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З В І Т 

кафедри  конституційного права України 

з науково-дослідної роботи 

за 2021 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1.        В звітному      році на кафедрі продовжується розробка    цільової комплексної 

програми «Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у 

функціонуванні механізму публічної влади в Україні».  

1.2.  Склад кафедри: 

 

1. Слінько Т.М., к.ю.н., професорка 

«Особливості інформаційної діяльності в умовах інформаційного суспільства», 2 

друк. арк. 

Опубліковано 16,2 друк. арк. 

 

Монографія: 

1. Слінько Т. М., Щербанюк О. В. Конституційна доктрина й доктрина судового 

прецеденту в конституційній юрисдикційній практиці (підрозділ 2.7. монографії). Правова 

наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О. 

В. Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель (заст. голови редкол.), Н. С. Кузнєцова (заст. 

голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. 680 с. С. 215–

230 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

2. Слінько Т.М. Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія. До 30-річчя 

незалежності України (підр. 1.1. (у співавт.), 2.2 (у співавт.), 3.3 (у співавт.), 3.5 (у 

співавт.)) / Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов та ін.; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: 

Вид-во "Юридична думка", 2021. 514 с. С. 14–44, С. 132–147, С. 254–274, С. 295–

312 (особистий внесок - 3 друк. арк.) 

 

Статті: 

1. Slinko ,T., Reznik, O., Kravchuk, M., Serohin, V., Strelianyi, V. Use of Information and 

Communication Technologies in the Election Process: Ukrainian Realities and Foreign Experience. 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021, 24(1), P. 1–7. Включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. (1 друк. арк.) 

          2. Tetiana Slinko, Tetiana Bukina, Ihor Kravchenko, Liudmyla Chupruna, Viktoriia 

Sychova. Analysis Of Gender Equality In Professional Activities. Laplage Em Revista  Volume. 7 

n. 2, 2021. P. 318-330. . https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172737p.318-330 Включено до 

міжнародної наукометричної бази Web Of Science. (1, 5 друк. арк.) 

3. Tetiana Slin’ko, Yevhenii Tkachenko. Ensuring Person’s Language Rights in the 

Educational Sphere in Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research, 

volume 170 Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education 

Research (ELER 2021). 22 March 2021. P. 99-105. URL: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/eler21/125954391).DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018 (осо

бистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

4. Слінько Т.М. Євроатлантична модель інформаційної свободи: уроки для України. 

Tagungsband des Symposiums in Graz: Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für osteuropäisches 

https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172737p.318-330
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018
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Recht Konferenz der Deutsch-Ukrainischen Juristenvereinigung e.V. «Reformen des ukrainischen 

Rechts: Aktuelle Entwicklungen» 4. Dezember 2020 Graz/Österreich. Band 2. S. 185–191. 214 s. 

(0,5 друк. арк.)  

5. Slinko Tatiana, Tkachenko Yevhenii. Constitutional law and the constitutionality 

criterion of state bodies’ acts. Wissenschaftlich-Praktischer Sammelband zum 10-jährigen 

Jubiläum der DUJV 2020 Hamburg. Band 3. S. 70–90. Зарубіжне видання (Німеччина) 

(особистий внесок – 0,5 друк. арк.)  

6. Слінько Т.М. Свобода слова як конституційна цінність. Збірник матеріалів і тез 

науково-практичних заходів конституційного тижня. З нагоди 25-ї річниці Конституції 

України. Частина перша. Київ: Ваіте, 2021. 186 с. С. 50–58 (0,5 друк. арк.) 

7. Слінько Т.М. Право на свободу вираження поглядів у європейському просторі. 

Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму : 

зб. матеріалів і тез наук.-практ. заходів конституційного тижня, 24 черв. 2021 р. Частина 

друга. Київ: Ваіте, 2021. 334 с. С. 265–270 (0,5 друк. арк.) 

8. Слинько Т. Свобода слова как элемент современного неформального 

конституционализма. Вопросы укрепления конституционализма в новом Узбекистане: 

национальный и зарубежный опыт. Тошкент давлат юридик университети. (“Янги 

ўзбекистонда конституционализмни мустаҳкамлаш масалалари: миллий ва хорижий 

тажриба”. Халқаро илмий конференция материаллари тўплами). Ташкент : ТДЮУ, 2021. – 

345 б. С. 15-21 (0, 5 друк. арк.)  

9. Слінько Т.М.  Людська гідність як джерело конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду України: зб. 

матеріалів і тез наук.-практ. онлайн-конф. Київ: Ваіте, 2021. 100 с. С. 69-73 (0, 5 друк. арк.) 

Тези: 

1.Слінько Т.М. Людська гідність у системі конституційних цінностей. Сучасні 

конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці 

: ХIV Тодиківські читання : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Харків, (11 черв. 2021 р.). 

Харків : Права людини, 2021. С. 60–62. (0, 3 друк. арк.) 

2. Слінько Т.М. Конституція України як основа державотворчого процесу. Історія 

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

України та 25-річчя Конституції України) : матеріали круглого столу, м. Харків, 27 трав. 

2021р. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 154 с. (0, 3 друк. арк.) 

3. Слінько Т. М. Права людини як об’єкт конституційно-правового регулювання. 

Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук.- практ. конф. Двадцяті осінні 

юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. 

Хмельницький, 1–2 жовт. 2021 року). Хмельницький : Хмельниц. ун-т управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. С. 41–44. (0, 3 друк. арк.) 

4. Слінько Т.М.  Право на справедливий суд у контексті євроінтеграційних процесів. 

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали V Міжнар. 

наук-практ. конф. (29 жовт. 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2021. 

445 с. С. 331–333. (0,3 друк. арк.) 

 

Навчальний посібник: 

Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. 

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. (особистий внесок –  5,5 друк. арк.). 
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2.   Барабаш Ю.Г., д. ю .н., професор (0,5 ставки) 

«Розуміння та значення принципу поділу влади в сучасній академічній та вітчизняній 

офіційних конституційних доктринах», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,4 друк. арк. 

 

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.), Н. С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – 

Харків : Право, 2021. С. 115 – 137 (усього 1,8 друк. арк., особистий внесок - 0,8 друк. арк.); 

2. Barabash Iu., Mokhonchuk B. The principle of the law-governed state in the 

constitutional doctrine of Ukraine. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : 

“Baltija Publishing”, 2021. 162 р. (P. 45-61). Барабаш Ю.Г., Мохончук Б.С. Принцип правової 

держави в конституційній доктрині України. Новий шлях до права. Колективна монографія/ 

Кер. авт. колективу А.О. Селіванов. Київ. Логос 2021. 208 с. (С. 49-66, особистий внесок - 

0,5 друк. арк.). 

 

Стаття: 

1. Барабаш Ю.Г. Берченко Г.В. Ефективність індивідуальної конституційної скарги як 

засобу захисту прав особи в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2021. № 5. С. 

9-21. (0,4 друк. арк.). 

2. Барабаш Ю. Г. Засіб захисту прав vs. юридична визначеність» як дилема 

вітчизняної офіційної конституційної доктрини в контексті функціонування інституту 

індивідуальної скарги. Український часопис конституційного права. №4. 2020. С. 47-60. 

URL: https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-

yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/ (дата звернення: 22.11.2021 р.) (1 друк. арк.) 

3. Barabash, Y. G., Danilyan, O. G. (2021). Yaroslav Mudryi National Law University ‒ 

the leading law institution of Ukraine. Amazonia Investiga, 10(37), 7-

8. https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.0 (включено до Web of Science) (0,1 друк. арк.). 

 

Підручник: 

1. Конституційне право: підручник / за загальною редакцією М.І. Козюбри. / Ю.Г. 

Барабаш, О.М. Бориславська, В.М. Венгер, М.І. Козюбра, О.М. Лисенко, А.А. Мелешевич. 

– К.: ВАІТЕ, 2021. – 528 с. (3,6 друк. арк.). 

 

3.   Кушніренко О.Г., к.ю.н., доцент 

«Права людини та їх загальнотеоретична характеристика», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано 2 друк. арк. 

 

Статті:  

1. Кушніренко О. Г., Мічківський Р. В. Деякі аспекти правонаступництва України: 

правонаступниця УНР чи УРСР? Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Юридичні науки". 2020. 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-

6013 (Index Copernicus International).  (0,5 друк. арк., особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/
https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.0
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6013
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6013
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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2. Кушніренко О. Г., Алиєва А. В., Мічківський Р. В., Стоянова В. О. Національні та 

міжнародні стандарти права на мирні зібрання. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-

12-6716 (Index Copernicus International). (0,7 друк. арк., особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Кушніренко О.Г. Доктрина «войовничої» демократії в діяльності Конституційного 

Суду України. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: 

Матеріали V Міжнар. наук-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. 

Щербанюк та ін. - Чернівці: 2021. - 445 с. С. 307-310 (0,2 друк. арк.); 

2. Кушніренко О. Г. Cтисла характеристика існуючих моделей омбудсмена. Актуальні 

проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково- практичної конференції 

Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та 

практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. С. 221-222 (0,2 друк. 

арк.) 

3. Кушніренко О.Г. Співвідношення ретроспективного і позитивного аспектів у 

конституційній відповідальності. Міжнар. наук.-практ. конференція «Науковий потенціал та 

перспективи розвитку юридичної науки» (26-27 березня 2021 р.), Запоріжжя. Запорізький 

національний університет. С.33-35 (0,2 друк. арк.) 

4. Кушніренко О.Г. Права дитини та їх гарантування в Україні. ХХVIIІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків (30 

травня 2021 року). С. 101-102 (0,2 друк. арк.) 

5. Кушніренко О.Г. Базові цінності конституційного ладу. Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 червня 2021 року.) Харків, 

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого). С.43-44 (0,2 друк. 

арк.) 

6. Кушніренко О.Г. Доктрина верховенства права у практиці Конституційного Суду 

України. Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Випуск 2. 2021 р. 30 травня. 2021 р. Харків. 2021. 530 с. С. 155-157 (0,2 

друк. арк.) 

7. Кушніренко О.Г. Конфіденційна інформація: теоретичні та практичні аспекти. 

Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 

III Випуск, м. Харків, 30 жовтня. 2021 р. Харків, 2021. 203 с. С. 100-101 (0,2 друк. арк.) 

8. Кушніренко О.Г. Інтерпретація Конституції України та принципи її тлумачення. 

Матеріали  круглого  столу «Iсторія  державотворчих  процесів  в  Україні і зарубіжних 

країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції  України)».  27 травня. 

2021 р. Харків. 2021. 154 с. С.88-89 (0,2 друк. арк.) 

4.   Речицький В.В., к.ю.н., доцент 

 «Ліберальний («ірраціональний») конституціоналізм», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 21,6 друк. арк.  

 

Монографія: 

1. Речицький В. Неформальний конституціоналізм-ІІ. – Харків: Права людини, 2021. 

– 440 с. (21 друк. арк) 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6716
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6716
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Статті: 

1. Речицький В. У нашій Конституції немає категорії свободи. Досі не розуміємо її 

глибинного змісту // Країна, 24 червня 2021 р. – С. 21-24. (0,2 друк. арк.) 

2. Речицький В. Ірраціональний конституціоналізм // Критика, № 3-4, 2021. – С. 3-11. 

(0,4 друк. арк.) 

 

5.   Байрачна Л.К., к.ф.н., доцент 

«Теоретико-методологічні основи реалізації особистих конституційних прав і свобод 

людини і громадянина», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк.   

 

Статті: 

1. Байрачна Л.К., Федоровська М.А. Процедура «habeas corpus» та її втілення в 

системі юридичних гарантій прав і свобод людини. Прикарпатський юридичний вісник» № 

5.  2020 . С.36-43. (0,7 др.арк.) 

2. Байрачна Л.К., Тільна К.С. Право на правову допомогу як елемент процедури  

Нabeas corpus act.  Юридичний науковий електронний журнал. №9. 2020. С. 44-48. (0, 7 

др.арк.) 

3. Байрачна Л. К., Єрмакова Г. О. Парадокс неможливості демократичних виборів: 

історичний дискурс (від Нового часу до теореми Кеннета Ерроу) .  Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука». Серія: "Юридичні науки". 2021.  № 6.  С. 24-31.  (0, 7 др.арк.) 

 

Тези: 

1. Байрачна Л.К. Конституція  як інструмент легітимації державної   влади. 

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. – 154 с. С. 54-56 (0,2 друк. арк)  

2. Байрачна Л.К., Доктрина позитивних зобов’язань держави щодо прав людини: 

історія становлення.  Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці. Тодиківські читання. 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. 80-82. (0,2 др.арк.)  

3. Байрачна Л.К., Суддівський активізм: чи потрібна обмеженість дискреції суду в 

сфері правотворчості. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: 

Матеріали V Міжнар. наук-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці) / редкол.: О.В. 

Щербанюк та ін. - Чернівці: 2021. - 445 с. С. 15-17. (0,3 друк. арк.) 

 

6. Летнянчин Л.І., к.ю.н., доцент 

 «Конституційна доктрина як предмет наукових досліджень»,1,5 друк. арк. 

Опубліковано 9 друк. арк. 

 

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 : 
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монографія / редкол.: О. В. Петришин (голова редкол.), В.А. Журавель (заст. голови 

редкол.), 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 Бровін 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.). 

 

Навчальний посібник: 

 1.  Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. 

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. (особистий внесок –  6,6 друк. арк.). 

 

7. Дахова І.І., к.ю.н., доцент 

«Особистісні (соматичні права) людини: стан нормативного регулювання та реалізації в 

Україні», 1,5  друк. арк. 

Опубліковано 5,6 друк.  арк.  

 

Статті:  

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

and indigenous peoples in Ukraine: Theory and practice’ 2021 4(12) Access to Justice in Eastern 

Europe 146–162. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.4-n000090. Scopus, Web of Science (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. (наукова стаття); 

 

Тези:  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/9/
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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. (тези доповіді на 

конференції); 

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. (тези доповіді на 

конференції); 

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. (тези доповіді на конференції). 

 

Навчальний посібник: 

1. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. 

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. (особистий внесок –  3 друк. арк.). 

 

8. Ткаченко Є.В., к.ю.н., доцент 

«Категорія «публічна влада» в теорії конституційного права», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 5,6 друк. арк.  

 

Статті: 

 1. Ye Tkachenko, I Dakhova, Z Zazuliak ‘The protection of the rights of national 

minorities and indigenous peoples in Ukraine: Theory and practice’ 2021 4(12) Access to Justice 

in Eastern Europe 146–162. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.4-n000090. Scopus, Web of Science (1,5 

друк. арк.) 
2. Tkachenko Yevhenii, Tetiana Slin’ko. Ensuring Person’s Language Rights in the 

Educational Sphere in Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research, 

volume 170 Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education 

Research (ELER 2021). 22 March 2021. P. 99-105. URL: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/eler21/125954391). DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018.  

(0,5 друк. арк). 

3. Slinko Tatiana, Tkachenko Yevhenii. Constitutional law and the constitutionality 

criterion of state bodies’ acts. Wissenschaftlich-Praktischer Sammelband zum 10-jährigen 

Jubiläum der DUJV 2020 Hamburg. Band 3. – S. 70-90. Зарубіжне видання (Німеччина) (0,5 

друк. арк.).  

 

Тези:  

 1. Ткаченко Є. В. Принцип республіканізму у структурі конституційного ладу 

України. Матеріали круглого столу «Iсторія державотворчих процесів в Україні і 

зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018
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України)». м. Харків, 27 травня. 2021 р. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – 154 с. С. 135-

138 (0,4 друк. арк.) 

 2. Ткаченко Є. В. Щодо деяких питань оновлення законодавства про захист 

персональних даних.  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. 177-178. (0,3 друк. арк.)  

 3. Ткаченко Є. Студент у фінському та українському університетах: порівняльний 

погляд. Освітні інновації: виклики 2030: електронний збірник наукових есе учасників 

наукового стажування “Особливості фінської системи освіти” (м. Гуйттінен, Фінляндія, 

01.02 – 12.03.2021) / Західно-Фінляндський Коледж, відділ освіти мерії м. Гуйтіннен, 

Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової 

Співпраці», 2021. - С. 47-55 (0,4 друк. арк.). 

 

Навчальний посібник: 

1. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. 

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. (особистий внесок –  2 друк. арк.). 

 

9.   Берченко Г.В., к.ю.н., доцент 

«Незмінювані конституційні положення крізь призму концепції конституційної 

ідентичності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 9,75 друк. арк. 

 

Статті: 

1. Берченко Г.В. Застереження Конституційного Суду України як елемент процедури 

внесення змін до Конституції України // Актуальні проблеми політики. – 2020. – № 66. – С. 

118-123. (0,5 друк. арк.) 

2. Берченко Г.В. Концепт «установча влада» у сучасному українському науковому 

дискурсі // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. – 2020. – 

Том 31 (70) № 6. – 2020. – С. 13-18. (0,5 друк. арк.) 

3. Берченко Г.В. Установча влада: еволюція і сучасні інтерпретації // Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету. – 2020. – № 45. – С. 26-29. (0,5 друк. арк.) 

4. Берченко Г.В. Конституція і основний закон: співвідношення // Juris Europensis 

Scientia. – 2020. – № 4. – С. 25-29. (0,5 друк. арк.) 

5. Берченко Г.В. Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення 

незалежності в аспекті доктрини конституційного блоку // Право та державне управління. – 

2020. – № 4. – С. 24-30. (0,5 друк. арк.) 

6. Берченко Г.В. Політичний популізм і установча влада народу // Juris Europensis 

Scientia. – 2020. – № 3. – С. 7-11.  (0,5 друк. арк.) 

7. Берченко Г.В. Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення змін 

// Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. –  № 5 (34). – С. 44-48. (0,5  друк. арк.) 

8. Берченко Г.В. Конституція як основний закон: проблеми теорії і практики // 

Юридичний вісник. – 2020. – № 6. – С. 39-46. (0,5  друк. арк.) 
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9. Берченко Г.В. Розвиток конституції шляхом її судового тлумачення і установча 

влада // Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – № 80. – С. 18-24. (0,5 друк. арк.) 

10. Берченко Г.В. Розвиток учення про конституцію: теорія і практика // Публічне 

право. – 2020. – № 4. – С. 6-13. (0,5 друк. арк.) 

11. Берченко Г.В. Прогалини в конституції: постановка проблеми // Право і 

суспільство. –2020. – № 6. – С. 3-9. (0,5  друк. арк.) 

12. Берченко Г.В.  Право народу визначати і змінювати конституційний лад в аспекті 

здійснення установчої влади //  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 

– 2020. – № 46. – C. 10-14. (0,5 друк. арк.) 

13. Берченко Г. Предмет законодавчого регулювання і його межі в контексті 

нормативного регулювання цін (тарифів)  // Юридичний вісник. – 2020. – № 5. – 48-55. (0,5 

друк. арк.) 

14. Берченко Г. Установча влада в юридичних позиціях Конституційного Суду України 

// Юридичний бюлетень. –  2020. –  Випуск 16. –  С. 11-17. (0,5 друк. арк.) 

15. Берченко Г. В., Нікіта Д. Р. Принципи діяльності українського парламенту // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 

5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7214 (0,3 друк. арк.) 

16. Берченко, Г.    Тарифный плен: [законодательное регулирование тарифов] [Текст] / 

Г. Берченко // Юрид. практика : газ. укр. юристов. — 2020. - N 48(1 декабря). — С. 32-33 

(0,5 друк. арк.) 

17. Барабаш Ю.Г. Берченко Г.В. Ефективність індивідуальної конституційної скарги 

як засобу захисту прав особи в Україні //  Вісник Конституційного Суду України. –  2021. –  

№ 5. –  С. 9-21. (0,5 друк. арк., особистий внесок - 0,25 друк. арк.) 

18. Berchenko H. Maryniv A., Fedchyshyn S. Some Issues of Constitutional Justice in 

Ukraine.  // Access to Justice in Eastern Europe. –  2021.–  № 2. –  P.128-145.  (0,5 друк. арк.) 

Scopus, Web of Science 

 

Тези:  

 1. Берченко Г.В.  Право народу визначати і змінювати конституційний лад в  

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. 58-60. (0,2 

друк. арк.) 

2. Берченко Г.В.  Межі установчої влади: судовий конституційний контроль  за 

змінами до конституції  //   Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права: Тези 

доповідей Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (28–29 травня 2021 року) 

/ уклад.: К. Буряковська, С. Максимов, Н. Сатохіна, О. Стовба. — Харків, 2021. – С. 10-13. 

(0,2 друк. арк.) 

3. Берченко Г.В. Конформне (узгоджене з Конституцією) тлумачення законів 

Конституційним Судом України // 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. 132-134. (0,2 друк. арк.) 

10. Ковтун В.І., к.ю.н.,  доцент 

«Ідейні (генетичні) джерела концепції соціальних прав та свобод», 1,5 друк. арк.  

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7214
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Опубліковано 1,6 друк. арк.  

 

Статті:  

1. Ковтун В. І. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод. 

Підприємництво, господарство і право. № 2. 2021. С. 148-152. (0,7 друк. арк.). 

2. Ковтун В. І., Зезуль Ю. В. Адміністративно-територіальний устрій як елемент 

конституційного дизайну. Підприємництво, господарство і право. № 5. 2021. С. 127-131. 

(автор 0,4 друк. арк.). 

 

Тези:    

 1. Ковтун В. І. Політична демократизація та розвиток соціальної держави. 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. 101-103 (0,2 

друк. арк.). 

 2. Ковтун В. І. Європейський план дій із соціальних прав: сучасні виклики. 

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали V Міжнар. 

наук-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. - Чернівці: 

2021. - 445 с. С. 15-17. (0,3 друк. арк.)  

 

 11. Романюк П.В., к.ю.н., асистент 

«Вибори як інструмент перезавантаження влади: виклики 2019-2020 рр.», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 5,4 друк. арк. 

 

Тези: 

1. Мохончук Б.С., Романюк П.В. До питання: як встановити результат виборів та 

забезпечити виборчі права? Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці (XІV Тодиківські читання). 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. C. 170-172. (особистий внесок 0,1 друк. 

арк.). 

2. Голуб О.А., Романюк П.В. Огляд судової практики з вирішення спорів щодо 

дотримання ґендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року. 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 року). Київ: „Компанія «Ваіте»“, 2021. C. 175-179. (особистий 

внесок 0,2 друк. арк.). 

 

Навчальні посібники: 

1. Романюк П., Мохончук Б., Зальцберг Ю., Цуркан М., Шешеня А. Огляд судової 

практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 

правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник для суддів / за ред. 

М. Цуркана – Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021. – 152 с. 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
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(особистий внесок 2,4 друк. арк.). 

 

12. Мохончук Б.С., к.ю.н., асистент 

«Функціональна характеристика виборчої системи як конституційно-правового інституту», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 20 друк. арк. 

 

Монографія: 

1. Мохончук Б. С. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження / Б. С. 

Мохончук : монографія. Харків : Юрайт, 2021. 304 с. (15 друк. арк.). 

2. Barabash Iu., Mokhonchuk B. The principle of the law-governed state in the 

constitutional doctrine of Ukraine. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : 

“Baltija Publishing”, 2021. 162 р. (P. 45-61). Барабаш Ю.Г., Мохончук Б.С. Принцип правової 

держави в конституційній доктрині України. Новий шлях до права. Колективна монографія/ 

Кер. авт. колективу А.О. Селіванов. – К.: Логос, 2021. – 208 с. (С. 49-66, особистий внесок 

0,5 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Мохончук Б.С., Романюк П.В. До питання: як встановити результат виборів та 

забезпечити виборчі права? Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці (XІV Тодиківські читання). 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. C. 170-172. (особистий внесок 0,1 друк. 

арк.). 

2. Мохончук Б.С. Передвиборна агітація: «приховати не можна ідентифікувати». 

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 року). Київ: „Компанія «Ваіте»“, 

2021. C. 231-234. (0,2 друк. арк.). 

 

Навчальні посібники: 

1. Мохончук Б., Романюк П., Зальцберг Ю., Цуркан М., Шешеня А. – Огляд судової 

практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 

правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник для суддів / за ред. 

М. Цуркана – Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021. – 152 с. URL: 
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внесок 2,7 друк. арк.). 
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1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору. 

- 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

Практична значущість отриманих кафедрою результатів знаходить свій прояв в 

численних наукових публікаціях, в навчальному процесі, в просвітницькій діяльності 

науковців, підготовці аспірантів, у виступах на науково-практичних конференціях тощо. 

 

1.7.   Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Проф. Слінько Т. М. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що завдяки комплексному 

підходу до вивчення й глибокому аналізу нормативної бази, державної інформаційної 

політики встановлені особливості інформаційної діяльності. З’ясовано, що серед 

пріоритетних завдань влади, яка декларує неухильне дотримання принципу верховенства 

права і прагнення домогтися безперебійності у функціонуванні механізму публічної влади в 

Україні, такі, як формування безпечного національного інформаційного простору задля 

усунення інформаційних загроз цілісності держави, створення належних умов для його 

інтегрування в світовий інформаційний простір, формування інформаційного ринку й 

усунення передумов для його монополізації та тінізації. Доведено, що для вирішення 

окреслених завдань й ефективного застосування напрацювань на практиці 

необхідно розробити належне законодавче забезпечення. Всебічне дослідження 

особливостей інформаційної діяльності дозволили зробити висновок, що в епоху побудови 

глобального інформаційного суспільства, в якому майже щодня з’являються нові чи 

оновлені інформаційні технології, використовуються надсучасні засоби зв’язку й передачі 

відомостей і даних тощо, державі Україна необхідно передусім визначити сукупність 

зовнішніх загроз (тобто систематизувати і структурувати), встановити, яким із них треба 

приділити більшу увагу як потенційно найнебезпечнішим, виявити, так би мовити, 

найслабкіші місця, модернізувати більшість нормативно-правових актів у зазначеній сфері, 

запровадити європейські стандарти, що, у свою чергу, дозволить убезпечити інформаційний 

простір і створити надійний захист каналів державного управління, протидії інформаційним 

загрозам.   

 

Проф.  Барабаш Ю. Г. 

Проаналізовано судову практику з питань застосування Рішень Конституційного 

Суду України у справах за конституційними скаргами громадян та юридичних осіб. 

Проілюстрована практика застосування конституційними судами зарубіжних держав 

інституту конституційної скарги із відповідною диференціацією залежно від застосованого 

типу скарги. Для формування повноцінного бачення варіантів вирішення проблеми 

використані рекомендації та висновки Венеційської комісії та юридичні позиції 

Європейського суду з прав людини. Доведена необхідність надання при перегляді судових 

рішень пріоритетного значення правовій визначеності у справах, де відносини між 

сторонами носять горизонтальний характер, та захисту прав скаржника у відносинах 

вертикального формату, де однією зі сторін виступає держава. Висвітлено розвиток 

офіційної конституційної доктрини України. На прикладі доктрин «установчої влади 

народу», «політичного питання», «обмеженого правління» та «дружнього ставлення до 
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міжнародного права» спробували продемонструвати непростий шлях кристалізації в 

правозастосовній практиці та академічній думці уявлень про згадані політико-правові 

інститути та явища. Обґрунтовано можливість формування в Україні доктрини 

«конституційної ідентичності», основою формування якої можуть стати юридичні позиції, 

висловлені  Конституційним Судом України у Висновку від 24 грудня 2019 року №9-в/2019, 

який стосувався законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо додаткових 

підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України). 

 

Доц. Кушниренко О. Г. 

Доведено, що основні права людини складають фундаментальну конституційну 

цінність, а їх гарантії є змістом конституційної держави та критерієм легітимності дій 

органів держави. Встановлено, що права людини визначають такі основні параметри як 

універсальний характер, нормативність, гарантованість, вираження приватної автономії 

особи, природний, невідчужуваний та невід’ємний характер. Окреслено основні права і 

свободи, які забезпечуються конституційним захистом, повинні діяти навіть у випадку 

відсутності закону, що конкретизує відповідні конституційні положення. Зроблено 

висновок, що права людини повинні бути захищені від свавільних дій влади, а обмеження їх 

можливе виключно на правових засадах і з дотриманням вимог принципу пропорційності й 

за таких обставин, які повинні переслідувати легітимну мету. Визначено, що такими 

критеріями можуть бути обмеження на основі закону; підстави для запровадження 

обмежень прав людини і основоположних свобод. 

 

Доц. Речицький В. В. 

У дослідженні вперше проведено зіставлення емоційної матриці формального і 

неформального (ірраціонального) конституціоналізму послідовно західного типу, 

покликаного реґулювати й захищати такий спосіб економічного, політичного й культурного 

життя капіталістичних країн, особливо США, екстремальні поведінкові риси та досягнення 

якого здаються ірраціональними (невиправданими з позицій раціонального розрахунку) 

жителям соціалістичних країн тоталітарного, авторитарного чи посттоталітарного типу. В 

роботі проведений також аналіз конституційної практики, зорієнтованої на західний стиль і 

тонус життя. З огляду на актуальні потреби українського сьогодення, найбільшу увагу в 

роботі приділено зіставленню емоційних матриць конституціоналізму «послідовно 

капіталістичного» (як-от у США) й «посттоталітарного» (як в Україні) спрямування. Якщо 

неформальний конституціоналізм, про який також ідеться в роботі, є семантичним 

позначенням ефективного реґулювання стосунків між такими широкомасштабними 

суб’єктами й чинниками суспільного життя, як індивід, держава, громадянське суспільство, 

ринок, власність та інтелектуальна свобода, то поняття ірраціонального конституціоналізму 

є показником цікавішого в емоційному сенсі виміру й змісту. Ідеться про раціонально 

невловний, але водночас добре відчутний на почуттєвому рівні інтенсивний тонус життя в 

умовах західного конституціоналізму, з одного боку, й очевидно притлумлений, тьмяний 

емоційний контекст посттоталітарного (пострадянського) конституційного побутування – з 

іншого. 

 
Доц. Байрачна Л. К. 

Досліджено поняття й сутність однієї із найбільш важливих правових процедур, яка 

застосовуються в багатьох країнах світу, – “habeas corpus act”. Встановлено, що процедура 
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“habeas corpus act” («приведи такого-то до судді») є важливою правовою гарантією для 

особи, яку затримують за підозрою у вчиненні злочину, завдяки тому, що вирішення 

питання про утримання особи під вартою відбувається за участю суду у формі видання 

наказу, який надсилається посадовій особі, відповідальній за утримання заарештованого під 

вартою. Визначено, що її основні елементи процедури “habeas corpus act” містяться в 

Конституції України (cт. 29), Кримінально-процесуальному кодексі України та інших 

нормативно-правових документах. Досліджено втілення процедури “habeas corpus act” в 

законодавстві України крізь призму розкриття основоположних критеріїв інституту habeas 

corpus, що визначають критерії правомірності і справедливості арешту, основних вимог до 

процедур, пов’язаних з обмеженням права людини на свободу та особисту недоторканність. 

Наголошується, що попри те, що право на свободу та особисту недоторканність є одним з 

визначальних та фундаментальних прав людини, процедура “Habeas Corpus” в законодавстві 

України в деяких аспектах має і декларативний характер. 

 

Доц. Летнянчин Л. І. 

Визначено, що 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. Окреслено, 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). З’ясовано, що офіційна 

конституційна доктрина є юридично зобов’язуючою («binding») концепцією, що 

ґрунтується виключно на офіційному тлумаченні Основного Закону Конституційним Судом 

України. Встановлено, 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 це 

зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 20 грудня 2018 р. № 13-р/2018. 

 

Доц. Дахова І. І. 

Обгрунтовано, що 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. Визначено, що 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 
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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.  

 

Доц. Ткаченко Є. В. 

З’ясовано, що принцип республіканізму належить до ключових принципів 

конституційного ладу України, зміст якого відображений  через інші засади 

конституційного ладу, конституційні положення, в яких визначається порядок формування 

вищих органів державної влади, система їх взаємодії, встановлюються форми громадського 

контролю за публічною владою, а також тісно пов’язаний з принципами демократичної і 

правової держави, народовладдя, поділу влади, плюралізму, конституційної законності 

тощо. Визначено, що головною ознакою сучасної демократичної республіканської форми 

правління в Українській державі є виборність і змінюваність глави держави народом, а 

також участь самого народу безпосередньо або в установлених відповідно до його волею 

опосередкованих формах в здійсненні публічної влади. Зроблено висновок, що для 

демократії цілком очевидним є принцип відповідальності влади перед народом. Можливість 

впливати на рішення публічних органів влади та визначати політичну долю посадових осіб, 

які здійснюють державне управління, є одним з критеріїв можливості побудови 

демократичного політичного режиму.  В іншому випадку, не гарантованість участі громадян 

в управлінні державними справами та відсутність контролю за владою веде до поступової 

авторитаризації влади, коли відсутність оперативного контролю залишає можливість 

приймати політичні рішення без урахування думки громадянського суспільства.  

 

Доц. Берченко Г. В. 

Доведено, що преамбула кожної конституції (в разі ї наявності) може відігравати 

різну роль в правовій системі в силу специфіки юридичної техніки. Звичайно, це не 

виключає певних науково-теоретичних узагальнень, проте все одно вони мають враховувати 

особливості національної конституційно-правової практики. Обґрунтовано, що концепція 

прогалин в конституції є своєрідною «terra incognita» в науці. Будь-яка концепція прогалин 

в конституції або її заперечення будуть сприйняті неоднозначно, враховуючи різні 

доктринальні підходи до розуміння конституції і прогалин в праві. Теорія прогалин в 

конституції завдячує своїм розвитком німецькій доктрині, де активно використовується. 

Зроблено висновок про те, що історично висловлення різного роду думок рекомендаційного 

характеру у мотивувальній частині висновку щодо відповідності законопроекту статтям 

157-158 Конституції – винахід КСУ, який він почав застосовувати з 2000 року, саме такі 

думки згодом набули статусу «застережень» в його висновках. Запропоновано внести зміни 

до Регламенту Верховної Ради України і врегулювати це питання більш чітко, оскільки 

нинішній термін «застереження Конституційного Суду України» сприймається 

неоднозначно.  

 

Доц. Ковтун В. І. 

Обґрунтовано, що в умовах пандемії виникають політичні труднощі по’вязані з 

заходами жорсткої економії. Періоди серйозних фінансових труднощів не повинні 
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розглядатися як надзвичайні ситуації, що автоматично призводять до зменшення соціально-

економічних прав та погіршення стану вразливих соціальних груп. Держави повинні 

розглядати такі періоди як можливості для перегляду своїх національних систем захисту 

прав людини та реорганізації своїх власних «бюрократичних адміністрацій» з метою 

побудови та/або підвищення ефективності реального впровадження соціального 

забезпечення. Загальний огляд виконання міжнародних зобов’язань дає змогу стверджувати,  

що Європейська опора соціальних прав  перетворює принципи в конкретні дії-вигоди для 

громадян. У документі декларовано досягти головних цілей для ЄС до 2030 року, які 

виступають наміром відновити здатність до соціальної інтеграції європейського проекту за 

допомогою розробки нової політики з особливим соціальним змістом і відновлення 

соціального діалогу, який був перерваний під час кризи. Забезпечення основних соціальних 

прав є спільною відповідальністю для інституцій ЄС, національних, регіональних та 

місцевих органів влади, соціальних партнерів та громадянського суспільства. Визначено, що 

практика захисту прав людини все більше рухається у напрямку нормативного та 

інституційного гарантування, тобто інструменту запобігання демократичної регресії в 

контексті верховенства права. 

 

Доц. Романюк П. В. 

Встановлено, неоднакове застосування норм матеріального та процесуального права 

при огляді судової практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність 

за порушення правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній. 

Запропоновано  в подальшому звернути увагу на проблемах збирання доказів, їх оцінки 

суддею на належність та допустимість та інші рекомендації, що сприяли б забезпеченню 

невідворотності покарань. За результатами дослідження судової практики з вирішення 

спорів щодо дотримання гендерної квоти під час місцевих виборів 2020 р. було виявлено 

низку проблемних питань застосування норм матеріального права щодо гендерних квот. 

З’ясовано, що практика неоднакового застосування норм гендерно збалансованого 

представництва могла бути обумовлена об’єктивними причинами, серед яких: 1) 

нестабільність виборчого законодавства (зміни до виборчого законодавства вносилися 

напередодні й навіть під час виборчого процесу місцевих виборів, так само ухвалювалися й 

постанови ЦВК); 2) складність виборчих систем та недостатність часу для їх вивчення 

різними суб’єктами та учасниками виборчого процесу, а також представниками органів 

державної влади, зокрема, судової гілки влади. В підсумку, вважається за доцільне 

приділяти більше уваги формуванню єдності судової практики шляхом підвищення 

кваліфікації суддів з виборчих питань як у виборчий, так і у міжвиборчий періоди, адже 

практика неоднакового та неналежного застосування відповідних законодавчих положень 

впливає на рівень гендерно збалансованого представництва у списках кандидатів у депутати 

таким чином, що зрештою може призвести в певній мірі до нівелювання мети 

запровадження гендерної квоти.  

 

Доц. Мохончук Б. С. 

Доведено, що окремі елементи виборчої системи з виборів народних депутатів 

України викликають сумніви як з точки зору доцільності, так і конституційності, зокрема: 

правила розподілу мандатів і неврахування голосів виборців, поданих за кандидатів у 

регіональних списках, які отримали менше 25% значення квоти; інститут 9-ти гарантованих 

мандатів; відмінна від виборчих регіонів структура бюлетеня для виборців, які голосують у 
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закордонному виборчому окрузі (один голос, замість двох). З’ясовано, що застосування 

ґендерних квот як елементу виборчої системи (тобто, у формі резервування місць у 

виборному органі) є крайньою формою забезпечення балансу представництва, оскільки 

може бути дотичним до принципу вільних виборів (якщо квотування відбуватиметься на 

умовах цілковитого паритету) або ж давати зворотній негативний ефект стосовно жінок – 

незарезервовані для жінок місця можуть сприйматися як такі, що передбачені виключно для 

чоловіків. Тому, компромісними сьогодні вважаємо більш «м’які» форми забезпечення 

ґендерної рівності. Хоча, впроваджені в Україні форми ґендерного квотування потребують 

забезпечення єдності правозастосування, а також лишають простір для вдосконалення 

правового регулювання, – все ж можна констатувати позитивні зрушення у контексті 

представництва жінок у виборних органах влади. Встановлено, щодо складових 

верховенства права існує консенсус, що, з огляду на динамічний характер цієї категорії, не 

відміняє можливості модифікації розуміння та розширення переліку її змістовних 

принципів. Водночас складові України як правової держави потребують свого наукового 

осмислення, а тим більше її сутнісні (субстанційні) характеристики. Зроблено висновок, що 

верховенство права та правова держава є настільки фундаментальними категоріями, що 

виступають ідентифікатором правомірності фактично будь-яких рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів права. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої 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 (повинні бути вказані нормативні акти, в 

розробці котрих брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

Проект змін до Конституції України щодо запровадження реформи децентралізації в 

Україні (в якості члена Комісії з правової реформи при Президентові України) (доц. 

Речицький В.В.). 

Проект змін до Конституції України щодо запровадження реформи децентралізації в 

Україні (доц. Речицький В.В.). 

Науково-експертний висновок на проект Закону України «Про конституційну 

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

Совгирею О. В. (доц. Летнянчин Л.І.). 

Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону 

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

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (доц. Байрачна 

Л.К., доц. Дахова І.І.). 

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 (доц. Байрачна Л.К., доц. 

Дахова І.І., доц. Ковтун В.І., доц. Романюк П.В. та Мохончук Б.С.). 

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. (доц. Байрачна Л.К., доц. Дахова І.І.). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150317.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150317.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150317.html
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Науково-консультативний висновок на Проект Закону «Про місцевий референдум» 

(винесений на громадське обговорення) на запит від першого заступника голови верховної 

ради України № 121-01-611 від 02.04.2021 року щодо аналізу проекту Закону «Про місцевий 

референдум», винесеного для громадського обговорення (доц. Байрачна Л.К.). 

Науково-консультативний висновок щодо можливості виконання обов’язків Голови 

Верховної Ради України у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх 

обов’язків Першим заступником Голови Верховної Ради України на лист Першого 

заступника Голови Верховної Ради України № 02/09-2021/28599 від 14 вересня 2021 року 

(доц. Романюк П.В. та Мохончук Б.С.).  

 

 

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

та ін. 

 

1. Науково-консультативна рада Конституційного Суду України: професор Барабаш 

Ю.Г. (голова), доценти Слінько Т.М., Летнянчин Л.І.; 

2. Робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції 

України Комісії з правової реформи при Президентові України - професор 

Барабаш Ю.Г. (заступник голови). 

3. Спеціалізована вчена рада Д64.086.04 при Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого - професор Барабаш Ю.Г. 

4. Редакційна колегія журналів  «Вісник Конституційного Суду України», «Право 

України», «Проблеми законності» - професор Барабаш Ю.Г. 

5. Світовий конкурс освітніх проектів Reimagine Education Awards 2021 - професор 

Барабаш Ю.Г. (офіційний суддя). 

6. Конституційна Комісія України - доц. Речицький В.В.  

7. Українська Гельсінська спілка з прав людини - доц. Речицький В.В. (експерт). 
8. Харківська правозахисна група - доц. Речицький В.В. (експерт);  

9. Конгресова Програма міжнародних академічних обмінів ім. Вільяма Фулбрайта 

(США) - доц. Речицький В.В. (експерт). 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

Висновок 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) щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (доц. Летнянчин Л.І.). 

Кафедрою висловлена наукова позиція стосовно розвитку доктрини конституційного 

обов’язку держави щодо пріоритетності й безумовного соціального захисту окремих 

категорій осіб, зокрема, «чорнобильців» та «військовослужбовців». 

Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України Завгородньої І.М. від 13.09. 

2021 р. № 360-005-16/3092 з приводу питань, порушених в конституційній скарзі  Труби 

Романа Миколайовича ставиться питання по відповідності Конституції  положень абзацу 

другого частини першої статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 

листопада 2015 року № 794-VII (проф. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.). Кафедрою було 
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зроблено висновок щодо використання концепції обмеженості повноважень Президента  

України виключно випадками, визначеними Конституцією України, розкрита проблема 

«прихованих повноважень», права КСУ вийти за межі конституційної скарги,  а також 

надана оцінка наслідкам, до яких може призвести визнання неконституційними положень 

законодавства про звільнення Директора ДБР.  

Науковий висновок за зверненням Конституційного Суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу 

XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України № 356-005-

16/785 від 18.03.2021 (Романюк П.В., Мохончук Б.С.). Кафедрою було зроблено висновок 

щодо використання концепції обмеженості повноважень Президента  України виключно 

випадками, визначеними Конституцією України, розкрита проблема «прихованих 

повноважень», права КСУ вийти за межі конституційної скарги,  а також надана оцінка 

наслідкам, до яких може призвести визнання неконституційними положень законодавства 

про звільнення Директора ДБР.  

  

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік). 

1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні доктрини: проблеми 

формування та застосування в юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 

червня 2021 року.) Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава 

Мудрого). 

2. Круглий стіл «Історія державотворчих процесів  в Україні і зарубіжних країнах»,  

присвяченого 30-й річниці Незалежності України та 25-річчю Конституції України  27 

травня 2021 НЮУ  ім. Ярослава Мудрого. (спільно з кафедрою історії держави і права 

України та зарубіжних країн). 

3. Міжкафедральний семінар «Права людини як джерело права». Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 18 грудня 2020 р., м. Харків. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 

Таблиця № 1. 

 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачів 

кафедри, 

які взяли 

участь 

Міжнародні 

1. 

 

 

 

 

Tagungsband des Symposiums in Graz: Eröffnungsveranstaltung des 

Zentrums für osteuropäisches Recht Konferenz der Deutsch-

Ukrainischen Juristenvereinigung e.V. «Reformen des ukrainischen 

Rechts: Aktuelle Entwicklungen» 4. Dezember 2020 Graz/Österreich, 

Hamburg 

1 
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2. Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Вопросы укрепления конституционализма в новом 

Узбекистане: национальный и зарубежный опыт». Тошкент 

давлат юридик университети. (“Янги ўзбекистонда 

конституционализмни мустаҳкамлаш масалалари: миллий ва 

хорижий тажриба”. Халқаро илмий конференция материаллари 

тўплами). – Т.: ТДЮУ, 5 декабря 2020 г., Ташкентский 

государственный университет, г. Ташкент; 

1 

3. Міжкафедральний семінар «Права людини як джерело права». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

18 грудня 2020 р., м. Харків; 

1 

4. Міжнародна конференція з питань економіки, права та освіти 

(ELER2021) 10-11 березня 2021 року Київ, Україна 

1 

5. Міжнародна онлайн-конференція «Моніторинг політичної 

реклами онлайн і офлайн: виклики та кращі практики для органів 

контролю за політичним фінансуванням», яка відбулася 30 

березня 2021 року. 

1 

6. Міжнародна науково-практична конференція «International 

scientific and practical conference «Legal sciences: research and 

European innovations», (April 23-24, 2021. Republic of Poland, 

Czestochowa). 

1 

7. Міжнародна наукова конференція «Сучасні конституційні 

доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 червня 

2021 року.) Харків, Національний юридичний університет 

України імені Ярослава Мудрого). 

12 

8. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  з нагоди 

25-ї річниці Конституції України: „Конституційні цінності в 

офіційній та академічній конституційних доктринах“, 14 червня 

2021р.,  м. Київ – м. Харків; 

3 

9. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  з нагоди 

25-ї річниці Конституції України: „Роль органів конституційного 

судочинства в механізмі захисту прав людини“, 16 червня 2021 

р., м. Київ – м. Одеса; 

3 

10. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  з нагоди 

25-ї річниці Конституції України:  „Принцип поділу влади та 

його гарантування органами конституційного судочинства“. 18 

червня 2021 р., м. Київ – м. Львів; 

3 

11. Міжнародна науково-практична конференція: «Конституційна 

демократія в умовах загроз територіальної цілісності та 

національній безпеці»,  присвячена 25-тиріччю Конституції 

України, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Юридичний факультет, 24 червня 2021 р., м. Львів; 

1 
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12. IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та 

практики», яка було проведена 1-2 липня 2021 року і 

організована Верховним Судом за підтримки Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні. 

3 

13. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  з нагоди 

25-ї річниці Конституції України: „Конституція 1996 року: 

Україна в системі координат європейського конституціоналізму“. 

24 червня 2021 р.,  м. Київ; 

3 

14. V Харківський міжнародний юридичний форум: Сателітний 

захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя» (м. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 20 вересня 2021 року); 

5 

15. Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні 

юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми 

теорії та практики» з нагоди 95-річчя від дня народження та на 

вшанування пам’яті доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого юриста України Радомира Івановича Кондратьєва 1-

2 жовтня 2021  

року м. Хмельницький; 

2 

16. Міжнародна конференція 26.11.2021 року в онлайн-формі: 

«Німецько-українські правовідносини під час Коронакризи». м.  

Дюсельдорф (Deutsch-Ukrainische Juristenvereinigung e.V. (DUJV) 

Konferenz, 26.11.2021 (MEZ) in virtueller Form Der deutsch-

ukrainische Rechtsverkehr in Zeiten von Corona). 

1 

17. 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. 

5 

Всеукраїнські 

1. Науково-практична онлайн-конференція з нагоди 25-річниці 

Конституції України «Конституційні цінності в офіційній та 

академічній конституційних доктринах» (Київ – Харків, 14 

червня 2021 року); 

1 

2. 

 

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); 

1 

3. 

 

Форум «Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, 

політичних прав, якості процедур», який відбувся 23-24 березня, 

м. Київ (https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-

reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-

viborchogo-protsesu). 

1 

4. Національна конференція «Місцеві вибори 2020 року в Україні: 

висновки та рекомендації», проведеної з 27 по 29 січня 

2 

https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu
https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu
https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu
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2021 року, організаторами якої виступили Міжнародна фундація 

виборчих систем (IFES) спільно з Центральною виборчою 

комісією (ЦВК), Координатором проектів Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та Радою Європи в 

Україні. 

Круглі столи, семінари, вебінари 

1. Міжнародний Вебінар: «Свобода слова, популізм та соціальні 

мережі: кейс Трампа та його уроки для України», 20 січня 2021 

р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

1 

2. Міжнародний онлайн - семінар: «Відповідь дезінформації: 

європейські підходи та стандарти», 16-17 лютого 2021 р., м. Київ 

1 

3. Круглий стіл «Обробка чутливих персональних даних: 

український контекст  та міжнародні стандарти» (6  квітня 2021 

року, Київ, Комітет Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин). 

1 

4. 

 

Круглий стіл «Історія державотворчих процесів  в Україні і 

зарубіжних країнах»,  присвяченого 30-й річниці Незалежності 

України та 25-річчю Конституції України  27 травня 2021 НЮУ  

ім. Я.Мудрого. (спільно з кафедрою історії держави і права 

України та зарубіжних країн). 

5 

5. 

 

Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю 

«Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права» (28–

29 травня 2021 року, м. Харків) 

1 

6. 

 

Вебінар на тему «Використання поліграфа у юридичній 

практиці», організованого Радою адвокатів Полтавської області 

30 жовтня 2021 року.  

1 

7. Вебінар на тему «Особливості супроводження розірвання шлюбу 

та поділу майна подружжя публічних осіб», організованого 

Радою адвокатів Полтавської області 28 жовтня 2021 року.  

1 

8. Вебінар на тему «Свобода слова, популізм та соціальні мережі: 

кейс Трампа та його уроки для України», який відбувся 20 січня 

2021 року. 

1 

9. Онлайн тренінг «Гендер, гідність, рівність. Конституційна скарга 

як інструмент захисту від дискримінації», організованого 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні, що відбувся 9-11 

червня 2021 року. 

1 

10. Науково-практичний семінар (ІІІ засідання) Науково-

консультативної ради Конституційного Суду України: «Питання 

контролю виконання рішень Конституційного Суду України», 22 

жовтня 2021 р., м. Київ; 

1 

11. Вебінар на тему «Особливості супроводження розірвання шлюбу 1 
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та поділу майна подружжя публічних осіб», організованого 

Радою адвокатів Полтавської області 28 жовтня 2021 року.  

12. Вебінар на тему «Використання поліграфа у юридичній 

практиці», організованого Радою адвокатів Полтавської області 

30 жовтня 2021 року.  

1 

13. Вебінар на тему Свобода слова, популізм та соціальні мережі: 

кейс Трампа та його уроки для України», який відбувся 20 січня 

2021 року. 

1 

14. Стратегічна сесія щодо подальшого наповнення та розвитку 

інформаційно-просвітницької онлайн-платформи про вибори 

«ЦВК: просвіта», над розробкою і втіленням якої працювали 

експерти Ради Європи спільно з Центральною виборчою 

комісією (10 грудня 2020 року, м. Київ). 

1 

15. Міжкафедральний семінар «Права людини як джерело права». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

18 грудня 2020 року, м. Харків. 

1 

16. Круглий стіл «Розробка майбутньої демократичної конституції 

Білорусі – уроки Східного сусідства» (Стокгольм, Швеція, 6 

жовтня 2021р. (онлайн)  

1 

17. Міжнародний семінар з конституційної реформи у Республіці 

Білорусь (Відень, Австрія, 18 листопада 2021р. (онлайн)  

1 

Усього 38 73 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

- Graz/Österreich, Hamburg. Tagungsband des Symposiums in Graz: 

Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für osteuropäisches Recht Konferenz der Deutsch-

Ukrainischen Juristenvereinigung e.V. «Reformen des ukrainischen Rechts: Aktuelle 

Entwicklungen» 4. Dezember 2020 (проф. Слінько Т.М.); 

- Узбекистан, г. Ташкент. Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Вопросы укрепления конституционализма в новом Узбекистане: национальный и 

зарубежный опыт». Тошкент давлат юридик университети. (“Янги ўзбекистонда 

конституционализмни мустаҳкамлаш масалалари: миллий ва хорижий тажриба”. Халқаро 

илмий конференция материаллари тўплами). – Т.: ТДЮУ, 5 декабря 2020 г., Ташкентский 

государственный университет, (проф. Слінько Т.М.); 

 - Republic of Poland, Czestochowa. Міжнародна науково-практична конференція 

«International scientific and practical conference «Legal sciences: research and European 

innovations», (April 23-24, 2021.) (доц. Дахова І.І.); 

- Німеччина, м.  Дюсельдорф. Міжнародна конференція 26.11.2021 року в онлайн-

формі: «Німецько-українські правовідносини під час Коронакризи». м.  Дюсельдорф 

(Deutsch-Ukrainische Juristenvereinigung e.V. (DUJV) Knfoerenz, 26.11.2021 (MEZ) in 

virtueller Form Der deutsch-ukrainische Rechtsverkehr in Zeiten von Corona) (проф. Слінько 

Т.М.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, обсяг в друк. 
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арк) – 5/42,3 друк. арк. 

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

монографія / редкол.: О.В. Петришин (голова редкол.), В.А. Журавель (заст. голови редкол.), 

Н.С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. - Харків : 

Право, 2021. - 680 с.:  

- Слінько Т.М., Щербанюк О.В. Конституційна доктрина й доктрина судового 

прецеденту в конституційній юрисдикційній практиці (підрозділ 2.7. монографії). С. 215-

230 (0,5 друк. арк.); 

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

сучасний стан. (підрозділ 2.1. монографії). С. 115 – 137 ( усього 1,8 друк. арк., авторські 1 

друк. арк.); 

2. Слінько Т.М. Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія. До 30-річчя 

незалежності України (підр. 1.1. (у співавт.), 2.2 (у співавт.), 3.3 (у співавт.), 3.5 (у 

співавт.)) / Ю.С. Шемшученко, О.В. Батанов та ін.; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: 

Вид-во "Юридична думка", 2021. 514 с. С. 14-44, С. 132-147, С. 254-274, С. 295-312 (3 друк. 

арк.) 

3. Речицький В. Неформальний конституціоналізм-ІІ. – Харків: Права людини, 2021. 

– 440 с. (21 друк. арк) 

4.  

5. Мохончук Б. С. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження / Б. С. 

Мохончук : монографія. Харків : Юрайт, 2021. 304 с. (15 друк. арк.). 

6. Barabash Iu., Mokhonchuk B. The principle of the law-governed state in the 

constitutional doctrine of Ukraine. A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : 

“Baltija Publishing”, 2021. 162 р. (P. 45-61). Барабаш Ю.Г., Мохончук Б.С. Принцип правової 

держави в конституційній доктрині України. Новий шлях до права. Колективна монографія/ 

Кер. авт. колективу А.О. Селіванов. – К.: Логос, 2021. – 208 с. (С. 49-66, особистий внесок 

0,5 друк. арк.). 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, обсяг в друк. 

арк.). – 1/3,6 друк. арк. 

 

Конституційне право: підручник / за загальною редакцією М.І. Козюбри. / Ю.Г. 

Барабаш, О.М. Бориславська, В.М. Венгер, М.І. Козюбра, О.М. Лисенко, А.А. Мелешевич. 

– К.: ВАІТЕ, 2021. – 528 с. (3,6 друк. арк.). 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.). – 3/23,2 друк. арк. 

 1. 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  ум. друк. арк.  

2. Мохончук Б., Романюк П., Зальцберг Ю., Цуркан М., Шешеня А. – Огляд судової 

практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 

правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник для суддів / за ред. 

М. Цуркана – Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021. – 152 с. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf (особистий 

внесок 2,7 друк. арк.). 

http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf
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3. Голуб О.А., Романюк П.В. Аналітичний огляд судової практики з вирішення спорів 

щодо дотримання ґендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року. Видавництво Ради 

Європи. 2021. 56 с. URL: https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c 

(особистий внесок 2,4 друк. арк.). 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.) - 43/22,45 друк. арк.:   

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк. арк.) - 4/3 друк. арк.:   

1. Tetiana Slin’ko, Yevhenii Tkachenko. Ensuring Person’s Language Rights in the 

Educational Sphere in Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research, 

volume 170 Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education 

Research (ELER 2021). 22 March 2021. P. 99-105. URL: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/eler21/125954391).DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018 . ( 1 

друк. арк.). 

2. Слінько Т.М. Євроатлантична модель інформаційної свободи: уроки для України. 

Tagungsband des Symposiums in Graz: Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für osteuropäisches 

Recht Konferenz der Deutsch-Ukrainischen Juristenvereinigung e.V. «Reformen des ukrainischen 

Rechts: Aktuelle Entwicklungen» 4. Dezember 2020 Graz/Österreich. Band 2. – S. 185-191. 214 s. 

(0,5 друк. арк.)  

3. Slinko Tatiana, Tkachenko Yevhenii. Constitutional law and the constitutionality 

criterion of state bodies’ acts. Wissenschaftlich-Praktischer Sammelband zum 10-jährigen 

Jubiläum der DUJV 2020 Hamburg. Band 3. – S. 70-90. Зарубіжне видання (Німеччина) (1 

друк. арк.).  

4. Слинько Т. Свобода слова как элемент современного неформального 

конституционализма. Вопросы укрепления конституционализма в новом Узбекистане: 

национальный и зарубежный опыт. Тошкент давлат юридик университети. (“Янги 

ўзбекистонда конституционализмни мустаҳкамлаш масалалари: миллий ва хорижий 

тажриба”. Халқаро илмий конференция материаллари тўплами). – Т.: ТДЮУ, 2021. – 345 б. 

С. 15-21 (0,5 друк. арк.). 

 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (одиниць/друк. 

арк.) та навести перелік: 5/2,9 друк. арк. 

 

Міжнародна наукометрична база даних Scopus 

 

1. Slinko ,T., Reznik, O., Kravchuk, M., Serohin, V., Strelianyi, V. Use of Information and 

Communication Technologies in the Election Process: Ukrainian Realities and Foreign Experience. 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021, 24(1), P. 1–7. Scopus. (0,4 друк. арк.) 

2. I Dakhova, Ye Tkachenko, Z Zazuliak ‘The protection of the rights of national 

minorities and indigenous peoples in Ukraine: Theory and practice’ 2021 4(12) Access to Justice 

in Eastern Europe 146–162. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.4-n000090. Scopus, Web of Science. 

(1,5 друк. арк.); 

3. Berchenko H. Maryniv A., Fedchyshyn S. Some Issues of Constitutional Justice in 

Ukraine.  // Access to Justice in Eastern Europe. –  2021.–  № 2. –  P.128-145.  (0,5 друк. арк.) 

Scopus, Web of Science 

 

https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Міжнародна наукометрична база даних Web of Science  

1. Tetiana Slinko, Tetiana Bukina, Ihor Kravchenko, Liudmyla Chupruna, Viktoriia 

Sychova. Analysis Of Gender Equality In Professional Activities. Laplage Em Revista  Volume. 7 

n. 2, 2021. P. 318-330. . https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172737p.318-330 

Web Of Science. (0,4 друк. арк.) 

2. Berchenko H. Maryniv A., Fedchyshyn S. Some Issues of Constitutional Justice in 

Ukraine.  // Access to Justice in Eastern Europe. –  2021.–  № 2. –  P.128-145.  Scopus, Web of 

Science (0,5 друк. арк.) 

3. I Dakhova, Ye Tkachenko, Z Zazuliak ‘The protection of the rights of national 

minorities and indigenous peoples in Ukraine: Theory and practice’ 2021 4(12) Access to Justice 

in Eastern Europe 146–162. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.4-n000090. Scopus, Web of Science (1,5 

друк. арк.) 

4. Barabash, Y. G., Danilyan, O. G. (2021). Yaroslav Mudryi National Law University ‒ 

the leading law institution of Ukraine. Amazonia Investiga, 10(37), 7-

8. https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.0 Web of Science. (0,1 друк. арк.). 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science) 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  21/9,6 друк. арк. 

 

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Варшава, 

Польща) 

  1. Барабаш Ю. Г. Засіб захисту прав vs. юридична визначеність» як дилема 

вітчизняної офіційної конституційної доктрини в контексті функціонування інституту 

індивідуальної скарги. Український часопис конституційного права. №4. 2020. С. 47-

60. URL: https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-

vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/ (дата звернення: 22.11.2021 р.) (0,5 друк. 

арк.) (Index Copernicus International (Республіка Польща).  

  2. Кушніренко О. Г., Мічківський Р. В. Деякі аспекти правонаступництва України: 

правонаступниця УНР чи УРСР? Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Юридичні науки". 2020. 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-

6013 (Index Copernicus International).  (0,5 друк. арк., особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

3. Кушніренко О. Г., Алиєва А. В., Мічківський Р. В., Стоянова В. О. Національні та 

міжнародні стандарти права на мирні зібрання. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-

12-6716 (Index Copernicus International). (0,7 друк. арк., особистий внесок – 0,2 друк. арк.). 

4. 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. (Index Copernicus International (Республіка Польща). 

5. Берченко Г.В. Застереження Конституційного Суду України як елемент процедури 

внесення змін до Конституції України // Актуальні проблеми політики. – 2020. – № 66. – С. 

118-123. (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка Польща). 

6. Берченко Г.В. Концепт «установча влада» у сучасному українському науковому 

дискурсі // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. – 2020. – 

https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172737p.318-330
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.0
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/
https://www.constjournal.com/pub/4-2020/zasib-zakhystu-prav-yurydychna-vyznachenist-yak-dylema-vitchyznianoi-ofitsiinoi/
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6013
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6013
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6716
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6716
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/9/
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Том 31 (70) № 6. – 2020. – С. 13-18. (0,5 друк. арк.)  (Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

7. Берченко Г.В. Установча влада: еволюція і сучасні інтерпретації // Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету. – 2020. – № 45. – С. 26-29. (0,5 друк. арк.) (Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

8. Берченко Г.В. Конституція і основний закон: співвідношення // Juris Europensis 

Scientia. – 2020. – № 4. – С. 25-29. (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

9. Берченко Г.В. Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення 

незалежності в аспекті доктрини конституційного блоку // Право та державне управління. – 

2020. – № 4. – С. 24-30. (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка Польща). 

10. Берченко Г.В. Політичний популізм і установча влада народу // Juris Europensis 

Scientia. – 2020. – № 3. – С. 7-11.  (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

11. Берченко Г.В. Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення 

змін // Прикарпатський юридичний вісник. – 2020. –  № 5 (34). – С. 44-48. (0,5  друк. арк.) 

(Index Copernicus International (Республіка Польща). 

12. Берченко Г.В. Конституція як основний закон: проблеми теорії і практики // 

Юридичний вісник. – 2020. – № 6. – С. 39-46. (0,5  друк. арк.) (Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

13. Берченко Г.В. Розвиток конституції шляхом її судового тлумачення і установча 

влада // Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – № 80. – С. 18-24. (0,5 друк. арк.) 

(Index Copernicus International (Республіка Польща). 

14. Берченко Г.В. Розвиток учення про конституцію: теорія і практика // Публічне 

право. – 2020. – № 4. – С. 6-13. (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

15. Берченко Г.В. Прогалини в конституції: постановка проблеми // Право і 

суспільство. –2020. – № 6. – С. 3-9. (0,5  друк. арк.) (Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

16. Берченко Г.В.  Право народу визначати і змінювати конституційний лад в аспекті 

здійснення установчої влади //  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 

– 2020. – № 46. – C. 10-14. (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

17. Берченко Г. Предмет законодавчого регулювання і його межі в контексті 

нормативного регулювання цін (тарифів)  // Юридичний вісник. – 2020. – № 5. – 48-55. (0,5 

друк. арк.) (Index Copernicus International (Республіка Польща). 

18. Берченко Г. Установча влада в юридичних позиціях Конституційного Суду України 

// Юридичний бюлетень. –  2020. –  Випуск 16. –  С. 11-17. (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

19. Берченко Г. В., Нікіта Д. Р. Принципи діяльності українського парламенту // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 

5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7214 (0,3 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

20. Ковтун В. І. Конституційно-правова доктрина соціальних прав та свобод. 

Підприємництво, господарство і право. № 2. 2021. С. 148-152. (0,6 друк. арк.). (Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7214
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21. Ковтун В. І., Зезуль Ю. В. Адміністративно-територіальний устрій як елемент 

конституційного дизайну. Підприємництво, господарство і право. № 5. 2021. С. 127-131. 

(автор 0,4 друк. арк.). (Index Copernicus International (Республіка Польща). 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus 

та Web of Science) 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 

№  

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи) 

Статті 

1. 

 

 

 

 

 

Slinko ,T., Reznik, O., 

Kravchuk, M., Serohin, V., 

Strelianyi, V. 

Use of Information 

and 

Communication 

Technologies in the 

Election Process: 

Ukrainian Realities 

and Foreign 

Experience. 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues 

24(1), P. 1–7. 

2. I 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 

4(12). P. 146–

162.  

3. Berchenko H. Maryniv 

A., Fedchyshyn S. 

Some Issues of 

Constitutional 

Justice in 

Ukraine.   

Access to Justice in 

Eastern Europe 

№ 2. P.128-

145.   

4. Tetiana Slinko, 

Tetiana Bukina, 

Ihor Kravchenko, 

Liudmyla Chupruna, 

Viktoriia Sychova. 

Analysis Of 

Gender Equality 

In Professional 

Activities. 

Laplage Em Revista  Volume. 7 n. 2. 

P. 318-330 

5. Barabash, Y. G., 

Danilyan, O. G. 

Yaroslav Mudryi 

National Law 

University ‒ the 

leading law 

institution of 

Ukraine 

Amazonia Investiga, 10(37), P. 7-8.   

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/22.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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6.  Tetiana Slin’ko, Yevhenii 

Tkachenko 

Ensuring Person’s 

Language Rights 

in the Educational 

Sphere in Ukraine 

Advances in 

Economics, Business 

and Management 

Research. Proceedings 

of the International 

Conference on 

Economics, Law and 

Education Research 

(ELER 2021). 22 

March 2021. 

volume 170, P. 

99-105. 

7.  Слінько Т.М. Євроатлантична 

модель 

інформаційної 

свободи: уроки 

для України. 

Tagungsband des 

Symposiums in Graz: 

Eröffnungsveranstaltung 

des Zentrums für 

osteuropäisches Recht 

Konferenz der Deutsch-

Ukrainischen 

Juristenvereinigung e.V. 

«Reformen des 

ukrainischen Rechts: 

Aktuelle 

Entwicklungen» 4. 

Dezember 2020 

Graz/Österreich. 

Band 2. S. 185-

191. 214 s. 

8.  Slinko Tatiana, 

Tkachenko Yevhenii 

Constitutional 

law and the 

constitutionality 

criterion of state 

bodies’ acts. 

Wissenschaftlich-

Praktischer 

Sammelband zum 10-

jährigen Jubiläum der 

DUJV 2020 Hamburg. 

Band 3. S. 70-

90 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 

Всього 

друкова

ної 

продукці

ї 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібни

ки з 

грифом 

МОН  

Підруч

ники, 

навчал

ьні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірн

ики 

норм

атив

ної 

літер

атур

и 

Коде

кси, 

коме

нтарі 

Кількіс

ть 

друк. 

арк. на 

одного 

виклад

ача 

88/ 

102,25 

5/ 

42,3 

45/22,85 33/7,7 0 4/29,4 0 0 8,5 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та кількість 
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проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення 

кваліфікації). 

 

 Доц. Речицький В.В. прочитав чотири лекції з прав людини активістам 

громадських правозахисних організацій в Україні (ХПГ, весна, осінь 2021 р., Україна). 

 Доц. Речицький В.В. прочитав дві лекції на Міжнародній школі з медіа-права 

(Київ, липень 2021 р.).  

            Доц. Речицький В.В. прочитав 10 лекцій на тему: «Неформальний 

конституціоналізм» з підвищення кваліфікації в рамках Школи професійної майстерності 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.  

 Доц. Ткаченко Є.В. провів 2 лекції з підвищення кваліфікації для співробітників 

органів СБУ. 

 Доц. Романюк П.В. та старший викладач Мохончук Б.С. були лекторами 

всеукраїнського семінару для суддів апеляційних та місцевих загальних судів, проведеного 

8 квітня 2021 року Дніпровським регіональним відділенням Національної школи суддів 

України за сприяння правового клубу PRAVOKATOR на тему: “Проблемні питання судової 

практики щодо притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення виборчих прав громадян” (https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-

romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-

apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/). 

 Доц. Романюк П.В. та старший викладач Мохончук Б.С. були лекторами 

презентації для суддів навчального посібника “Огляд судової практики у справах про 

адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування 

політичних партій та виборчих кампаній”, проведеної 8 липня 2021 року Національна школа 

суддів України у співпраці з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) та 

програмою USAID “Нове правосуддя” за підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від 

уряду Великої Британії. 

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися дослідження, 

сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити підготовлені та подані 

практичними органами доповідні записки, вказати на їх практичне значення, 

коротко). 

 

Романюк П., Мохончук Б., Цуркан М., Зальцберг Ю., Шешеня А. Огляд судової 

практики у справах про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 

правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній: посібник для суддів / за ред. 

М. Цуркана – Київ : «Друкарський двір Олега Федорова», 2021. – 152 с. 

URL: http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf   

Голуб О.А., Романюк П.В. Аналітичний огляд судової практики з вирішення спорів 

щодо дотримання ґендерної квоти під час місцевих виборів 2020 року. Видавництво Ради 

Європи. 2021. 56 с. URL:  https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c  

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  

https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/
https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/
https://nlu.edu.ua/vykladachi-universytetu-pavlo-romanyuk-ta-bogdan-mohonchuk-vystupyly-spikeramy-vseukrayinskogo-seminaru-dlya-suddiv-apelyaczijnyh-ta-misczevyh-zagalnyh-sudiv/
http://nsj.gov.ua/files/1624528201ifes%20posibnyk%20suddiv%20web%20(1).pdf
https://rm.coe.int/review-of-judicial-practice-2-/1680a3141c
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Служба безпеки України: 

-  Відповідь на лист  заступника Голови Служби безпеки України В. Т. Горбенка від 

16.06.2021 р. №30/6512 (проф. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.). Зроблено висновок, що 

обмеження прав іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на тимчасово 

окупованій території, здійснюється на загальних підставах та у порядку, встановлених 

законодавством України для громадян України.  

- Науковий висновок за зверненням Служби Безпеки України (вих. № 58-6-54 від 

13.01.2021) (проф., Слінько Т.М., доц. Ковтун В.І.). Зроблено висновок про те, що 

дослідження змісту договорів  як таких, без урахування фактичної діяльності з їх реалізації, 

імовірних (прихованих) намірів сторін та контексту інформаційних повідомлень, вказує на 

те, що вони прямо (безпосередньо):  1) не порушують державний суверенітет України, 

територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну, економічну чи 

інформаційну безпеку України;  2) не містять ознак підривної діяльності проти України;  

3) не створюють загроз державному суверенітету України, територіальній цілісності та 

недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці 

України. 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: 

- Науковий висновок за зверненням віце-прем’єр-міністра О. Резнікова  від 24.12. 

2020 р. № 22/1-4795-20 (проф. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.). Кафедрою били надані 

пропозиції щодо визначення переліку заходів, що здійснює держава як в процесах 

деокупації, так і в процесах реінтеграції, визначення особливостей здійснення прав та їх 

гарантування під час конфліктного періоду (в цілому, 13 пропозицій). Відповідь підготували 

з боку кафедри конституційного права України  к. ю. н., професор 

кафедри конституційного права України Т. М. Слінько, к. ю. н., доцент кафедри 

конституційного права України  Г.В. Берченко. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

Наукова школа на кафедрі конституційного права України тісно пов’язана з ім’ям 

Юрія Миколайовича Тодики, який  став засновником сучасної школи конституційного 

права в  Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  З 1990-92 рр. 

він – професор, а з 1992 р. по 2007 р. завідувач кафедри конституційного права України. В 

цей період він працює і в Академії правових наук України (тепер – НАПрН України): з 1996 

академік-секретар Відділення державно-правових наук і міжнародного права, член Президії. 

А з 2000 р. Ю. М. Тодика – завідувач відділом конституційно-правових проблем державного 

будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування, член Вченої ради інституту. Юрій Миколайович Тодика є засновником 

харківської наукової школи конституціоналістів. Він підготував 16 кандидатів та 2 докторів 

юридичних наук. Саме він на зламі епох наполіг на перейменуванні, як самої кафедри, так і 

базового курсу з «державного права» на «конституційне право».  Під науковим 

керівництвом (науковим консультуванням) Ю.М. Тодики захистили дисертації нинішні 

члени кафедри Ю.Г. Барабаш, О.О. Чуб, І.І. Дахова, Л.І. Летнянчин.  

На нинішньому етапі наукова школа на кафедрі конституційного права України 

пов’язана з доктором юридичних наук, професором, професором кафедри, членом-

кореспондентом НАПрНУ, заслуженим діячем науки і техніки Ю.Г. Барабашем, який 

підготував 12 кандидатів і 2 докторів юридичних наук. Ю.Г. Барабаш очолював кафедру з 
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2007 по 2015 рр. Під науковим керівництвом Ю.Г. Барабаша  захистили дисертації нинішні 

члени кафедри Г.В. Берченко, В.І. Ковтун, К.О.Павшук, П.В. Романюк, Б.С. Мохончук. 

Завідувачка кафедри професорка Т.М. Слінько підготувала 7 кандидатів наук. Учень Ю.М. 

Тодики доцент Л.І. Летнянчин підготував 2 кандидатів наук. На кафедрі ведеться активна 

публікаційна діяльність, співробітництво з іншими науковими школами в Україні 

закордоном, проводяться наукові стажування. 

Подальші перспективи наукової школи на кафедрі конституційного права України під 

керівництвом завідувачки кафедри проф. Т.М.Слінько  пов’язані із продовженням розробки 

наукових напрямків, які започаткували Ю.М.Тодика і Ю.Г.Барабаш, а саме: проблеми 

конституційного права як галузі, теорії конституції, народовладдя, конституційного 

судочинства, прав людини, публічного права тощо. Затверджені теми докторських 

дисертацій під науковим консультуванням Ю.Г. Барабаша (Т.М.Слінько, О.Г.Кушніренко, 

Є.В. Ткаченко, Г.В. Берченко, Л.І. Летнянчин, Б.С. Мохончук). Планується участь членів 

кафедри у міжнародних проектах і грантах.  

 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

 

 Кандидатські  дисертації: 

 

  1. Курцев О.Ю. Унітаризм як принцип конституційного ладу України». Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 12.00.02 «Конституційне право; 

муніципальне право. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Харків. 2021. (наук. керівник – проф. Слінько Т.М.) 

 2. Любченко О.О. Конституційно-правові засади ухвалення рішень вищими 

колегіальними органами державної влади України. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків. 2021. (наук. 

керівник – проф. Колісник В.П.) 

3. Похил О.М. Право людини і громадянина на захист своїх прав: конституційні 

аспекти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 12.00.02 

«Конституційне право; муніципальне право. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. Харків. 2021. (наук. керівник – доц. Веніславський Ф.В.). 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій окремо на 

кандидатські та докторські дисертації). 

 

Кандидатські дисертації (2): 

1. Крушніцька О. В. «Конституційне право на професійну правничу допомогу», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 

081 «Право» (у спеціалізованій вченій раді ДФ 76.051.010  Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, (29 травня м. Чернівці)) (проф. Слінько Т.М.). 

2. Грушко Ж.В. «Правова природа співробітництва територіальних громад в Україні». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

Спецрада – Д 26.062.16 Національного авіаційного університету. Науковий керівник: Куян 

Ірина Анатоліївна, доктор юридичних наук, завідувач сектору експертних робіт відділу 
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розвитку законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. (доц. Ткаченко 

Є.В.). 

Докторські дисертації (1): 

1. Різник С.В. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання 

та система забезпечення в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право. Інститут держави і 

права імені В. М. Корецького. Київ. 2021. (проф. Барабаш Ю.Г.);  

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо 

кількісні показники). 

 

Підготовлено відгуків на автореферати   кандидатських  дисертацій (2): 

1. Відгук на автореферат дисертації  Рожок Лідії Петрівни на тему «Судовий 

конституціоналізм як режим забезпечення верховенства права в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право (проф. Слінько Т. М.). 

2. Відгук на автореферат М.В. Бокоч «Місце і роль рішень Європейського суду з прав 

людини у системі джерел конституційного права», поданий на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право (доц. Берченко Г.В.). 

 

Підготовлено відгуків на автореферати   докторських  дисертацій (4):  

1. Відгук на автореферат дисертації на автореферат дисертації Нестора Віталія 

Романовича за темою «Міське самоврядування в Україні та в Сполученому Королівстві 

Великобританії і Північної Ірландії: компаративне дослідження»,   поданої   на здобуття   

наукового   ступеня   доктора   юридичних   наук   за спеціальністю 12.00.02 - конституційне 

право; муніципальне право (проф. Слінько Т. М.). 

 2. Відгук на автореферат дисертації (монографії) Сінькевич Олени Василівни на тему 

«Функції конституційного права як галузі права України», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право (проф. Слінько Т. М.). 

3. Відгук на автореферат дисертації Черняк Євгенії Валеріївни «Охорона Конституції 

України та конституцій зарубіжних країн: конституційно-порівняльний аналіз», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право (проф. Слінько Т. М.). 

 4. Відгук на автореферат дисертації Івановської Алли Миколаївни на тему: 

«Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та 

праксеологічні засади», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальностями: 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 – 

 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право  (проф. Слінько Т. 

М., доц. Ткаченко Є.В.). 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  
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 На кафедрі працює гурток з  конституційного права України під керівництвом доц. 

Берченка Г.В. та доц. Романюка П.В. За звітний період у роботі гуртків постійно брали 

участь більш 22 студента.  

Під керівництвом проф. Слінько Т.М. робота студентки Міць А.М. у номінації 

«Конституційно-правове регулювання правовідносин в Україні» отримала високі бали та 

визнана однією з найкращих у конкурсі до 25-ї річниці Конституції України за напрямами 

досліджень щодо розвитку конституційно-правового регулювання. 

Під керівництвом старшого викладача Мохончука Б.С. студентка Кутнякова А.Г. 

отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Право» у 2020-2021 н.р. 

 

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно, 

становить 258, загальним обсягом – 42,1 друк. арк. 

 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами становить 9, загальним обсягом – 6,6 друк. арк. 

  

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

 

- «Вісник Конституційного Суду України» - проф. Барабаш Ю.Г.; 

- «Право України» - проф. Барабаш Ю.Г.; 

- «Проблеми законності» - проф. Барабаш Ю.Г. доц. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.; 

- Електронне наукове видання «Право та інноваційне суспільство» - доц. Летнянчин Л.І.; 

- Часопис «Свобода висловлювань і приватність» -доц. Речицький В.В.  

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

Доцент Кушніренко О.Г. нагороджений Почесною грамотою Ректора Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету 

Доцент Летнянчин Л.І. нагороджений Почесною грамотою Ректора Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету  

Доцент Романюк П.В. є лауреатом щорічного конкурсу «Молодий вчений року» за 

результатами діяльності у 2020 році у номінації «Наукова конференція» (згідно протоколу 

конкурсної комісії РМУ при МОН України щорічного конкурсу «Молодий вчений»  від 23 

вересня 2021 року, свідоцтво лауреата №0111 від 24.09.2021). 

Доцент Романюк П.В. отримав Подяку голови Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного суду за участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні», яка відбулася 1–2 липня 2021 

року. 
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Доцент Романюк П.В. отримав Грамоту ректора Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за активну 

громадську позицію, професіоналізм та високий науковий рівень продемонстрований під 

час проведення лекторіуму «Правопросвітництво», 2021 року. 

Доцент Романюк П.В. отримав Грамоту ректора Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за ініціативу, 

професіоналізм та високий науковий рівень при проведенні відкритих лекцій, 2020 року. 

Старший викладач Мохончук Б.С. отримав Почесну грамоту Харківської обласної 

організації Союзу юристів України (Рішення Ради Харківської обласної організації Союзу 

юристів України від 05 жовтня 2021 року). 

Старший викладач Мохончук Б.С. отримав Подяку Запорізького Національного 

Університету науковому керівнику переможця (лауреата) Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Право», 30 квітня 2021 року. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА НА 

ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ  

 

Професор Барабаш Ю.Г. був Головою конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право» у 2020/2021 н.р. 

Професорка Слінько Т.М. та старший викладач Мохончук Б.С. були членами 

конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» у 

2020/2021 н.р. 

Професор Барабаш Ю.Г. підготував рецензію на монографію Мохончук Б. С. 

Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження / Б. С. Мохончук : монографія. Харків 

: Юрайт, 2021. 304 с.  

Доцент Ковтун В.І. отримав Certificate №CE-00272 issued by the International 

Foundation for Electoral Systems (Ifes) to forsuccessfulparticipation in all sessions of the 

“Virtual U.S.Election Program–2020 (USEP)”(15 hours) Kyiv, November 4th, 2020. 

Доцент Ковтун В.І. отримав сертифікат «Адміністративний ресурс і як йому 

протидіяти» обсягом (0,2 кредиту ЄКТС (6 годин)) НАДС від 16 квітня 2021 р. 

Доцент Ковтун В.І. отримав сертифікат «Цифрова грамотність 1.0.», що засвідчує 

успішне проходження базового курсу з цифрової грамотності обсягом (0,1 кредит ЄКТС (3 

години)) квітень 2021 р. 

Доцент Ковтун В.І. отримав сертифікат «Викладання Європейської Соціальної 

Хартії та практики Європейського Комітету з соціальних прав», (1.5 кредит ЄКТС (45 

годин)) 14-25 червня 2021 р. 

Доцент Романюк П.В. здійснював співробітництво щодо заходів зазначених у звіті з 

Радою Європи (Council of Europe), Координатором проектів Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Міжнародною 

фундацією виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems) та Агентством 

США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development). 

Доцент Романюк П.В. та старший викладач Мохончук Б.С. підготували рецензію на 

Посібник з розслідування виборчих справ: Стандарти, техніки та ресурси для розслідування 

спорів, пов’язаних із виборами (STRIDE) / Чед Вікері та Кетрін Еллена / Пер з англ. 



 36 

І. Бабаніна. – Київ: Рецензія Б. Мохончук, П. Романюк; дизайн Т. Волянюк: видання ТОВ 

Гнозіс; друк TOB АК Груп, 2021. – 110 с.  

Доцент Романюк П.В. є співавтором просвітніх матеріалів та розробник онлайн-

курсів з виборчої тематики на платформі «ЦВК: просвіта» (https://cvkpro.com/), які 

підготовлені на запит Центральної виборчої комісії за підтримки проєкту Ради Європи 

«Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні». 

Доцент Романюк П.В. 24 травня 2021 року прочитав лекцію на тему «Важливість 

вибору в демократичному суспільстві» в рамках онлайн лекторіуму для студентів закладів 

вищої освіти Харкова та Харківської області організованого Радою молодих вчених 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за підтримки 

департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Ради молодих 

вчених при Харківській обласній державній адміністрації та Ради молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України. 

Доцент Романюк П.В. є членом журі Третього Всеукраїнського конкурсу наукових 

студентських робіт на тему Революції гідності на здобуття відзнаки імені Сергія Кемського, 

організованого Національним Музеєм Революції Гідності. 

Доцент Романюк П.В. був учасником школи з методології викладання галузевих 

юридичних дисциплін публічно-правового циклу, що відбулася за сприяння Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні 6-9 липня 2021 року (Сертифікат про підвищення кваліфікації, 

серія 01 02071139 / 012-21, загальний обсяг програми 1 кредит ЄКТС (30 годин)). 

Доцент Романюк П.В. був учасником онлайн тренінгу «Гендер, гідність, рівність. 

Конституційна скарга як інструмент захисту від дискримінації», організованого 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні, що відбувся 9-11 червня 2021 року. 

Доцент Романюк П.В. був спікером форуму «Виборча реформа: оцінка через призму 

цінностей, політичних прав, якості процедур», який відбувся 23-24 березня, м. Київ 

(https://www.oporaua.org/news/vybory/22911-viborcha-reforma-iakoiu-yiyi-bachat-zakonodavtsi-

eksperti-ta-uchasniki-viborchogo-protsesu). 

 

 

 

Завідувачка  кафедри 

конституційного права України                                                            Тетяна СЛІНЬКО 

 

 

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

від 29 листопада 2021 р.) 
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