
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Летнянчин Любомир Іванович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

3. Конституційна доктрина як предмет наукових досліджень (1,5 друк. арк.). 

4. Конституційна доктрина як предмет наукових досліджень (9 друк. арк.). 

4.1. Формами впровадження стали розділи монографії, навчального посібника, матеріали 

наукових доповідей та тез наукових повідомлень). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У конституційній  науці й державно-правовій практиці конституційна доктрина 

розглядається як система основоположних поглядів на Конституцію України і конституційні 

принципи та цінності, яка розкриває зміст різних конституційних положень, їх взаємозв’язок, 

баланс між конституційними цінностями та суть конституційно-правового регулювання як 

єдиного цілого. Зазвичай конституційну доктрину складає сукупність принципово важливих 

юридичних позицій Конституційного Суду, які містяться в його нормативних (колегіально 

ухвалених) актах.  

Водночас у частині, не охопленій юридичними позиціями Конституційного Суду, 

елементами конституційної доктрини прийнято вважати загальновизнані й усталені правові 

ідеї, положення, наукові погляди, принципи права та інші теоретичні чи практичні 

узагальнення щодо предмета конституційно-правового регулювання (див., зокрема, частину 

першу ст. 3 проєкту Закону України «Про конституційну процедуру» від 21 грудня 2020 р., № 

4533). 

 Слід підкреслити, що в означенні більшості нині існуючих конституційних  доктрин 

поєднано дві складові: а) концепція, юридична теорія конституціоналізму, сформульована 

науковцями й суддями Конституційного Суду й обумовлена потребою в забезпеченні 

системної цілісності національного конституційного права (неофіційна конституційна 

доктрина); б) втілення нормативного розуміння права, притаманного виключно 

Конституційному Судові України як державному органу конституційної юрисдикції (офіційна 

конституційна доктрина).  

 На відміну від широкого спектру поглядів науковців, офіційна конституційна доктрина є 

юридично зобов’язуючою («binding») концепцією, що ґрунтується виключно на офіційному 

тлумаченні Основного Закону Конституційним Судом України. Очевидно, що такий підхід не 

може не впливати на національного законодавця, який у законопроекті під назвою «Про 

конституційне провадження» з певних причин відмовився від юридизації категорії 

«конституційна доктрина». Принаймні саме про такий підхід свідчить підготовлений до 

другого читання й розміщений на офіційному веб-сайті Верховної Ради України 10 вересня 

2021 р. законопроект.  

 Утім, юридизація офіційної конституційної доктрини є перспективною і зумовлена, 

щонайменше, потребою у визначені вимог до її формування, розвитку і зміни, а також 

необхідністю підвищення її юридичної значущості та нормативної сили. Як зазначив з цього 

приводу Конституційний Суд України «Згідно з Основним Законом України рішення 

Конституційного Суду України є обов’язковими та остаточними, тому після їх опублікування 

викладені в них юридичні позиції Конституційного Суду України, перебуваючи в нормативній 

єдності з витлумаченими в цих рішеннях положеннями Конституції України, стають 

безпосереднім регулятором суспільних відносин, зокрема визначають зміст та обсяг 

конституційних прав і свобод» (Рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2018 р. 

№ 13-р/2018). 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) ........ 
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5.2. Науково-експертний висновок на проект Закону України «Про конституційну 

процедуру» (реєстр. № 4533 від 21. 12. 2020), поданий народним депутатом України Совгирею 

О. В.  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України......... 

5.4. Член  Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень....... 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів...... 

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

та Конституційного Суду України::  

 1) на запит судді Конституційного Суду України  Кичуна В. І. (вих. №364-005-16/1424 від 

30.04.2021; вх. № 125-01-800/4 від 05.05.2021) підготував наукову позицію стосовно питань 

порушених у конституційні скарзі Костіни М.В. щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення 

статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 

року № 796-XII зі змінами. 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам....... 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян........ 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих)........ 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення).  

 1) Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї 

річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України)» (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 27 травня 2021 року); 

 2) Міжнародна наукова конференція : Сучасні конституційні доктрини : проблеми 

формування та застосування в юрисдикційній практиці: XIV Тодиківські читання (м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 11 червня 2021 року); 

 3) Науково-практична онлайн-конференція з нагоди 25-річниці Конституції України 

«Конституційні цінності в офіційній та академічній конституційних доктринах» (Київ – 

Харків, 14 червня 2021 року); 

 4) Науково-практична онлайн-конференція з нагоди 25-річниці Конституції України 

«Принципи поділу влади та його гарантування органами конституційного судочинства» (Київ 

– Львів, 18 червня 2021 року); 

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

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

Мудрого, 20 вересня 2021 року); 

 6) V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні». Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (29 

жовтня 2021р.). Чернівці: 2021. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

Монографія: 

1) Барабаш Ю.Г., Летнянчин Л.І. Офіційна конституційна доктрина України: ґенеза та 

сучасний стан. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : 

монографія / редкол.: О. В. Петришин (голова редкол.), В.А. Журавель (заст. голови редкол.), 
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Н. С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – Харків 

: Право, 2021. С. 115 – 137 ( усього 1,8 друк. арк., авторські 1 друк. арк.); 

Статті: 

1) Летнянчин Л. І. Свобода й людська гідність як фундаментальні конституційні 

цінності. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня. 

Частина перша. – Київ: Ваіте, 2021. С. 27 – 35. (0,7 друк. арк.); 

Тези: 

 1) Летнянчин Л. І. «Тріада» засадничих державницьких цінностей у світлі сьогодення. 

Матеріали круглого столу «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах 

(до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України)». м. Харків, 27 

травня 2021 року. – Харків: ФОП Бровын О. В., 2021. – С. 91 – 94 (0,2 друк. арк.); 

 2) Летнянчин Л. І. Проблеми юридизації категорії «конституційна доктрина». Сучасні 

конституційні доктрини : проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці. 

Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (11 червня 

2021 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2021. С. 46 – 47 (0,25 друк. 

арк.); 

 3) Летнянчин Л. І. Еволюція конституційної доктрини України: від правової (юридичної) 

позиції до офіційної конституційної доктрини. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021 р.). Чернівці. 2021. 

С. 310-312 (0,25 друк. арк.) 

Посібники: 

 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. – 368 с. 

Всього 5 авторів, загальний обсяг 18,1 друк. арк. (авторські –  6,6 друк. арк.). 

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

Scopus, Web of Science.... 

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

даних....... 

10. Член редакційної колегії електронного наукового видання «Право та інноваційне 

суспільство». 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були......... 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські........ 

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

стипендії/премії)....... 

15. Співробітництво з закордонними організаціями...... 

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

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

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

 

 

Доцент кафедри  

конституційного права України                               Любомир ЛЕТНЯНЧИН 

                                                                       

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № 4 від             

29 листопада 2021 р.) 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

