних у ХХІ столітті» 

 м. Дніпро, 6-7 листопада 2020 р. 

1 

32.  Осіння школа з кримінального права «Лабораторія кримінальної 

правотворчості» (у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та 

освіти з прав людини» (Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 

Міністерство освіти і науки України)  

с. Піщанка Дніпропетровської області,11-13 листопада 2020 р. 

1 

33.  Civic Tech Summit 2020 

organized by SocialBoost, Auswärtiges Amt, betterplace lab, 1991 Open Data 

Incubator, Goethe-Institut Ukraine, Civil Society Cooperation (онлайн) 

12 November 2020 

1 

34.  Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини 

у сучасному світі», м. Одеса, 13-14 листопада 2020 р. 

1 

35.  Міжнародний Форум ООН з бізнесу і прав людини,  

Женева (онлайн), 16-18 листопада 2020 р. 

1 

36.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Правові системи суспільства:  

сучасні проблеми та перспективи розвитку» 

м. Львів, 20 - 21 листопада 2020 р. 

 

3 

37.  Міжнародний онлайн круглий стіл  

«Правові цінності перед загрозами вразливого світу» 

м. Санкт-Петербург, Росія, 17 листопада 2020 р. 

 

1 

 

38.  Онлайн зустрічі, організовані ГО «Вектор прав людини»:  

«Досвід Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в 

роботі зі спільнотами переміщених осіб» 19 листопада 2020 р. 

 «Жінки і регіональні конфлікти: досвід громадянських ініціатив» 

24 листопада 2020 р. 

1 

39.  Міжнародний захід «Академічна доброчесність у системі 

внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах» 

(Американські Ради з міжнародної освіти, Проєкт «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти» )  

м. Київ, 23-27 листопада 2020 р 

1 

40.  Перший регіональній форум з бізнесу і прав людини  

у Східній Європі та Центральній Азії (онлайн)   

23-25 листопада 2020 р. 

2 

41.  Міжнародна науково – практична інтернет конференція  

«П’ятдесят другі економіко – правові дискусії» 

 м. Львів, 25 – 27 листопада, 2020 р. 

1 

42.  Всеукраїнська наукова-практична конференція «Актуальні питання 

правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні» 

Донецький юрид. Інститут МВС України 

м. Кривий Ріг, 26 листопада 2020 р. 

1 

43.  Міжнародна наукова конференція  

з 70-річчя Європейської конвенції з прав людини,  

Прага (онлайн), 27 листопада 2020 р. 

1 

44.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії» 

м. Харків, 4 - 5 грудня 2020 р. 

1 
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45.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Новітні тенденції сучасної юридичної науки» 

м. Дніпро, 4- 5 грудня 2020 р. 

1 

46.  Науковий вебінар 

«God in Secular Constitutions» 

Онлайн, 7 грудня 2020 р 

1 

47.  Тренінг для працівників Секретаріату  

Конституційного Суду України з ефективного управління процесом 

опрацювання конституційних скарг 

м. Київ, 07-08 грудня 2020 р.  

1 

48.  Міжнародна конференція 12th Annual Assembly of the Eastern Partnership 

Civil Society Forum, EaP beyond 2020:  

renewing commitments to rights, security, and the green agenda,  

онлайн, 7-10 грудня 2020 р. 

1 

49.  Міжнародна юридична науково-практична конференція «Актуальна 

юриспруденція» на тему «Права людини, демократія, правосуддя: 

проблеми, досягнення, перспективи» 

м. Київ, 10 грудня 2020 р 

1 

50.  V Міжнародна науково-практична конференція «Право і суспільство: 

актуальні питання та перспективи розвитку» 

м.Полтава, 10 грудня 2020 р. 

1 

51.  Міжнародна юридична науково-практична конференція  

«Актуальна юриспруденція» «Права людини, демократія, правосуддя: 

проблеми, досягнення, перспективи» 

м. Київ, 10 грудня 2020 р. 

1 

52.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки» 

м. Тернопіль, 11 грудня 2020 р. 

1 

Всеукраїнські 

1.  Педагогічна майстерня «Новітні методики викладання галузевих 

юридичних дисциплін: На шляху вдосконалення якості 

національної вищої юридичної освіти» (USAID) 

13-18 січня 2020, м. Харків 

3 

2.  Публічні консультації «Через консенсус — до змін у Конституцію у 

частині децентралізації» з циклу інклюзивних публічних консультацій» 

(USAID, Конституційний Суд України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) 

м. Харків, 29 лютого 2020 р. 

1 

3.  Науковий семінар Харківського юридичного товариства  

«Про рекодифікацію Цивільного кодексу України» 

м. Харків, 12 березня 2020 р. 

1 

4.  Вебінар «Публікації в міжнародних виданнях» 

Clarivate Analytics (онлайн)  6 липня 2020 року, 
1 

5.  Вебінар «Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection» 

7 липня 2020 року, Clarivate Analytics (онлайн) 

1 

6.  Вебінар «Запобігання проявам дискримінації у викладацькій роботі», 

організовано ГО «Вектор прав людини», проєктом «Суд людською 

мовою» за підтримки БФ «Гендер Зед» та фонду «Пам’ять, 

Відповідальність, Майбутнє» (EVZ)  

(онлайн) 16 липня 2020 року  

1 
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7.  Круглий стіл «Конституція України  

та актуальні питання її вдосконалення» 

м. Харків, 28 червня 2020 року; 

1 

8.  Всеукраїнська – Друга Майстерня Громадянського Суспільства 

«Бездіяльність та зловживання поліції  

при розслідуванні злочинів на ґрунті ненависті»   

Freedom House (онлайн) 9 вересня 2020  

1 

9.  Всеукраїнський круглий стіл  

«Фундаментальні проблеми юриспруденції– ІІ. Право і неправо» 

м.Харків 18-19 вересня 2020 р. 

10 

10.  Круглий стіл  

«Бізнес і права людини: сучасні напрями досліджень»  

м. Харків 23-24 вересня 2020 р.  

1 

11.  Панельна дискусія  

«Людська гідність і гендерна рівність:  

конституційні метаморфози» 

 м. Харків 25 вересня 2020 р.  

1 

12.  «Доктринальні підходи в діяльності Конституційного суду України» 

(онлайн) 28 жовтня 2020 р. 

1 

13.  Всеукраїнська онлайн-конференція «Забезпечення єдності судової 

практики: правові позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти 

Ради Європи» (Верховний Суд, Національна школа суддів, проєкти Ради 

Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті 

статті 6 Європейської конвенції з прав людини» і «Підтримка 

впровадженню судової реформи в Україні») 

м. Київ, 20 листопада 2020 р. 

1 

14.  Моральні і правові засади діяльності владних суб’єктів / Матеріали 

всеукраїнської конференції (круглий стіл) «Етика правника»: 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого (посилання – 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/SB_Etuka_pravnuka

_2019.pdf ) 

м. Харків, 21 листопада 2019 р. 

1 

15.  VIІI Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Філософські, 

методологічні та психологічні проблеми права» 

м. Київ, 26 листопада 2020 р. 

1 

16.  Круглий стіл «Реалістична утопія верховенства права». Онлайн-засідання 

гуртка з філософії права, 

м. Харків, 27 листопада 2020 р. 

1 

17.  Міжкафедральний круглий стіл 

«Права людини як джерело права». 

онлайн 18 грудня 2020 р. 

15 

Усього 

усіх 

 104 

 
 
 
 
 
 
 

https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-suchasni-napriamy-doslidzhen/
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях (із зазначенням країни, міста, повної назви 

конференції та викладачів, які взяли участь): 

 

Проф. Максимов С.І.: Міжнародна наукова конференція «Філософія сьогодні: цінності, 

перспективи, смисли», до 55-річного ювілею Департаменту філософії УрФУ  м. Єкатеринбург, 

19-21 листопада 2020 р. 

Доц. Трихліб К.О. відвідала Міжнародну (зарубіжна) Наукову Конференцію 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. 

Доц. Размєтаєва Ю.С. відвілала наступні зарубіжні конференції: 

1) Webinar «Digital Rights: The Right to Freedom of Thought», 12 May 2020, Bonavero Discussion 

Group (онлайн) 

2) «Artificial intelligence and the right to privacy in digital age», 27-28 May 2020, virtual meeting, 

UN (онлайн) 

3) Eurodoc Conference 2020 «Open up your science» on July 22-23, 2020 (the first online Eurodoc 

Conference), European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (онлайн) 

4) San Raffaele School of Philosophy Online Conference «Digital Identities, Digital Ways of Living: 

Philosophical Analyses», October 12, 2020, Vita-Salute San Raffaele University, Milan (онлайн) 

5) Tanner Talk with Ruha Benjamin «Race, Justice and Technology», October 15, 2020, Tanner 

Humanities Center and University of Utah College of Humanities (онлайн) 

6) Webinar «Crumbling Institutions: The Erosion of Democracy in the U.S. and Lessons from 

Ukraine», November 3, 2020, Northwestern University, Northwestern Buffett Institute for Global 

Affairs (онлайн) 

Ас. Буряковська К.О. брала участь:  

1) Criminalising Corporate Conduct (Bonavero Institute of Human Rights, June 3, 2020) 

2) 43rd Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law (ICRC, 9th September, 

2020). 

3) Series of 3 webinars: Improving the Skills of Investigating and Prosecuting Torture by Civic 

Activists (CEELI, 24th September, 2020). 

4) «Driving respect using mandatory human rights due diligence» (International Bar Association 

Virtual-Together, 6th November, 2020) 

 Ас. Сатохіна Н.І. відвідала : 

1) Міжнародний науково-теоретичний онлайн семінар «Релятивізм у праві», м. Санкт-

Петербург, Росія, 23 липня 2020 р. 

2) Міжнародний науково-теоретичний онлайн семінар «Юснатуралізм і юспозитивізм», м. 

Санкт-Петербург, Росія, 21 жовтня 2020 р. 

3) Міжнародний онлайн круглий стіл «Правові цінності перед загрозами вразливого світу», м. 

Санкт-Петербург, Росія, 17 листопада 2020 р. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографічні видання: 7 / 11,7 друк. арк. 

 

Доц. Олейников С.М. «Правові проблеми державотворчих процесів в Україні: історичні 

і теоретичні аспекти». Серія «Наукові доповіді». Вип. 23. Харків: Право. 2020. (у співавторстві). 

- [Підрозділ: "До факторного аналізу еволюції сучасного законодавства"] – (особистий внесок – 

1,2 друк. арк). 
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Доц. Уварова О.О. : 

1. «Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: світовий досвід і ситуація в Україні», (у 

співавт., особистий внесок – 3 друк. арк.) 

2. «Внутрішнє переміщення в Україні: урахування ґендерного компонента в локальних 

політиках» (у співавт., особистий внесок – 2 друк. арк.) 

3. «Забезпечення прав жінок і дівчат, які зазнали внутрішнього переміщення: роль громадських 

організацій», (у співавт., особистий внесок – 2 друк. арк.) 

4. «Ґендерний вимір внутрішнього переміщення: юридичні інструменти захисту», (у співавт., 

особистий внесок – 2 друк. арк.) 

5. Розділ монографії:  Уварова О.О. «Окремі питання бізнесу і прав людини», в Правове 

регулювання та економічні свободи і права : монографія / за ред. проф. Михайла Савчина (1 

друк. арк.) 

Ас. Буряковська К.О. «Сучасний міжнародний правопорядок у контексті ст. 28 

Загальної декларації прав людини» / Права людини в Україні та зарубіжних країнах: проблеми 

теорії та нормативно-правової регламентації: колективна монографія / за заг. ред. Н. В. 

Мішиної. — Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2020. С. 283-305. (у співавт.), (особистий внесок – 0,5 

друк. арк.) 

 

 

3.2. Підручники     1   /   24,54 друк. арк. : 

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. (24,54 друк. 

арк.). : 

Проф. Петришин О.В. (особ. внесок -  2,5 друк. арк.);  

проф. Дашковська О.Р.  (особ внесок - 1,1 друк. арк.); 

Проф. Максимов С.І. (особистий внесок -   1  друк. арк.); 

Проф. Погребняк С.П. (особистий внесок - 1 друк. арк.); 

Проф. Процюк І.В.  (особистий внесок - 1 друк. арк.); 

Доц. Богачова Л.Л. (особистий внесок – 1.5 друк. арк.); 

Доц. Биля-Сабадаш І.О. (особистий внесок – 2,5 друк. арк.); 

Доц. Вовк Д.О. (особистий внесок – 1.1 друк. арк.); 

Доц. Олейников С.М. (особистий внесок – 3,78 друк. арк.); 

Доц. Прийма С.В.  (особистий внесок – 2,26 друк. арк.); 

Доц. Размєтаєва Ю.С. (особистий внесок – 0,5 друк. арк.); 

Доц. Смородинський В.С. (особистий внесок – 2 друк. арк.); 

Доц. Уварова О.О. (особистий внесок – 2,4 друк. арк.); 

Ас. Сатохіна Н.І. (особистий внесок - 1 друк. арк.)  

Ас.Мерник А.М (особистий внесок -  0,9  друк. арк.). 

 

3.3. Навчальні посібники   1  /  3  друк. арк. 
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3.4. Кількість опублікованих статей:  55   /  37,45  друк. арк.  

з них: 

 

3.4.1. за кордоном:   24  /  18,75  друк. арк             

  

1. 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.) 

2. 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.) 

3. 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.)  

4. 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 д.а.) Scopus  

5. Oleksandr V. Petryshyn, Svitlana H. Serohina, Mikhail V. Romanov Penitentiary Healthcare: 

Legal and Practical Aspects. Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595. 

(Scopus) 

6. Oleksandr V. Petryshyn, Marianna I. Liubchenko, Oleksii O. Liubchenko CHILD`S HEALTH 

CARE: LEGAL FRAMEWORK AND ONGOING 

CHALLENGES . Wiadomości Lekarskie. 2020. Nr 12. (Scopus) 

7. Dashkovska O. R., Baranov P., Mamychev A., Magomedov R.М., Serhii Boldyriev  Social and 

political integrity and political and legal order // Turismo-estudos e praticas n. 2 (2020): Geplat: 

Caderno Suplementar, n. 2, março 2020  (0,4 друк. арк.) 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1186 Web of Science 

8. Dashkovska, O., Yavor, O., Brovchenko, T., Huz, Y., Barabash, O. Características de la 

implementación del derecho deportivo (The features of the implementation of the sports law) // 

Retos, (2020), (39), р. 500-504. (0,5 друк. арк.)   

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164 Scopus, Web of Science 

9. Maksymov S., Satokhina N. Human Dignity as a Universal Legal Value. Amazonia Investiga. 

2020. Vol. 9. Issue 31. P. 96–103. (0,8 друк. арк/0,4 друк. арк.) Web of Science 

10. Razmetaeva, Y. (2020). The Right to Be Forgotten in the European Perspective, TalTech Journal 

of European Studies (Baltic Journal of European Studies), 10(1), 58-76. doi: 

https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004. (1 д.а.) 

11. Razmetaeva, Y., Sydorenko, O. (2020). Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and 

challenges. Georgian medical news. Vol. 1 (298). P.175–180.(0,8 друк.арк./0,3 друк.арк) Scopus 

Web of Science 

12. Semenikhin I., Kraіnуk Н., Sydorenko O. Separate legal and medico-social aspects of the 

realization of the right to life and euthanasia in Ukraine. Georgian medical news. 2020. No 3 (300). 

P. 134-139. URL: https://cdn.website-

editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2020.pdf 

(0,4/0,3)  Scopus Web of Science 

https://fpc.org.uk/
https://talkabout.iclrs.org/2020/01/09/religious-policies-under-president-zelensky/
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://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1186
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


44 
 

13. Сидоренко О.О. Boundaries of constitutional and legal regulation of economic relations (у 

співавт. з Bielov D.) // Baltic journal of economic studies. - 2020. - Vol. 6 Issue: 1. - P.9-17. (0,4 

д.а) Web of Science  

14. Сидоренко О.О. State information security as a challenge of information and computer 

technology development (у співавт. з Chyzhmar K, Dniprov O., Korotiuk O., Shapoval R.) // 

Journal of Security and Sustainability Issues. - 2020. - Vol. 9 Iss. 3.- Р.819-828. (0,2 д.а.) Scopus 

15. Сидоренко О.О. Theoretical and legal and economic characteristics of novellization of taxation in 

Ukraine (у співавт. з Rossikhina H. V., Rossikhin V. V., Barabash T. O., Shcherba V. M.) // 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, Iss. 7. P.2091-2096. (0,2 д.а.) 

Scopus 

16. 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.). Scopus 

17. 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 Web of Science 

18. 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). 

19. Uvarova O. Business and human rights in times of global emergencies: comparative perspective // 

Comparative Law Review – 2020. – Vol. 26 (0,6 друк. арк.). Scopus 

20. Хаустова М.Г., ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. В 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ, 

МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ// QUAESTIO IURIS// UNIV ESTADO RIO 

JANEIRO , RUA SAO FRANCISCO XAVIER, 524-BLOCO F, RIO DE JANEIRO RJ, BRAZIL, 

20559-900// https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346.- Том 14, 

№2, 2020, (0,6 друк арк.) Web of Science 

21. Мерник А.М. Chronic alcoholism treatment in custodial facilities: ukraine’s experience during 

independence Wiadomości Lekarskie. – Tom LXXII,  nr 12 cz. II. – 2019. – P. 2451-2457 (0,25 

д.а. )Scopus 

22. Protsiuk I. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features and 

classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. (особистий внесок 0,3 

друк.арк.) 

23. Protsiuk I. еt. al.  Taxation as a conflict sphere of state and local, public and privatre interests // 

International Journal of Manaq ement (IJM) 11 (5), ˗ 2020. ˗ Р.1332-1337.  (особистий внесок 

0.2 друк.арк.) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
file:///C:/Users/User/Downloads/11899-Article%20Text-43329-1-10-20200911.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/11899-Article%20Text-43329-1-10-20200911.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


45 
 

24. Сатохіна Н.І. Human Dignity as a Universal Legal Value // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. 

– Issue 31. – P. 96-103, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.) (Index Copernicus, 

Польща). 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science:  17 / 14,5 друк. арк.: 

 

1. Oleksandr V. Petryshyn, Svitlana H. Serohina, Mikhail V. Romanov Penitentiary Healthcare: 

Legal and Practical Aspects. Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2591-2595. 

(Scopus) 

2. Oleksandr V. Petryshyn, Marianna I. Liubchenko, Oleksii O. Liubchenko CHILD`S HEALTH 

CARE: LEGAL FRAMEWORK AND ONGOING 

CHALLENGES . Wiadomości Lekarskie. 2020. Nr 12. (Scopus) 

3. Dashkovska O. R., Baranov P., Mamychev A., Magomedov R.М., Serhii Boldyriev  Social and 

political integrity and political and legal order // Turismo-estudos e praticas n. 2 (2020): Geplat: 

Caderno Suplementar, n. 2, março 2020  (0,4 друк. арк.) 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1186 Web of Science 

4. Dashkovska, O., Yavor, O., Brovchenko, T., Huz, Y., Barabash, O. Características de la 

implementación del derecho deportivo (The features of the implementation of the sports law) // 

Retos, (2020), (39), р. 500-504. (0,5 друк. арк.)   

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164 Scopus, Web of Science 

5. Maksymov S., Satokhina N. Human Dignity as a Universal Legal Value. Amazonia Investiga. 

2020. Vol. 9. Issue 31. P. 96–103. (0,8 друк. арк/0,4 друк. арк.) Web of Science 

6. 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 д.а.) Scopus  

7. Razmetaeva, Y., Sydorenko, O. (2020). Euthanasia in the digital age: medical and legal issues and 

challenges. Georgian medical news. Vol. 1 (298). P.175–180.(0,8 друк.арк./0,3 друк.арк) Scopus 

Web of Science 

8. Razmetaeva, Y. (2020). The Right to Be Forgotten in the European Perspective, TalTech Journal 

of European Studies (Baltic Journal of European Studies), 10(1), 58-76. doi: 

https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004. 

9. 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.). Scopus 

10. 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 Web of 

Science 

11. Uvarova O. Business and human rights in times of global emergencies: comparative perspective // 

Comparative Law Review – 2020. – Vol. 26 (0,6 друк. арк.). Scopus 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/1186
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/80302/61164
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.1515/bjes-2020-0004
file:///C:/Users/User/Downloads/11899-Article%20Text-43329-1-10-20200911.pdf


46 
 

12. Хаустова М.Г., ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. В 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ, 

МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ// QUAESTIO IURIS// UNIV ESTADO RIO 

JANEIRO , RUA SAO FRANCISCO XAVIER, 524-BLOCO F, RIO DE JANEIRO RJ, BRAZIL, 

20559-900// https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346.- Том 14, 

№2, 2020, (0,6 друк арк.) Web of Science 

13. Мерник А.М. Chronic alcoholism treatment in custodial facilities: ukraine’s experience during 

independence Wiadomości Lekarskie. – Tom LXXII,  nr 12 cz. II. – 2019. – P. 2451-2457 Scopus 

14. Semenikhin I., Kraіnуk Н., Sydorenko O. Separate legal and medico-social aspects of the 

realization of the right to life and euthanasia in Ukraine. Georgian medical news. 2020. No 3 (300). 

P. 134-139. URL: https://cdn.website-

editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V300_N3_March_2020.pdf   

Scopus Web of Science 

15. Сидоренко О.О. Boundaries of constitutional and legal regulation of economic relations (у 

співавт. з Bielov D.) // Baltic journal of economic studies. - 2020. - Vol. 6 Issue: 1. - P.9-17. Web 

of Science  

16. Сидоренко О.О. State information security as a challenge of information and computer 

technology development (у співавт. з Chyzhmar K, Dniprov O., Korotiuk O., Shapoval R.) // 

Journal of Security and Sustainability Issues. - 2020. - Vol. 9 Iss. 3.- Р.819-828. Scopus 

17. Сидоренко О.О. Theoretical and legal and economic characteristics of novellization of taxation in 

Ukraine (у співавт. з Rossikhina H. V., Rossikhin V. V., Barabash T. O., Shcherba V. M.) // 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Vol. 10, Iss. 7. P.2091-2096. Scopus 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of Science):  

28 / 16,1   друк. арк.:  

 

1. Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 2/2019. С. 

12 – 15. (0,25 друк. арк.) Index Copernicus Int. (Польща); EBSCO (США) 

2. Максимов С. У пошуках цінності та мети права. Рецензія на книгу «The Value and Purpose of 

Law. Essays in Honor of M. N. S. Sellers». Філософія права і загальна теорія права. 2/2019. С. 

243 – 248. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus Int. (Польща); EBSCO (США) 

3. Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 1/2020. С. 

12 – 15. (0,25 друк. арк.)  Index Copernicus Int. (Польща); EBSCO (США)  

4. Protsiuk I. еt. al.  Reproductive health and human rights: concept, features and 

classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. (особистий внесок 0,3 

друк.арк.) 

5. Protsiuk I. еt. al.  Taxation as a conflict sphere of state and local, public and privatre interests // 

International Journal of Manaq ement (IJM) 11 (5), ˗ 2020. ˗ Р.1332-1337.  (особистий внесок 

0.2 друк.арк.) 

6. Богачова Л.Л. Судова практика як джерело права в Україні (у співавторстві з Іванюк О.О.)// 

Правові новели.- 2020.- №10.- С.9-15 (0,5 друк.арк.) Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

7. Пушняк О.В. Деклараторна теорія загального права: минуле та сучасність // Теорія і 

практика правознавства. – 2020. – Вип. 2 (18). – С. 1–29. (1,5 друк. арк.) – Index Copernicus, 

ERIH PLUS. 

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


47 
 

8. Размєтаєва Ю. Демократія, права людини та Інтернет. «Право і суспільство» № 1, 2020. С. 

104–110. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.1-1.16 (Журнал входить до до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 

9. Размєтаєва Ю. Електронне урядування як складник демократії в інформаційному 

суспільстві. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 31 (70) № 1, 2020. С. 37–41. 

https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/07(Журнал входить до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща) 

10. 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). 

11. 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). 

12. Трихліб К.О. 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.). 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. 

13. 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). 

14. Трихліб К. 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. 

15. Матат Ю.І. The Role Of Interpretation Of Law In The Mechanism Of Bridging Gaps In Law  // 

Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – № 87. – С. 107-112 (0, 5 друк. 



48 
 

арк.).(Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща)). 

Хаустова М.Г. виконала публікації в Журналах, які включені до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща): 

1) Міжнародні стандарти права людини // Порівняльне-аналітичне право- 2020. –№1.- С.56-50 

(0,6 друк.арк) 

2) Судовий прецедент і судова практика// Порівняльне-аналітичне право.- 2020.-   №1. – С.56-

50 (0,6 друк.арк) 

3) Правова політика української держави у сфері модернізації правової системи України 

//Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. -№1.-С.39-42. (0,7друк.арк.) 

4) Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації// Юридичний науковий 

електронний журнал.-2020.-№1.-С.65-68 (0,6 друк.арк.) 

5) Теоретико-методологічні основи модернізаційних процесів, їх вплив на сутність державно-

правових процесів// Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-№6.-С.29-33. (0,7 

друк.арк.) 

6) Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана  та Республіки Узбекістан 

// Юридичний науковий електронний журнал.-2020.-№8.-С.29-33. (0,7 друк.арк.) 

Мерник А.М.: 

1) Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти // 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. 

– № 2 – С. 42-47, 0,5 друк. арк., (Index Copernicus International); 

2) Принцип законності обмеження прав і свобод людини і громадянина // Електронне наукове 

фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. – № 3 – С. 50-53, 0,4 

друк. арк., (Index Copernicus International); 

3) Право-біоетичний характер інституту евтаназії як одного з основоположних елементів прав 

людини четвертого покоління // Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». – 2020. – № 3 – С. 46-49, 0,4 друк. арк., (Index Copernicus 

International). 

Сатохіна Н.І.: 

1) Гідність. Демократія. Різноманітність (ХХІХ Всесвітній конгрес з філософії права та 

соціальної філософії) // Філософія права і загальна теорія права. – 2019. – № 2. – С. 254-262 (0,7 

друк. арк.) (не увійшло до звіту за 2019 рік) (Index Copernicus, Польща). 

2) Human Dignity as a Universal Legal Value // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9. – Issue 31. – P. 

96-103, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.) (Index Copernicus, Польща). 

Сидоренко О.О.: 

1) Методологічні підходи до визначення етимології правового акту // Юридичний науковий 

електронний журнал. – 2020. - № 8(Index Copernicus International(Республіка Польща)); 

2) Нормативно-правовий акт як вид правового акту (у співавт.) // Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука», серія «Юридичні науки». – 2020. - № 11(33) (Index Copernicus 

International (ICI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Ulrichsweb Global Serials Directory). 

 

3.5 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та 

Web of Science): 

 

Доц. Олейников С.М.:  

Scopus – 3 (цитування статті: «Models of the Relationship Between Church, State and     Political 

Society: Neo-Thomists’ Arguments» // Man In India. 2017. № 97(23). P. 499-508; 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
https://www.academia.edu/download/64115259/2.%20Models%20of%20the%20Relationship%20Between%20Church.%20%20S.Shestopal%20S.Oleynikov%20I.%20Yakovjuk.pdf
https://www.academia.edu/download/64115259/2.%20Models%20of%20the%20Relationship%20Between%20Church.%20%20S.Shestopal%20S.Oleynikov%20I.%20Yakovjuk.pdf
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Web of Science –  1 (цитування статті «State power in modern society: the problems of 

understanding and investigation» // Amazonia investiga. 2018. Том 7 № 16. P. 373 – 379. 

 Доц. Размєтаєва Ю.С. 

1 – In Crivelente, M. (2018). Rompiendo el cerco en las Relaciones Internacionales: resistencia 

internacional desde Palestina y el Sáhara Occidental. Relaciones Internacionales, (39), 183-203. 

https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2018.39.010. 

2 – In Matthews, D. (2017). Narrative, space and atmosphere: a nomospheric inquiry into Hong 

Kong’s pro-democracy ‘Umbrella Movement’. Social & Legal Studies, 26(1), pp. 25–46. 

https://doi.org/10.1177/0964663916649257. 

 
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 

1.  

Dashkovska 

O. R 

Social and political 

integrity and 

political and legal 
order 

Turismo-estudos e praticas  Geplat: Caderno 

Suplementar, n. 

2, março 2020   

2.  
Dashkovska 

O. R 

The features of the 

implementation of 

the sports law 

Retos, (2020), (39), 500-

504 

3.  
Maksymov 

S., Satokhina 

N. 

Human Dignity as a 

Universal Legal 

Value 

Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. 

Issue 31. P. 96–

103. 

4.  

Razmetaeva, 

Y., 

Sydorenko, 

O. 

Euthanasia in the 

digital age: medical 

and legal issues and 

challenges.  

Georgian medical news. 

 

Vol. 1 (298), 

175–180. 

5.  Razmetaeva, 

Y. 

The Right to Be 

Forgotten in the 

European 

Perspective 

TalTech Journal of European Studies (Baltic Journal of 

European Studies) 

10(1), 58-76. 

6.  Clark, E. & 

Vovk, D. 

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 

7.  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 

8.  Kristina 

Trykhlib 

Zasada 

niedyskryminacji w 

prawie europejskim 

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020/Nr 2 (54). – 

S. 271 – 296 

9.  Kristina 

Trykhlib 

THE PRINCIPLE 
OF 

PROPORTIONALI

TY IN THE 

JURISPRUDENCE 

OF THE 

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 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/423
http://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/423
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EUROPEAN 

COURT OF 

HUMAN RIGHTS 

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. 

10.  Sydorenko 

O., 

Chyzhmar K, 

Dniprov O., 

Korotiuk O., 

Shapoval R. 

State information 
security as a 

challenge of 

information and 

computer technology 

development. 

Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. - Vol. 9 Iss. 
3.-  

Р. 819-828. 

 

11.  Sydorenko 

O., 

Kraіnуk H., 

Semenikhin 

I. 

Separate legal and 

medico-social 

aspects of the 

realization of the 

right to life and 

euthanasia in 

Ukraine 

Georgian medical news. 2020. - No. 3 

(300). - P.134-

139. 

 

12.  Sydorenko 

O., 

Rossikhina H. 

V.,  

Rossikhin V. 

V.,  

Barabash T. 

O.,  

Shcherba V. 

M. 

Theoretical and legal 
and economic 

characteristics of 

novellization of 

taxation in Ukraine. 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. - Vol. 10, 
Iss. 7. –  

P. 2091-2096. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1.  

Dashkovska 

Olena R.  

The right to respect 

for family life: legal 

grounds of state 

interference 

Revista San Gregorio (n42)  (2020) 

2.  

Dashkovska 

Olena R.  

Transformation of 
human rights under 

the influence of 

digitalization   

Revista Cuestiones Politicas Vol. 39, Núm. 
67 (2020) 

 

3.  

Хаустова 

М.Г.  

ГОСУДАРСТВЕН

НО-ПРАВОВЫЕ 

УЧЕНИЯ XIX – 

НАЧАЛА ХХ ВВ. 

В 

НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ 
АКТУАЛИЗАЦИИ, 

МЕТОДОЛОГИИ 

И 

СИСТЕМАТИЗАЦ

ИИ 

QUAESTIO IURIS// UNIV ESTADO RIO JANEIRO , RUA 

SAO FRANCISCO XAVIER, 524-BLOCO F, RIO DE 

JANEIRO RJ, BRAZIL, 20559-900// https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346 

 

Том 14, №2, 

2020, 

4.  
Hyliaka O., 

Mernyk A., 

The right to 

euthanasy how the 

Georgian medical news  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWr4-5pqjtAhU3CRAIHaRUBtIQjBAwA3oECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fproduccioncientificaluz.org%2Findex.php%2Fcuestiones%2Fissue%2Fcurrent&usg=AOvVaw1OAapXPezXK1DeNSLrofEo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWr4-5pqjtAhU3CRAIHaRUBtIQjBAwA3oECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fproduccioncientificaluz.org%2Findex.php%2Fcuestiones%2Fissue%2Fcurrent&usg=AOvVaw1OAapXPezXK1DeNSLrofEo
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/issue/view/2346
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Yaroshenko 

O. 

 

fourth generation 

human right 

 

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 

98 / 88,44 7 / 11,7 55 / 37,45   34 / 11,75 - 2 / 27,54 - - 

 

 

3.6. Викладачі, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи: відсутні 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 

4.1. Участь у лекційній роботі, проведенні семінарів для практичних працівників. 

 

В якості тренера провів лекцію проф. Погребняк С.П. на тренінгу для працівників 

Секретаріату Конституційного Суду України з ефективного управління процесом опрацювання 

конституційних скарг (07-08.12.2020, м. Київ). 

Доц. Смородинським В.С. проведено оглядову лекцію-тренаж для суддів, адвокатів та 

працівників прокуратури «Роль правничих професій у встановленні та забезпеченні 

верховенства права в Україні» (22.10.2019 р., у межах сертифікатної програми «Практичний 

курс з верховенства права» (USAID, University of South Carolina, НЮУ ім. Ярослава Мудрого), 

10 вересня 2020 р., м. Харків. 

Доц. Уваровою О.О. прочитано наступні лекції для практичних працівників: 

1) Гендерний вимір внутрішнього переміщення: 4 вебінари для представників органів 

місцевого самоврядування, юристів, громадських організацій (20-24 липня 2020 р.) 

2) Вебінар «Викладацька робота: простір для представлення різноманіття» (30 липня 

2020 р.), одна лекція 

3) Бізнес, який поважає права людини (19 липня 2020 р.), одна лекція 

4) Гендерний компонент у стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

розбудови сталих рішень щодо внутрішнього переміщення (14 липня 2020 р.), одна лекція 

Доц. Богачовою Л.Л. прочитані лекції педагогічному колективу 152 гімназії м. Харкова 

на тему: «Верховенство права», «Система нормативно-правових актів в Україні». 

 

4.2 . Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання: 

 

Проф. Погребняком С.П. проведено узагальнення практики застосування законодавства 

про дисциплінарну відповідальність прокурорів, а також правових позицій Верховного Суду, 

що стосуються конституціоналізму і верховенства права. 
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Доц. Уварова О.О. проводила дослідження щодо оцінки експертами 26 країн світу заходів, 

прийнятих державами у зв’язку з СOVID-19, у контексті прав людини; Дослідження потреб 

жінок із забезпечення захисту їх прав в ситуації внутрішнього переміщення. 

 Ас. Буряковська К.О. взяла участь в узагальненні практики Конституційного Суду 

України, яка пов’язана із внутрішнім переміщенням (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. Петришин О.В. брав участь у розробці  проекту Стратегії розвитку Харківської 

області на 2021-2027 роки;  - участь у роботі Круглого столу спільно с представниками 

облдержадміністрації з питань децентралізації, присвяченого Дню Конституції України, 

28.06.2020 р. 

Проф. Дашковська О.Р. підготувала науковий висновок щодо змісту проектів Закону 

України про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні 

(реєстр. № 3059 від 11.02.2020 р.) , Закону України про лобізм (реєстр. № 3059-1 від 28.02.2020 

р.), Закону України про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання (реєстр. № 

3059-2 від 02.03.2020 р.) та Закону України про лобістську діяльність (реєстр. № 3059-3 від 

03.03.2020 р.) 

 Доц. Вовк Д.О. підготував 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. 

  

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 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 9  офіційних відгуків на дисертації, з них:  

- 4 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  

- 5 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 

За звітний період кафедрою було підготовлено 5 офіційних відгуків на автореферати, з них: 

– 1  представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 

– 4 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  
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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. 

Проф Петришин О.В. дав інтерв'ю для Харківського телебачення під час відкриття 

ІV Харківського Міжнародного юридичного форуму 23-25 вересня 2020 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. З вересня 2020 р почав свою роботу науковий гурток з філософії права під керівництвом 

проф. Максимова С.І. та ас. Сатохіної Н.І. 

 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 28/1.1 друк.арк 

   

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами: 12/6,3 друк. арк 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій: 

Проф. Петришин О.В. є членом редколегій: 

1. Редколегія « Вісника Національної академії правових наук України». 

2. Редколегія науково-практичного журналу « Право України». 

3. Редколегія журналу «Проблеми законності». 

4. Редколегія науково-практичного журналу «Юрист України». 

5. Редколегія науково-практичного журналу «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

6. Редколегія журналу «Щорічник українського права». 

7. Редколегія журналу «Часопис українського судочинства». 

8. Редколегія журналу «Балтийский юридический журнал» («The Baltic journal of law»). 

 
- Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» (проф. 

Дашковська О.Р., проф. Процюк І.В., доц.. Олейников С.М.); 

- Збірник наукових праць «Економічна теорія і право» (проф.. Дашковська О.Р.); 

- Збірник наукових праць «Філософія і загальна теорія права» (заст. головного редактора – дц 

Смородинький В.С., члени редколегії - проф.. Дашковська О.Р., доц.. Олейников С.М., 

ас. Сатохіна Н.І.); 
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- Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (засновник і видавець НЮУ імені 

Ярослава Мудрого) (головний редактор проф.. Максимов С.І.; член редколегії – проф.. 

Погребняк С.П., доц.. Вовк Д.О.); 

- Юридичний журнал «Право України» (проф.. Максимов С.І.); 

- Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія» (проф.. Максимов С.І., доц.. Олейников С.М.); 

- Науковий журнал «Теорія і практика правознавства» (проф.. Погребняк С.П.); 

- Науковий журнал «Релігійна свобода» (доц.. Вовк Д.О.). 

  

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ,  

10. ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 

 

Завідувач кафедри, проф. Петришин О.В. нагороджений Орденом «За заслуги ІІІ 

ступеня». 

Проф. Процюк І.В.  нагороджений почесною грамотою Харківської обласної державної 

адміністрації за значний особистий внесок у справу захисту конституційних прав і свобод 

громадян, сумлінну працю, вагомі трудові здобутки у професійній діяльності та з нагоди Дня 

юриста. 

Доц. Смородинського В.С. нагороджено Грамотою Верховної Ради України «За заслуги 

перед Українським народом» (18 травня 2020 р.). 

Доц. Трихліб К.О. – отримала Подяку (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»). 10 – 11 вересня, 2020 р. 

Доц. Хаустова М.Г. отримала Подяку від Харківської обласної організації Союзу 

юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та за сумлінне виконання 

службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу та наполегливість в роботі з нагоди 

святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста. 

 

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 спеціалізованих вчених рад : 

1) спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національномуюридичному 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. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 

Проф. Максимов С.І. є членом : 



55 
 

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. 

Проф. Погребняк С.П. член спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Брав участь у підготовці на замовлення ОБСЄ 

узагальнення правових позицій Верховного Суду, що стосуються конституціоналізму і 

верховенства права. 

Проф. Процюк І.В. член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка по захисту дисертацій за 

спеціальностями:  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень / 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право / 12.00.07 - Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. 

Доц. Вовк Д.О. член Групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ зі свободи релігії або переконань;  

національний експерт Фонду народонаселення ООН, USAID, Проекту ЄС «Pravo/Justice» 

Доц. Олейников С.М. є рецензентом в складі разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64. 

086. 004 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Доц. Прийма С.В. брав участь у реалізації спільних магістерських програм з 

Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва): Міжнародне право / International Law; 

Європейське та міжнародне підприємницьке право / European and International Business Law.  

Доц. Размєтаєва Ю.С. була учасником програми (від України) міжнародної україно-

німецької навчальної програми «Civic Tech Sisters», a program for young female leaders from 

Ukraine and Germany, 10 червня 2020 – 12 листопада 2020. Організатори програми: Goethe-

Institut, 1991 Open Data Incubator та міжнародна громадська організація betterplace.lab, за 

фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. 

Також брала участь у співробітництві з німецькими організаціями Betterplace.lab та 

Goethe-Institut (підготовка статей про гендерну рівність у академічному середовищі та 

можливості для жіночого лідерства). Також отримала сертифікат за результатами міжнародної 

україно-німецької навчальної програми «Civic Tech Sisters», a program for young female leaders 

from Ukraine and Germany, 2020. 

Доц.Трихліб К.О. Член Центральної та Східно-Європейської Глави (CEE Chapter) 

Міжнародного Товариства Публічного Права.  

Також відвідала курс лекцій доктора Саєра Аммара «Права людини та Європейський 

Союз», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківське 

представництво Консультативної місії Європейського Союзу м. Харків, 27 листопада – 17 

грудня 2019 р. (Certificate of completion). 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри від 07 грудня 2020 року, протокол № 5. 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права     проф. Петришин О.В. 
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