
 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Вовк Дмитро Олександрович 

2. Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Свобода 

релігії або переконань і безпека: підходи до співвідношення у різних правових 

системах світу (1,5 друк.арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Свобода 

релігії або переконань і безпека: підходи до співвідношення у різних правових 

системах світу (1,5 друк.арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР  

(статті, спільний висновок Венеціанської комісії «За демократію через право» та 

ОБСЄ/БДІПЛ). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовані положення у сфері 

свободи релігії або переконань і безпеки у праві низки пострадянських країн з 

особливим фокусом на Україну та Узбекистан. Проведено аналіз відповідності 

законів у сфер релігії, що діють на пострадянському просторі, міжнародним 

стандартам і рекомендаціям, передусім, рекомендаціям і вказівкам ОБСЄ. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи: Питання 

співвідношення свободи релігії або переконань є однією з важливих і складних 

тем у сфері прав людини. На пострадянському просторі більшість країн так чи 

інакше обмежують це право з міркувань безпеки на законодавчому рівні і на рівні 

правозастосовної практики. Далеко не завжди ці обмеження є пропорційними, що 

актуалізує наукову та експерту увагу до цих питань. 

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.. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

- Участь у підготовці Висновку Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо 

проекту Закону Республіки Узбекистан «Про свободу совісті та релігійні 

організації», режим доступу: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)002-rus.  

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. 

- Сесія «Свобода релігії або переконань і безпека» для співробітників ОБСЄ у 

балканських країнах (21 жовтня 2021 р.); 

- Сесія «Свобода релігії або переконань і безпека» для Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ (10 листопада 2021 р.); 

- Сесія «Стандарти ОБСЄ у сфері свободи релігії або переконань і безпеки» для 

викладачів і науковців Національної академії політики імені Хо Ши Міна 

(В’єтнам), 8 грудня 2021 р. 

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

місцевого самоврядування (прокуратури, суду), організацій та громадян.  

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 

 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)002-rus


  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

- Х Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини, онлайн, 

1-2 грудна 2021 р. 

- Вебінар «Релігійна свобода за різних політичних режимі», 10 червня 2021 р. 

(міжнародна участь), режим доступу: https://talkabout.iclrs.org/2021/06/10/webinar-

advancing-religious-freedom/. 

- Вебінар «Свобода слова, популізм та соціальні мережі: кейс Трампа та його 

уроки для України», 24 січня 2021 р. (всеукраїнська участь).  

 

9. Видавнича діяльність  

Стаття: 

- Brett Scharffs, Andrea Pin & Dmytro Vovk. (2021). Christianity, Human Rights, and 

Dignity: Squaring the Triangle, BYU Law Review, 46(5), 1149-1154 (особистий 

внесок 0,4 друк.арк.). 

 

Редагована збірка статей: 

- Special issue “Human Dignity And Human Rights—Christian Perspectives And 

Practices: A Focus On Constitutional And International Law”, BYU Law Review, 46(5) 

(co-edited with Brett Scharffs and Andrea Pin). 

 

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

даних Scopus, Web of Science  

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

базах даних. 

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

- Журнал «Філософія права і загальна теорія права» 

- Журнал «Релігійна свобода» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом  

https://talkabout.iclrs.org/2021/06/10/webinar-advancing-religious-freedom/
https://talkabout.iclrs.org/2021/06/10/webinar-advancing-religious-freedom/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

- член Групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ зі свободи релігії або переконань. 

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. 

 

 

_________ доц. Д. О. Вовк  

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол  № 3 від  03 грудня 

2021 р. 

 

Завідувач кафедри 

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

 

 

 

 


	- Вебінар «Свобода слова, популізм та соціальні мережі: кейс Трампа та його уроки для України», 24 січня 2021 р. (всеукраїнська участь).

