
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Трихліб Крістіна Олексіївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права. 

3. Ефективне забезпечення прав і свобод людини, 1,5 друк.арк. 

4. 3. Ефективне забезпечення прав і свобод людини, 17,3 друк. арк. (статті, тези – 2,3 друк. 

арк., навчально-методичні матеріали – 15 друк. арк. (10 друк. арк. українською мовою і 5 

друк. арк. англійською мовою)). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР  

(наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, навчально-методичні матеріали). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Проаналізовано сутність та особливості 

застосування доктрини меж вільного розсуду держави у практиці Європейського 

суду з прав людини. Досліджено фактори, що впливають на обсяг свободи розсуду 

національних органів влади при ефективному забезпеченні та захисті прав, 

гарантованих Європейською конвенцією з прав людини. Встановлено, що межі 

вільного розсуду можуть бути широкими або вузькими. У процесі визначення цих 

меж Європейський суд з прав людини керується принципами субсидіарності і 

пропорційності. На підставі системного порівняльного аналізу судової практики 

зроблено висновок, що обсяг меж вільного розсуду держави залежить від таких 

факторів: вид і специфіка порушеного та/або обмеженого права, його значення для 

індивіда, особливості конкуруючих інтересів, контекст і передісторія втручання, 

наявність або відсутність консенсусу щодо предмета розгляду, мета втручання, 

ступінь його інтенсивності та тривалості, характер обмежувальних заходів, їх ефект 

і співмірність обмеження прав і свобод людини.  

Крім того, проаналізовано автономне тлумачення принципу верховенства права у 

практиці Європейського суду з прав людини. Встановлено і охарактеризовано 

ключові складові верховенства права, тобто вимоги, яких повинні дотримуватися всі 

держави-члени Ради Європи задля ефективного забезпечення та захисту прав 

людини. Зроблено висновок, що принцип верховенства права містить такі вимоги: 

авторитет, неупередженість і незалежність судової влади, ефективний судовий 

контроль обмежень прав людини з боку виконавчої влади, пропорційність і 

законність втручання і/або обмеження прав людини, встановлення обсягу 

дискреційних повноважень в законі, вимоги до якості закону (його доступність і 

передбачуваність), правова визначеність, принципи nullum crimen, nulla poena sine 

lege, заборона аналогії в кримінальному праві та ін. 

Також досліджено роль і значення принципу верховенства права у контексті 

ефективного забезпечення права на справедливий суд, що включає право на 

ефективний і достатній доступ до суду, принцип res judicata і процесуальні гарантії, 

доступні для учасників судового процесу (справедливе, публічне та оперативне 

провадження), остаточність і виконуваність судових рішень, prima facie, в останній 

інстанції, поділ влади, незалежність та неупередженість судової влади, що має бути 



  

встановлена законом, чітка, прозора і законна процедура призначення судді 

на посаду та наявність необхідних гарантій незалежності й неупередженості судової 

влади, зокрема, загальна вимога незмінності суддів протягом терміну їх 

повноважень.  

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. Доктрина меж вільного 

розсуду була розроблена у практиці Європейського суду з прав людини і є 

надзвичайно важливим інструментом здійснення наглядової (контрольної) 

функції щодо ефективного забезпечення та захисту прав, гарантованих 

Європейською конвенцією з прав людини. Питання є вкрай актуальним, оскільки 

аналіз практики Європейського суду з прав людини свідчить, що доктрина меж 

вільного розсуду, разом із принципом пропорційності, виступають ключовими 

знаряддями при аргументації рішень та своєрідним механізмом, який дозволяє 

утримувати «справедливий баланс» і розвивати європейські стандарти прав 

людини, балансувати між релятивізмом й універсалізмом, формуючи при цьому 

регіональні, загальноєвропейські стандарти прав людини.  

Принцип верховенства права як невід’ємний атрибут демократичної правової 

держави спрямований, насамперед, на забезпечення та захист прав людини. Це не 

теоретична конструкція, а досить конкретний механізм, який покликаний 

гарантувати права і свободи людини на практиці. Європейський суд з прав 

людини у своїй практиці сформував автономне тлумачення та охарактеризував 

основні складові верховенства права, аналіз яких є особливо актуальним у 

контексті дотримання Україною європейських стандартів ефективного 

забезпечення та захисту основних прав і свобод людини. Однією з ключових 

вимог верховенства права є забезпечення права на справедливий суд. Відтак, 

аналіз судової практики щодо належного гарантування та захисту цього права є 

також вкрай актуальним та необхідним в умовах розвитку вітчизняної правової 

держави. 

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

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

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

нормативно-правових актів. – 

5.3.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – 

5.4.  Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. – 

5.5.  Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.  

 – Як модератор гуртка з теорії права здійснювала підготовку та консультування членів 

гуртка з наукових досліджень у галузі теорії права, проводила перевірку, рецензування 

й надавала рекомендації щодо написання наукових статей і тез доповідей на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях.  

 – член групи забезпечення в рамках акредитації освітньої-професійної програми 

«Міжнародне право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право». 



  

 – член групи забезпечення англомовної моделі освітньо-професійної 

програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» першого 

(бакалаврського) рівня на міжнародно-правовому факультеті. Розробниця 

англомовного курсу з «Теорії права». 

– 28 травня 2021 р. – брала учать в якості перекладача у ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві». Синхронний переклад доповіді (англо-український) і презентації «Роль 

цінностей особистості в саморозвитку» професора UMCS Інституту філософії 

Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Лешека Копчуха. Переклад дискусії 

(питання – відповіді). Організатори: кафедра культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна, 

Інститут філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан, 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія. 

 – 27 – 28 травня 2021 р. (платформа Google Meet) – була суддею у Всеукраїнських 

змаганнях, Дебатах на тематику «Дилеми батьківства». Організатори: Дебатний клуб 

НЮУ, Сенат та студентське самоврядування факультету Адвокатури Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У дебатах брали участь студенти з 

різних ВУЗів України. У фіналі перемогу одержала команда з Національного 

університету «Одеська юридична академія». Друге місце – також команда з 

Національного університету «Одеська юридична академія». Третє місце – команда 

студентів з Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 – Із 2017 р. і дотепер обрана членом Ради Молодих Вчених Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 – Із березня 2019 р. – член CEE Chapter Міжнародного Товариства Публічного Права 

(The International Society of Public Law, ICON-S). 

 – Із серпня 2019 р. і дотепер – член НАМУ – Національної асоціації медіаторів 

України. 

 – Із вересня, 2021 р. – обрана заступником завідувача кафедри із наукової роботи (на 

громадських засадах).  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. –  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів. –  

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

Конституційного Суду України. –  

6.4. Прочитані лекції, семінари практичним працівникам. –  

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

самоврядування, організацій та громадян. –  

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

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

8. Участь у конференціях, семінарах.  



  

1) Міжнародний вебінар «Судова правотворчість в європейських 

конституційних судах», організований відділенням ICON-S в Центральній і Східній Європі, 

Центром міждисциплінарних конституційних досліджень Ягеллонського університету та 

Факультетом Права і Адміністрації Ягеллонського університету, 28 січня 2021 р. 

2) ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку особистості 

в сучасному суспільстві». Організатори: кафедра культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна, Інститут 

філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан, Тбіліський 

державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія, 28 травня 2021 р. Брала учать в 

якості перекладача. Синхронний переклад доповіді (англо-український) і презентації «Роль 

цінностей особистості в саморозвитку» професора UMCS Інституту філософії Університету 

Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Лешека Копчуха. Переклад дискусії (питання – 

відповіді). 

3) Була суддею у Всеукраїнських змаганнях, дебатах студенти з різних ВУЗів на тему: 

«Дилеми батьківства». Організатори: Дебатний клуб НЮУ, Сенат та студентське 

самоврядування факультету Адвокатури Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 27 – 28 травня 2021 р. 

4) V Харківський міжнародний юридичний форум, сателітний захід «Європейські 

цінності та конституційне правосуддя», м. Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 20 вересня 

2021 р. 

5) VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку науки 

і практики», м. Рим, Італія 25 – 27 жовтня 2021 р. 

6) VIII Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика, актуальні 

проблеми, інновації», м. Амстердам, Нідерланди, 09 – 12 листопада 2021 р. 

9. Видавнича діяльність. 

Статті: 

Обсяг меж вільного розсуду держави у практиці Європейського суду з прав людини // 

Проблеми законності. – 2021. – Вип. 154. – С. 65 – 78. doi: https:// doi.org/10.21564/2414-

990X.154.239125. (1,1 друк. арк.). 

Тези: 

Реалізація права на доступ до Інтернету: Україна vs міжнародна практика // Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики», м. Київ, 21 травня 2021 р., 0,2 друк. арк. (особистий внесок – 0,1 друк. арк.). 

Принцип «позитивної» дискримінації як подолання нерівності в праві // Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики», м. Київ, 21 травня 2021 р., 0,2 друк. арк. (особистий внесок – 0,1 друк. арк.). 

Загальна теорія права як фундаментальна юридична наука // Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики», м. Київ, 

21 травня 2021 р., 0,2 друк. арк. (особистий внесок – 0,1 друк. арк.). 



  

Autonomous interpretation of the rule of law in the case law of the European Court 

of Human Rights // VI International Scientific and Practical Conference «Actual tendencies of 

development science and practice», Rome, Italy, October 25 – 27, 2021, 0,5 друк. арк.  

Rule of law in the context of ensuring the right to a fair trial // VIII International Scientific and 

Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», Amsterdam, 

Netherlands, November 09 – 12, 2021, 0,4 друк. арк. 

Навчально-методичні матеріали: 

Програма навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 

293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового 

факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 46 с. (1,7 друк. арк.). 

Підготовка програм в рамках акредитації освітньої-професійної програми 

«Міжнародне право»: 

 – Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 

293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового 

факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. 34 с. (1,7 друк. арк.) 

 – Силабус навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 

293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового 

факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. 17 с. (1 друк. арк.). 

 – Анотація навчальної дисципліни «Теорія права» освітньо-професійної програми 

«Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне 

право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2017. 2 с. (0,1 друк. арк.). 

 – Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 

293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового 

факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 34 с. (1,7 друк. арк.). 

 – Силабус навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 

293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового 

факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 17 с. (1 друк. арк.). 

Розробка тем індивідуальних робіт (есе і презентацій) з навчальної дисципліни «Теорія 

права» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 081 «Право» 

(факультет Адвокатури). Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 4 с. (0,1 друк. 

арк.). 

Розробка завдань для контрольного оцінювання знань студентів з навчальної 

дисципліни «Теорія права» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 081 

«Право» (факультет Адвокатури). Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 55 с. 

(1,6 друк. арк.). 



  

Розробка тем індивідуальних робіт (есе і презентацій) з навчальної дисципліни 

«Теорія права» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне 

право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. 4 с. (0,1 друк. арк.). 

Розробка завдань для контрольного оцінювання знань студентів з навчальної 

дисципліни «Теорія права» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне 

право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. 32 с. (0,9 друк. арк.). 

Розробка екзаменаційних питань з навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-

правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 2 с. (0,1 друк. 

арк.). 

Розробниця англомовного курсу з «Теорії права», навчально-методичних комплексів в 

рамках забезпечення англомовної моделі освітньо-професійної програми «Міжнародне 

право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня на 

міжнародно-правовому факультеті: 

 – Syllabus of academic discipline «Theory of Law» for students of the first (bachelor’s) level 

of higher education in the field of knowledge 29 «International Relations» of the speciality 293 

«International Law» of the specialization «International Law» of the Faculty of International Law. 

Kharkiv: Yaroslav Mudryi NLU, 2021. 20 p. (1,2 друк. арк.) 

 – Work programme of academic discipline «Theory of Law» for students of the first 

(bachelor’s) level of higher education in the field of knowledge 29 «International Relations» of the 

speciality 293 «International Law» of the specialization «International Law» of the Faculty of 

International Law. Kharkiv: Yaroslav Mudryi NLU, 2021. 32 p. (1,8 друк. арк.). 

Elaboration of topics for individual works (essays and presentations) in the discipline «Theory 

of Law» for students of the first (bachelor’s) level of higher education in the field of knowledge 29 

«International Relations» of the speciality 293 «International Law» of the specialization 

«International Law» of the Faculty of International Law. Kharkiv: Yaroslav Mudryi NLU, 2021. 4 

p. (0,1 друк. арк.). 

Preparation of lecture notes, methodical and teaching materials in the discipline «Theory of 

Law» for students of the first (bachelor’s) level of higher education in the field of knowledge 29 

«International Relations» of the speciality 293 «International Law» of the specialization 

«International Law» of the Faculty of International Law. Kharkiv: Yaroslav Mudryi NLU, 2021. 30 

p. (0,9 друк. арк.). 

Elaboration of tasks for control assessment of students’ knowledge in the discipline «Theory 

of Law» for students of the first (bachelor’s) level of higher education in the field of knowledge 29 

«International Relations» of the speciality 293 «International Law» of the specialization 

«International Law» of the Faculty of International Law. Kharkiv: Yaroslav Mudryi NLU, 2021. 30 

p. (0,9 друк. арк.). 



  

Elaboration of examination questions in the discipline «Theory of Law» for students 

of the first (bachelor’s) level of higher education in the field of knowledge 29 «International 

Relations» of the speciality 293 «International Law» of the specialization «International Law» of the 

Faculty of International Law. Kharkiv: Yaroslav Mudryi NLU, 2021. 2 p. (0,1 друк. арк.). 

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

Scopus, Web of Science –  

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

даних. 

Обсяг меж вільного розсуду держави у практиці Європейського суду з прав людини // 

Проблеми законності. – 2021. – Вип. 154. – С. 65 – 78. doi: https:// doi.org/10.21564/2414-

990X.154.239125. (1,1 друк. арк.). (Індексація: Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, Central 

and Eastern European Online Library (CEEOL), BASE, Crossref, ERIH PLUS, Novanet, EZB 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek, WorldCat, William A.Wise Law Library Colorado Law, 

National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky, MIAR, Universidad de Navarra, South 

Texas College of Law, UlrichsWEB, HeinOnline, EBSCO, OpenAIRE, Vlexjustis). 

Rule of law in the context of ensuring the right to a fair trial // VIII International Scientific and 

Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», Amsterdam, 

Netherlands, November 09 – 12, 2021, 0,4 друк. арк. (Індексація: Crossref, Bowker, Google 

Scholar, OUCI).  

 

Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web 

of Science - 3 

Trykhlib, K. (2019). Law-Making Activity in the Case Law of the Constitutional Court of 

Ukraine. International and Comparative Law Review, 19(2), 27-75 

 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. –  

12.1. Підготовка відгуків на дисертації. –  

13. Підготовка відгуків на автореферати. –  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом. Ні.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Член CEE Chapter Міжнародного 

Товариства Публічного Права. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Онлайн квест «Знавці 

Конституції», 15 червня 2021 р. (Рада молодих вчених – один із співорганізаторів 

конференції, спільно із Харківською обласною державною адміністрацією та Радою молодих 

вчених при Харківській обласній державній адміністрації). 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. –  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Присвоєння вченого звання доцента. Атестат доцента від 09 лютого 2021 р. АД № 

006342 (м. Київ, Міністерство освіти і науки України).  

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


  

Certificate of participation in the VI International Science Conference «ACTUAL 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT SCIENCE AND PRACTICE», October 25 – 27, 2021, Rome, 

Italy (12 Hours of Participation, 0,4 ECTS credits).  

Certificate for active participation in the VIII International Scientific and Practical 

Conference “SCIENCE AND PRACTICE, ACTUAL PROBLEMS, INNOVATIONS”. November 

09 – 12, 2021, Amsterdam, Netherlands (24 Hours of Participation, 0,8 ECTS credits).  

 

Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачем (одиниць/друк.арк.):     3 тез / 0,6 друк. арк. 

 

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  

Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції 

1 Trykhlib K. Rule of law in the context 

of ensuring the right to a 

fair trial 

Abstracts of VIII International 

Scientific and Practical 

Conference «Science and 

practice, actual problems, 

innovations». Amsterdam, 

Netherlands (November 09 – 12, 

2021). 525 p.  

Pp. 154 – 158. URL: 

https://isg-konf.com. 

Available at : DOI: 

10.46299/ISG.2021.II.VIII  

 

 

_________доц. К.О. Трихліб  
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