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4.1. Розділи навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки, що полягають у наступному: 1) 

Право на свободу мирних зібрань є фундаментальним правом, яке є однією з конституційних 

гарантій права громадянина на  свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, на використання і  

поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб – на свій  

вибір, права на вільний розвиток своєї особистості тощо. Венеціанська комісія, у висновку щодо 

тлумачення Керівних принципів ОБСЄ/БДІПЛ стосовно розробки законів про свободу зібрань у 

розрізі регулювання громадських зібрань, 21-22.10.2005 р. включно з вимогою завчасного 

повідомлення про демонстрації у громадських місцях ухвалила, що «запровадження процедури 

завчасного повідомлення про мирні зібрання не обов’язково призводить до порушення цього права. 

Насправді, у кількох європейських країнах такі режими існують. Як правило, потреба у завчасному 

повідомленні постає стосовно деяких мітингів або зібрань, наприклад, коли похід планується 

провести на автомагістралі або коли статичне зібрання планується провести у громадському місці, 

що вимагає від поліції або інших органів забезпечення можливості для його проведення, а не 

використання повноважень, які вони можуть мати у встановленому порядку (наприклад, регулювати 

дорожній рух), для того, щоб завадити заходу». Венеціанська комісія також наголосила на тому, що 

процедура завчасного повідомлення не повинна бути такою, що зводить нанівець наміри 

організаторів провести мирну демонстрацію, а отже, опосередковано обмежувати їхні права. 

2) Українське законодавство не містить відповіді на питання, чи може мирне зібрання бути 

проведене спонтанно, без завчасного сповіщення про його проведення органів публічної влади однак 

згідно з позицією ЄСПЛ, висловленою в рішенні «Веренцов проти України», не слід вимагати, щоб 

демонстранти, які здійснюють акцію протесту в індивідуальному порядку, надсилали органам влади 

завчасні повідомлення про намір провести демонстрацію. У разі, якщо до особи, яка проводить 

індивідуальну акцію, приєднується інша особа або особи, такий захід слід розглядати як стихійне 

зібрання. До того ж, у Спільному висновку Венеціанської комісії, Генерального директорату з прав 

людини і законності Ради Європи і Бюро ОБСЄ з демократичних установ і прав людини на два 

проекти законів України про гарантії свободи мирних зібрань (Венеція, 14–15 жовтня 2016 р.) 

вказується, що відсутність повідомлення не повинна призводити до автоматичної заборони зборів.  

До ознак, які свідчать про мирний характер масового заходу, слід віднести відсутність зброї 

або заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень предметів у учасників зібрання, 

відсутність підбурювань до насильства з боку організаторів та учасників масових заходів, а також 

дій, спрямованих на вчинення насильства. У рішенні у справі «Чернега та інші проти України» від 

18.06.2019 р. ЄСПЛ вказує, що термін «мирне» слід поширити і на поведінку, що може нервувати або 

ображати осіб, які не погоджуються з ідеями або заявами, підтриманими цим зібранням, і навіть на 

поведінку, яка спрямована на навмисне перешкоджання або створення перешкод діяльності третіх 

осіб. Наприклад, зібрання, пов’язане виключно з пасивним опором, слід вважати «мирним». Якщо 

зібрання задовольняє вказаному головному критерію мирного характеру зібрань, це приводить до 

виникнення позитивних обов’язків державних органів влади, пов’язаних з правом на свободу мирних 

зібрань; 

3) Можна стверджувати, що сьогодні в Україні здійснюються певні кроки щодо 

запровадження інституту подвійного громадянства. Так, згідно з Указом Президента України № 



594/20191 особи, які є громадянами Російської Федерації і зазнають переслідувань через політичні 

переконання у країні своєї громадянської належності та подають клопотання про набуття 

громадянства України, звільняються від необхідності подання зобов'язання припинити іноземне 

громадянство. У даному випадку від осіб вимагається подання декларації про відмову від іноземного 

громадянства. Це ж стосується й осіб, які проходять службу у Збройних силах України та які мають 

визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний 

інтерес (що брали чи беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та 

оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях) і звертаються щодо набуття громадянства України. 

До того ж у Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2590 від 12.12.2019 р., 

яким передбачається внесення змін до Закону України «Про громадянство України», в тому числі й 

щодо питань, пов’язаних з наявністю в особи подвійного громадянства. Так, у законі переглянуто 

підстави втрати громадянства України, а саме виключено з підстав для втрати громадянства України 

добровільного набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави. 

З іншого боку, наявність подвійного громадянства може викликати численні колізії й певні 

труднощі як для осіб, що мають два громадянства, так і для держав, громадянами яких є ці особи, 

оскільки кожна з держав може вимагати від особи виконання своїх обов’язків перед нею. 

Деякі автори звертають увагу на той факт, що в сучасних міжнародних відносинах проблему 

множинного громадянства нерідко пов’язують з питанням національної безпеки, оскільки за 

допомогою цього інституту можна легально створити так звану «п’яту колону»2. Сьогодні в умовах 

російської агресії в Україні не зовсім доречно говорити про легалізацію одночасного існування у 

особи громадянства України та Російської Федерації. У даній ситуації доцільно використати досвід 

Латвії при вирішенні питання щодо визнання подвійного громадянства в Україні. Так, згідно зі ст. 9 

Закону Латвійської Республіки «Про громадянство» в редакції від 9.05.2013 року3 (попередня 

редакція Закону містила положення про неприпустимість подвійного громадянства у особи, що 

приймається до громадянства Латвії). Так, латвійське громадянство зберігається у громадянина 

Латвії, який: 1) отримав громадянство іншої країни-члена Європейського Союзу або Європейської 

асоціації вільної торгівлі; 2) отримав громадянство іншої країни-члена Організації 

Північноатлантичного договору; 3) отримав громадянство країни, з якою Латвія уклала угоду про 

визнання подвійного громадянства. До того ж подвійне громадянство зберігається за особами, які 

набули громадянство інших держав, з дозволу Кабінету Міністрів у зв’язку з вадливими державними 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів: 

1) науково-консультативний висновок щодо проекту закону «Про місцевий референдум», 

винесеного для громадського обговорення, на запит від Першого заступника Голови Верховної Ради 

України № 121-01-611 від 02.04.2021 року; 

2) науково-консультативний висновок щодо проекту закону «Про внесення змін до статті 1 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» на запит від народного депутата 

України Бужанського М.А. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого самоврядування 

не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

Міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юридичній практиці» (ХІV Тодиківські читання) (21 червня 2021 р., м. Харків);  

                                                           
1 Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали 

переслідувань через політичні переконання: Указ Президента України № 594/2019 від 13.08.2019 р. // 

https://www.president.gov.ua/documents/5942019-29065 
2 Кавун В.Ф. До проблеми правового регулювання статусу осіб з множинним громадянством // С. 173 
3 Закон Латвийской Республики «О гражданстве» // 

https://www.legislationline.org/download/id/5931/file/Citizenship_law_2014_ru.pdf 



V Харківський міжнародний юридичний форум: Сателітний захід «Європейські цінності та 

конституційне правосуддя» (м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 20 вересня 2021 року); 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми 

теорії та практики» (м. Київ, 1-2 липня 2021 р.); 

Круглий стіл «Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці 

незалежності України та 25-річчя Конституції України)» (м. Харків, 27 травня. 2021 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «International scientific and practical conference 

«Legal sciences: research and European innovations», (April 23-24, 2021. Republic of Poland, 

Czestochowa). 

9. Видавнича діяльність:  

Статті:  

1. Dakhova, Ye Tkachenko, Z Zazuliak. The protection of the rights of national minorities and 

indigenous peoples in ukraine: theory and practice // Access to Justice in Eastern Europe. 2021. 4(12) 146–

162. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.4-n000090 (Scopus). – 1,5 друк. арк. 

2. Дахова І.І. Конституційно-правове регулювання прав людини крізь призму еволюції 

політичних систем: розвиток і проблемні аспекти // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. 

№9. С. 45-48. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/9/. – 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. Дахова І.І. Свобода зібрань: нормативна регламентація в Україні та практика Європейського 

суду з прав людини //  «International scientific and practical conference «Legal sciences: research and 

European innovations»: conference proceedings, April 23-24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 

2021. P. 43-47. – 0, 3 друк. арк. 

2. Дахова І.І. Шляхи забезпечення стабільності Конституції України // Матеріали круглого 

столу «Iсторія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності 

України та 25-річчя конституції України)». м. Харків, 27 травня. 2021 р. – Харків: ФОП Бровін О.В., 

2021. – С. 72-73. – 0,1 друк. арк. 

3. Дахова І.І. Грошова застава як умова реєстрації кандидатів за Виборчим кодексом України // 

Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні: Збірник тез доповідей IV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» 

(м. Київ, 1-2 липня 2021 р.). Київ: «Компанія «Ваіте», 2021. С. 25-29. – 0, 3 друк. арк. 

Посібник: 

1. Дахова І.І. Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І. І. Дахова та ін.]. – Харків : Право, 2021. 

– 328 с. – 2,5 друк. арк.; 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus: The 

protection of the rights of national minorities and indigenous peoples in ukraine: theory and practice // Access 

to Justice in Eastern Europe. 2021. 4(12) 146–162. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.4-n000090 (Scopus). –1,5 

друк. арк. 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних:  

 1) Дахова І.І. Конституційно-правове регулювання прав людини крізь призму еволюції 

політичних систем: розвиток і проблемні аспекти // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. 

№9. С. 45-48. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/9/. – 0,4 д.а. (наукова стаття) – (Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 
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