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1. Процюк Ігор Валерійович. 

2. Доктор  юридичних наук, професор. 

3. Поділ влади як один з основних критеріїв визначення форм 

державного правління – 2,0 друк. арк. 

4. Поділ влади як один з основних критеріїв визначення форм 

державного правління – обсяг виконаної наукової роботи складає – 2,5 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. Здійснено дослідження 

принципу поділу влади як одного з основних критеріїв визначення форми 

правління держави і принципу функціонування демократичної правової 

держави. Зокрема проаналізовано його зміст з точки зору трьох основних 

компонентів – інституційного, функціонального та суб’єктного. Розглянуто 

роль системи стримувань і противаг в механізмі реалізації державної влади з 

точки зору широкого підходу до її визначення як системи повноважень гілок 

влади із взаємного співробітництва та вузького підходу як системи 

повноважень, необхідних для запобігання можливих авторитарних тенденцій 

в діяльності однієї з гілок влади. Особливу увагу приділено законодавчій 

гілці влади, її місцю і значенню в тріаді поділу влади. Проаналізовано види 

законів, як основного продукту законодавчої влади, виходячи з різних 

критеріїв поділу, значення такого поділу для науки і практики.  

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. Теорія 

поділу влади на сучасному етапі розвитку суспільства продовжує привертати 

до себе увагу науковців. Для сучасної України, яка розбудовує  

демократичну, соціальну, правову державу важливим є закріплення 

принципу поділу влади, який забезпечує демократичність державної влади, 

усуває можливість її авторитаризації і гарантує забезпечення концентрації 

державної влади в її носія – народу. Таким чином, поділ державної влади 

продовжує визнаватися стрижневою умовою демократичної правової 

державності. При цьому, окрема закріплена на практиці теоретична модель 

поділу державної влади виступає одним з критеріїв визначення форма 

правління конкретної держави. На даний час, в період реформування в 

Україні відповідна модель поділу державної влади, механізм взаємних 

стримувань і противаг, функціонування державних інституцій у 



відповідності до форми правління набуває особливої значущості і потребує 

досліджень.  

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

дату та місце проведення). 

- Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду 

державотворення та право творення: Тези доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 23 червня 2021 р.) / Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 

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

вересня 2021 року,  

 

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

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

аркушів. 
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0,3 друк.арк.) 

Статті 

Процюк І.В. Виконавча влада в парламентських державах.  Актуальні 

проблеми держави і права. 2021. № 91. С.174-185. (0,7 друк.арк.) фахове 

видання Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Процюк І.В. Класифікація законів: загальнотеоретичні аспекти. 
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Процюк Ігор. Система стримувань і противаг як аспект поділу влади. 

Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення 

та право творення: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної 
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конференції (м. Київ, 23 червня 2021 р.) / Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Київ: ФОП Кішка І.В. 2021 – 628 с. С. 

424-428. (0,3 друк.арк.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus.  

Protsiuk, I., еt. al.  Impact Of Direct Effect Of Constitutional Norms And 

Practice Of The European Union On The Efficiency Of HumanRights’ Realization 

And Protection (2021) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24 

(Special Issue 1), pp. 1-8. (Scopus). (заг. 0,9 друк.арк.; авторський внесок 

0,2 друк.арк.) 

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

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка по захисту дисертацій за 

спеціальностями:  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень / 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне 

право / 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Виступав офіційним опонентом по дисертації Бичкова Ігоря 

Геннадійовича на тему: «Місце органів конституційної юрисдикції в 

механізмі стримувань і противаг демократичної правової держави» 26 квітня 

2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

Виступав офіційним опонентом по дисертації Байбак Анастасії 

Геннадіївни на тему: «Визначеність як властивість права» 28 квітня 2021 р. 

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.700.02 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

Виступав офіційним опонентом по дисертації Драгнєвич Олени 

Володимирівни «Імунітет як елемент правового статусу судді (теоретико-

правове дослідження)» 04 серпня 2021 р в разовій спеціалізованій вченій раді 

ДФ 64.700.051 Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

Професор                                                                          І.В. Процюк 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№ 3 від 03 грудня 2021 р. 
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