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ЗА 2021 РІК 
 

1. Дашковська Олена Ростиславівна. 

2. Доктор  юридичних наук, професор. 

3. Методологічні засади дослідження прав людини та їх правового 

захисту в Україні – 2,0 друк. арк. 

4. Методологічні засади дослідження прав людини та їх правового 

захисту в Україні – обсяг виконаної наукової роботи складає – 6,1 друк. арк. 

4.1. Формами  впровадження виконаних НДР є наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень, розділи підручника, навчального посібника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному 

дослідженні й ґрунтовному аналізі сучасних методів дослідження прав людини, 

еквівалентної їх сучасному стану, виходячи із потреб наукового обґрунтування 

шляхів і засобів підвищення ефективності правового забезпечення прав людини 

в Україні. Виявлення евристичних можливостей традиційних і новітніх 

підходів і методів у праволюдинних дослідженнях, вибір найбільш ефективних 

підходів та методів з огляду на специфіку предмета дослідження та його 

сучасного стану .  

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи полягає в 

обговоренні новітніх методологічних засобів дослідження прав людини як 

універсального явища, що зумовлено необхідністю формування системи 

позитивних зобов’язань держави.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

брала. 

5.2. Рецензування (підготовку експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не робила. 

5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не була . 

5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не була. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не здійснювала. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів не здійснювала. 

6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування не брала. 

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам освіти 

Немишлянського  р-ну м. Харкова: 
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- Використання ІТ – технологій у викладанні гуманітарних навчальних 

дисциплін; 

- Компетентісний підхід  у викладанні «Правознавства» для учнів 9 класу; 

- Майстер-класс  «Права людини як джерело права». 

 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 

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

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

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

дату та місце проведення). 

- Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції 

ІІІ. Межі права», 23 – 24 квітня 2021 року , м. Харків; 

- 5 Харківський міжнародний юридичний форум м. Харків, 20-24 вересня 

2021 року,  

- Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя» 

Харків 20 вересня, 2021 р.  

-  Круглий стіл «Бізнес і права людини: пошук стійких моделей», Харків 21 

вересня, 2021 р.  

- Панельна дискусія «Застосування прав людини до сфери цифрових 

технологій»,  Харків,  22 вересня 2021 р.  

 

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

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

 

Навчальні посібники 

 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”), для студентів І курсу денних 

факультетів / уклад.: О. В. Петришин, та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого”, 2021. – 55 с. [електронний ресурс] (особистий внесок  0,7  друк. арк.) 

 

Статті 

Дашковська О. Р., Казарін Б. Р., Зав’ялов Є. В. Верховенство права як 

фундаментальний принцип правової системи: порівняльно-правовий аспект // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: «Юридичні науки». — 2021. 

— 4. (особистий внесок 0,7 друк. арк.) фахове видання  The General Impact Factor 

(GIF), Index Copernicus International (Республіка Польща) 

 

Дашковська О. Р., Мацак О. А., Терпіль А. О. Право на свободу слова VS 

право на повагу релігійних почуттів: правові межі // Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: «Юридичні науки». — 2021. — № 5 (особистий 

внесок 0,8 друк. арк.) фахове видання  The General Impact Factor (GIF), Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 

https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-poshuk-stijkykh-modelej/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/biznes-i-prava-liudyny-poshuk-stijkykh-modelej/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/zastosuvannia-prav-liudyny-do-sfery-tsyfrovykh-tekhnolohij-applying-human-rights-to-digital-tech/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/zastosuvannia-prav-liudyny-do-sfery-tsyfrovykh-tekhnolohij-applying-human-rights-to-digital-tech/
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html


 3 

Дашковська О.Р., Ткачова В.С., Лаврик П.Ю.  Особливості 

українського виборчого процесу // Економіка. Фінанси. Право  - 2021 

Випуск: № 5/3,  - С. 5-8 (особистий внесок 0,5 друк. арк.) фахове видання  The 

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

Дашковська О.Р., Романова В.А., Шуляка Я.В. Гендерно зумовлене 

насильство: загальнотеоретична характеристика // Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 6 - С. 13-16. (особистий внесок 0,5 друк. арк.) 

фахове видання The General Impact Factor (GIF), Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

Дашковська О. Р., Яворський В.О., Безсонова К. Д.  Позитивна юридична 

відповідальність: загальнотеоретична характеристика // Науковий вісник 

Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2021. Випуск 64 - С. 21-

25 (0,8 друк. арк.) фахове видання Index Copernicus International (Республіка 

Польща) 

Дашковська О. Р. Грошовий сурогат як юридична категорія: 

загальнотеоретична характеристика /О. Р. Дашковська, В. О. Васютін // 

Економіка. Фінанси. Право. 2021, №  6. - С.18-21 (особистий внесок 0,6 друк. арк.) 

фахове видання The General Impact Factor (GIF), Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 
 

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

базах даних Scopus, Web of Science (окремо) 

Nataliya O. Davydova, Olena R. Dashkovska, Marija V. Mendzhul, Olga A. 

Yavor, Tetiana S. Khokhlova. The right to respect for family life: legal grounds of state 

interference // Revista San Gregorio. – 2021 . N 44. Р. 1-8  

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/15

79  (0,5 друк.арк.) Web of Science 

 

Yana V. Gaivoronskaya, Alexey Y. Mamychev, Daria A. Petrova, Olena R. 

Dashkovska. Transformation of human rights under the influence of digitalization  // 

Revista San Gregorio. – 2021 . N 44. Р. 27-34  

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/15

82    (0,5 друк.арк.) Web of Science 
 

 

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

наукометричних базах даних. 

Yulia Razmetaeva, Olena Dashkovska, Maryna Okladna. Hate Speech: The 

issue of Offensive Language.  // ALRJournal.  2021; 5(5):  P. 169-173  

https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-59752&volume=5&issue=5# (0,5 

друк.арк.)   Web of Science 

 

 

9.3. Вказати кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Web of Science)  

http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1579
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1579
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1582
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1582
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-59752&volume=5&issue=5
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 4 

The features of the implementation of the sports law Dashkovska, Olena R.; Yavor, 

Olga A.; (...);Barabash, Olha O. Опубликовано 2021 | Retos-nuevas tendencias en 

educacion fisica deporte y recreacion    Кількість цитувань  1 

 

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

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Державне будівництво 

та місцеве самоврядування» 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічна теорія і 

право» 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Філософія і загальна 

теорія права» 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого . 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

12.1. Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

13. Підготовка відгуків на автореферати (окремо докторські, окремо 

кандидатські). 

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

премії/стипендії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

21. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно під керівництвом викладача (5/ 2,5 друк.арк.) 

22. Вказати кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачем (6 / 4,3 друк.арк.) 

 

23. Надати список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2021 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 Dashkovska O. R The right to respect 

for family life: legal 

grounds of state 

interference 

Revista San Gregorio 2021. N 44. Р. 1-8 

2 Dashkovska O. R Hate Speech: The 

issue of Offensive 

Language 

ALR Journal 2021; 5(5):  P. 169-

173 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000577432100001
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41828631
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41818559
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41818559
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41833853
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3 Dashkovska O. R Transformation of 

human rights under 

the influence of 

digitalization   

Revista San Gregorio 2021. N 44. Р. 27-34   

 

 

 

Професор                                                                                 О.Р.Дашковська  

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол  № 3 від  3 грудня 2021 р. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права    _________  проф. О. В. Петришин 


	ЗА 2021 РІК

