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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

 

1.1. Науково-дослідна робота кафедри здійснювалась в межах цільової комплексної 

програми «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи 

України», № 0111U000969. Науковий керівник – завідувач кафедри теорії і філософії права, 

д.ю.н., проф. Петришин О. В. 

 

1.2. Штатний склад кафедри теорії і філософії права за планом науково-дослідницької 

роботи на 2021 рік:  

 

1. Петришин О.В., завідувач кафедри теорії і філософії  права, д.ю.н., професор (0,5 ставки) 

Опубліковано 0,95 друк. арк. 

Статті: 

1. Kuznietsova N. S., Petryshyn O. V., Pylypenko D. S. The Civil Code of Ukraine – A reliable 

regulator of civil relations in civil society. Global Journal of Comparative Law. Special Issue: Re–

codification of the Civil Lav of Ukraine. 2021. Volume 10, № 1–2. Р. 5-15. (Scopus). 

2.  Petryshyn O. V., Hyliaka O. S. Human rights in the digital age: Challenges, threats and 

prospects. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. №1. 2021. С. 15–23. (0,8 

друк.арк/0,4 друк.арк) (Scopus). 

3.  Petryshyn O. V., Petryshyn O. O., Hyliaka O. S. The problem of non–implementation of 

judgements of the European Court of  Human Rights in Ukraine in the context of the rule of law 

(methodological and comparanive aspects). Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine. 2021. № 28 (2). P. 17–24. (0,8 друк.арк/0,25 друк.арк) (Scopus). 

 

2. Дашковська О.Р., д.ю.н., професор     

«Методологічні засади дослідження прав людини та їх правового захисту в Україні», 2,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 6,1 друк. арк. 

Статті 

1. 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) 

2. 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) 

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) 

4. 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) 

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://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://generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=ScienceRise:%20Juridical%20Science
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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5. 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) 

6. 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) 

 

3. Максимов С.І., д.ю.н., професор 

«Доктрина природного права: стан та перспективи розвитку», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 4,8 друк. арк. 

Монографія: 

«Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку», (у співавт.), 

(особистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

Енциклопедія: 

Максимов С. І. Соціологія права: енциклопедичний словник / Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов,  

В. Л. Погрібна та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – 984 с. (особистий внесок – 

1,5 друк арк.) 

Статті : 

1. Максимов С. Від головного редактора. Філософія права і загальна теорія права. 2020. 

№2. С. 12-16. (0,37 друк. арк.) (не увійшла у звіт 2020 року) 

2. Максимов С. Спір про природу права. Філософія права і загальна теорія права. 2020. 

№2. С. 17-34. 1,3 друк. арк. (не увійшла у звіт 2020 року) 

3. Максимов С. Теорія природного права: концептуальний і доктринальний виміри. Право 

України, 2021, №1, с. 43-65. (1,5 друк. арк.) 

4. Козюбра М., Максимов С. Вступне слово. Актуальна тема номера: «Доктрина 

природного права». Право України, 2021, №1, с. 9-11. (особистий внесок 0, 1 друк. арк) 

5. Висновки та рекомендації з актуальної теми «Доктрина природного права». За редакцією 

координаторів актуальної теми Миколи Козюбри, Сергія Максимова. Право України, 2021, №1,  

с. 167-171. (особистий внесок 0,2 друк. арк) 

6. Максимов С., Уварова О. Бізнес і права людини: теоретичні рефлексії та перспективи 

взаємодії (Від головного редактора та редактора номера). Філософія права і загальна теорія 

права. 2021. №1. С. 12-20. (особистий внесок 0,33друк. арк.) 

7. Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.) (Web of Science) 

8. Vira I. Tymoshenko; Sergiy I. Maksymov; Larysa O. Makarenko; Оlena S. Kravchenko; Sergiy 

S. Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world. Amazonia Investiga, 2021, Volume 10 - 

Issue 39 / March 2021, 9–15.  (особистий внесок 0,2 друк. арк.) (Web of Science) 

9. Maksymov, S.I., & Satokhina, N.I. (2021). Rule of law and state of exception: The genesis of 

the problem. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(2), 47-54.(особистий 

внесок 0,6 друк. арк.)  (Scopus) 

 

 

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
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Тези: 

1. Максимов С. Межі моральної аргументації у праві. Фундаментальні проблеми 

юриспруденції – ІІІ. Межі права. Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Харків, 23-

24 квітня 2021 р. С. 58-59 (0,2 друк. арк. ) 

2. Максимов С. Університет як форма саморозвитку особистості (філософська педагогіка 

Сергія Гессена). Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві. Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, Харків 26 березня 2021 р. С. 246-247 (0,1 друк. 

арк.) 

Редагування тез: 

Джерела права в наукових юридичних дослідженнях: Тези доповідей аспірантського 

круглого столу за курсом «Форми (джерела) права», 20-21 травня 2021 року. Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого / за кер. та ред. д.ю.н., проф. С. Максимова. Харків, 2021. 132 с. (7,67 друк. 

арк.)  

Переклади статей:  

Роберт Алексі (Німеччина). Ідеальний вимір права. Філософія права і загальна теорія 

права. 2020. №2. С. 35-61 (1,88 друк. арк.)  

 

4. Погребняк С.П., д.ю.н., професор 

«Практика застосування конституційних положень Верховним Судом», 2 друк. арк. 

Опубліковано 5 друк. арк.  

Монографія 

Погребняк С.П. «Правові позиції Верховного Суду в контексті верховенства права і 

конституціоналізму» (5 друк. арк.).  

Статті 

Panova L., Kodahenko L., Gramatskyy E., Kodynets A., Pohrebniak S. Digitization in Law: 

International-Legal Aspect // CUESTIONES POLITICAS. – 2021. – Vol. 39. Issue 69. - P. 547-564 (1 

друк. арк.). 

Тези 

Погребняк С.П. Система принципів у проекті КК // Класифікація як проблема епістемології у 

кримінально-правових науках (науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня народження 

проф. Л.М. Кривоченко), м. Харків, 20 квітня 2021 р., (0,3 друк. арк.) 

Погребняк С.П. Доктринальні аспекти належного урядування як конституційної цінності // 

Конституційні цінності в офіційній та академічній конституційних доктринах (науково-

практична онлайн-конференція), м. Київ - Харків, 14 червня 2021 р., (0,3 друк. арк.) 

 

5. Процюк І.В., д.ю.н., професор 

«Поділ влади як один з основних критеріїв визначення форм державного правління», 2,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 

Статті 

1. Protsiuk, I.,еt. al.  (2021). Adaptation of Ukrainian legislation on drug trafficking control to the 

European Union legislation (separate aspects)  P. 156-168. зі змісту  // Shevchuk O. Administrative 

law: concepts, human rights, innovations : A selection of scientific papers in English indexed by 

Scopus and Web of Science and other scientometric databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  

укр.: Адміністративне право: концепції, права людини, інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, 
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індекс. Scopus і Web of Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. 

(заг. 23,0 друк.арк.; авторський внесок 0,3 друк.арк.). 

2. Protsiuk, I.,еt. al.,  (2021). Reproductive health and human rights: concept, features and 

classification   P. 127-142. зі змісту // Shevchuk O. Administrative law: concepts, human rights, 

innovations : A selection of scientific papers in English indexed by Scopus and Web of Science and 

other scientometric databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  укр.: Адміністративне право: 

концепції, права людини, інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web of 

Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк.арк.; 

авторський внесок 0,3 друк.арк.) 

3. 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). 

4. Процюк І.В. Класифікація законів: загальнотеоретичні аспекти. Прикарпатський 

юридичний вісник. 2021. № 4. (0,7 друк.арк.) фахове видання Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

5. 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.) 

Тези 

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 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.) 

 

6. Биля-Сабадаш І.О., к.ю.н., доцент 

«Юридико-технічні засоби підвищення доступності та зрозумілості юридичних документів для 

їх адресатів», 1, 5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Биля-Сабадаш І. О., Суходубова І. В. Принцип обґрунтованості нормотворчої діяльності: 

загальнотеоретична характеристика та нормативно-правове закріплення // Юридичний 

науковий електронний журнал. - 2021. - № 11. - [в редакції] (1 друк. арк. Особистий внесок - 0,7 

друк арк.) Index Copernicus International (Республіка Польща) 

2. Биля-Сабадаш І. О. Засоби підвищення доступності (зрозумілості) юридичних 

документів: загальнотеоретична характеристика // Юридичний науковий електронний журнал. - 

2021. - № 12. - [в редакції] (0,6 друк арк.) Index Copernicus International (Республіка Польща) 

3.   Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. Jurisdictional Issues in the Digital 

Age (2021). Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167-183 (1 друк. арк.) Web of Science 

Тези: 

1. Засоби забезпечення доступності (зрозумілості) нормативно-правових актів // Актуальні 

шляхи вдосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і повідомл. XIII Всеукр. 

наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів «Актуальні шляхи 

удосконалення українського законодавства» (м. Харків, 15 трав. 2021 р.). (0, 25 друк. арк.) 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


6 
 

2. Термінологія нормативно-правових актів в контексті забезпечення доступності 

(зрозумілості) нормативно-правових актів // Юридичні науки: проблеми та перспективи: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 - 26 червня 2021 р. 

(0, 25 друк. арк.) 

3. Засоби забезпечення доступності (зрозумілості) індивідуальних правових договорів // 

Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 5 - 6 листопада 2021 р. (0,25 друк. арк.) 

 

7. Богачова Л.Л., к.ю.н., доцент 

«Закони і підзаконні нормативні акти у системі джерел національного і наднаціонального 

права», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 4,7  друк.арк. 

Статті: 

1. Правовий звичай як джерело права України (у співавторстві)./ Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. №4. С.24-27. Режим доступу: https://www.lsej.org.ua/ (0,6 друк.арк.) 

Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2. Правова система України: сучасний стан і тенденції розвитку (у співавторстві)./ 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №4. С.28-30. Режим доступу: 

https://www.lsej.org.ua/ (0,5 друк.арк.) Index Copernicus International (Республіка Польща). 

3. Застосування принципу верховенства права у судовій практиці (у співавторстві)./ 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2021. Вип.4. Режим 

доступу: https://www.inter-nauka.com/ua (1 друк.арк.) Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

4. Соціальні права людини: загальнотеоретична характеристика (у співавторстві)./ 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2021. Вип.4. Режим 

доступу: https://www.inter-nauka.com/ua (0,6 друк.арк.) Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

5. Просторові межі дії нормативно-правових актів./ Київський часопис права. 2021. №3. 

(0,5 друк.арк.) 

6. Тематика курсових робіт з теорії права для студентів 1 курсу денних факультетів / 

уклад.: О.В.Петришин та ін.- Х.: Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудрого. 2021. 54 с. [електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://www:ftplec.nlu.edu.ua. (0,5 друк.арк.) 

Тези: 

1. Місце підзаконних нормативно-правових актів у ієрархічній структурі законодавства. 

/Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 жовтня 2021.-Запоріжжя: 

Громадська організація «Істина».- 185 с. (0,2 друк.арк.) 

2. Поняття та види законів у національних і наднаціональних правових системах./ Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми і перспективи розвитку: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Львів. 19-20 листопада 2021 р.- Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2021.(0,3 друк.арк.) 

3. Роль закону та інших форм існування права у формуванні правової культури 

суспільства./ Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали VI 

міжнародної науково-практичної конференції,  м. Полтава, 2 грудня 2021 р. [електронний 

ресурс]. (0,2 друк.арк.) 
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4. Правова визначеність як елемент верховенства права./ Становлення та розвиток правової 

держави: проблеми теорії і практики: матеріали XIV міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Миколаїв, 2-3 грудня 2021 р. (0,3 друк.арк.) 

 

8. Вовк Д.О. к.ю.н., доцент (0,5 ставки) 

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

системах світу», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. 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.). 

2. Clark E.A.,Vovk D. Religion during the Russian-Ukrainian conflict. London : Taylor & Francis 

Group, 2019.  248 с. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429288463 (особ. внесок - 1,9 друк.арк) 

(проіндексовано в Scopus 10.12.2021 р.) (Scopus) 

3. Clark E.A.,Vovk D. Introduction. Religion during the Russian-Ukrainian conflict. London : 

Taylor & Francis Group, 2019. P. 1-11. DOI: 10.4324/9780429288463-1 (особ. внесок – 0,4 

друк.арк.) (проіндексовано в Scopus 10.12.2021 р.) (Scopus) 

4. Vovk D. Dynamics of church-state relations in ukraine and the military conflict with russia: 

Political and legal aspects. Religion during the Russian-Ukrainian conflict. London : Taylor & Francis 

Group, 2019. DOI: 10.4324/9780429288463-3 (особ. внесок – 1,5 друк.арк.) (проіндексовано в 

Scopus 10.12.2021 р.) (Scopus) 

 

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. Олейников С.М,, к.ю.н., доцент (0,25 ставки) 

«Інститути публічної влади: правова природа, режим обмежень, взаємодія з суспільством, 

етико-правові вимоги», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  7 друк. арк. 

Статті: 

1. Олейников С.М. Державно-правовий примус в умовах політичних режимів.  

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки»,№ 3(37), 2021, с. 54–

62.  DOI: 10.25313/2520-2308-2021-3-7052 (фахове видання) (URL : https://www.inter-

nauka.com/ua/issues/law2021/3/7052 )  – (1,02 друк. арк.) 

2. Oleinykov S. Theoretical definiteness of the concept of state legal coercion. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / ред кол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків: 

Право, 2021. – Вип. 42. – 202 с.    С. 38–51. DOI: https://doi.oiB/10.31359/1993-0941-2021-42-38  

(фахове видання) – ( 0, 65 друк. акр) 

3. Oleinykov S. Public opinion and public authority: interaction functions. Научные 

исследования: парадигма инновационного развития. Сборник научных трудов. Prague, Czech 

Republic, «Международный научный центр развития науки и технологий», 31.03.2021, с. 50-56. 

– International Scientific Journal “Internauka” – (URL: https://www.inler-nauka.com/ – (0, 4 друк. 

арк.) 

4. Олейников С. Н. Государственный режим как аспект политического: правовые 

https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2021/3/7052
https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2021/3/7052
https://doi.oib/10.31359/1993-0941-2021-42-38
https://www.inler-nauka.com/
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императивы. Электронный инновационный вестник. 2021, № 3. с. 15–17. (URL: 

https://elvestnik.com/images/3-2021/Oleynikov.pdf). – (0, 32 друк. арк.) 

5. Олейников С. Н. К атрибутам правовой природы публичной власти. Электронный 

инновационный вестник. 2021, № 1(18), с. 21–23. (URL: https://elvestnik.com/images/1-

2021/Oleynikov.pdf) – (0, 3 друк. арк.) 

6. Олейников С.Н. Функционирование общественного мнения в политико-правовой среде. 

Scientific Collection «InterConf», (44): «Scientific Research in XXI Century» (March 6–8, 2021). 

Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021, с. 359–366. (URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9858) – (0, 35 друк. арк.)  

7. Oleinykov S. Public opinion in the information environment and digitalization. Applied and 

fundamental scientific research. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. 

Brussels, Belgium. 2021. Pp. 83–87. (DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XIX) – (0, 3 друк. арк.) URL : 

https://isg-konf.com/ru/applied-and-fundamental-scientific-research-ru/ 

8. Oleinykov S. Constitutional and legal responsibility as a factor limits of power / «Science and 

Global Studies». Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / International Scientific Journal 

“Internauka Pp. 63–66. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf  – (0, 

21 друк. арк.) 

9. Олейников С. Природно-правовий детермінізм обмежень влади //Сучасні  наукові  

дослідження:  соціально-політичний  та правовий  виміри : / МЦНД  – Вінниця: Європейська 

наукова платформа, 2021, с. 15-22.   DOI: 10.36074/mcnd-23.04.2021.law-gov.01  – (0, 45 друк. 

арк.) 

10. Олейников С.М. Правові обмежувальні імперативи для влади: види та склад. 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 5, 2021. Відень, Австрія, с. 60–67.  DOI 

10.36074/grail-of-science.04.06.2021.011    URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/04.06.2021) - (0,5 друк. арк.) 

11. Олейников С.Н. Публичная власть и государственно-правовой режим. 

Международный научный периодический рецензируемый журнал «SWorldJournal» (Болгарія), 

2021, № 8. С. 129–135.  DOI: 10.30888/2410-6615 – (0, 46 друк. арк.) 

12. Oleinykov S. To the legal nature of state power. Modern scientific challenges and trends. № 6 

(40), July 2021. Warsaw, Poland, Wydawnictwo Naukowe "iScience",  7–9 July 2021, pp. 88 – 91.  

(0, 32 друк. арк.). 

13. Oleinykov S.N.  Law as a rational form of restrictions on government power.  Электронный 

инновационный вестник, 2021, № 11. URL:https://elvestnik.com/images/11-2021/Oleinykov.pdf  – 

(0, 5 друк. арк.). 

Тези: 

1. Олейников С. М. Правова природа публічної (державної) влади / V Міжнародна наукова 

конференція "Science and Global Studies" (Прага, Чехія), 30 грудня 2020 р. / Abstracts of scientific 

papers V International science conference «Science and global studies» December 30, 2020. Prague, 

Czech Republic 2020, с. 53–56. (URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/16108304579063.pdf). – (0,2 друк. арк.) 

2. Олейников С. Н. Функциональность общественного мнения в политико-правовой среде / 

Політична система України за умов глобальних викликів і локальних проблем: зб. матеріалів 

ХХХІV Харків. політол. читань (м. Харків, 21 квіт. 2021 р.). – Харків : Право, 2021, с. 87–91. – 

(0,2 друк. арк.) 

3. Олейников С.М. Громадська думка во взаємодії влади і суспільства / Науковий 

потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей міжнар. наук.-практ. 

https://elvestnik.com/images/3-2021/Oleynikov.pdf
https://elvestnik.com/images/1-2021/Oleynikov.pdf
https://elvestnik.com/images/1-2021/Oleynikov.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9858
https://isg-konf.com/ru/applied-and-fundamental-scientific-research-ru/
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
https://elvestnik.com/images/11-2021/Oleinykov.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108304579063.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108304579063.pdf


9 
 

конф., м. Запоріжжя, 26–27 березня 2021 року / За. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 

2021,  с. 12–15. – (0,21 друк. арк.) 

 

10. Прийма С.В., к.ю.н., доцент 

«Характеристика норм права та їх структури», 1,5 друк. арк. 

 Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 

Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми законності. – 2021. – № 

155 (1,4 друк. арк.). 

Інше: 

1. Законність // Соціологія права: енциклопедичний словник / Л. М. Герасіна, О. Ю. 

Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – С. 348–350 (0,2 

друк. арк.). 

2. Зловживання правом // Соціологія права: енциклопедичний словник / Л. М. Герасіна, О. 

Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – С. 365–3367 

(0,2 друк. арк.). 

3. Науковий переклад з англійської мови на українську для наукового журналу «Філософія 

права і загальна теорія права» наукової статті Bernaz N. Conceptualizing Corporate Accountability 

in International Law: Models for a Business and Human Rights Treaty (1.5 друк. арк.). 

 

11.   Пушняк О.В., к.ю.н. доцент 

«Проспективність у загальному праві Англії», 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 2,5 друк.арк.  

Статті: 

До питання про зворотну дію в часі рішень Конституційного Суду України // Теорія і 

практика правознавства. – 2021. – Том 2 № 20. – С. 1-48 (2,5 друк. арк.).  

Тези: 

1. Дія в часі прецедентного права в англійській правовій системі // Реформування правової 

системи країни в умовах світової інтеграції, м. Дніпро, 10-11 грудня 2021 р. 0,15 друк арк. 

2. До питання про судові джерела права в Україні // Право і суспільство: актуальні питання 

та перспективи розвитку, м. Полтава, 2 грудня 2021 р. 0,2 друк. арк. 

 

12. Размєтаєва Ю.С., к.ю.н., доцент 

«Виклики для права у цифрову еру у 21 ст.», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 7,1 друк. арк. 

Статті: 

1. Размєтаєва Ю. С. Розумні очікування у сфері приватності у цифрову епоху. Правові 

новели. Науковий юридичний журнал. 2020. № 12. С. 12–18 DOI: 

https://doi.org/10.32847/ln.2020.12.02. (0,6 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2020 р. 

2. Размєтаєва Ю. С. Цифрові права людини та проблеми екстратериторіальності в їх 

захисті. Право та державне управління. Збірник наукових праць. 2020. № 4. С. 18–23. DOI: 

https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.2. (0,6 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2020 р. 

3. Размєтаєва Ю. Автономія, (не)права людини, ілюзії та очікування у цифрову епоху. 

Філософія права і загальна теорія права, 2020, №2. С.92–101. DOI: https://doi.org/10.21564/2707-

7039.2.242835 (1,2 друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2020 р. 
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4. Razmetaeva, Yulia S., Sydorenko, Olga O. Abortion, human rights and medical advances in 

digital age. Wiad Lek. 2021;74(1):132–136. DOI: 202110.36740/WLek202101126. (у співавт., 

особистий внесок 0,8 друк. арк.)  

5. Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. (2021). Jurisdictional Issues in the 

Digital Age. Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167–183. 

https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.240.  (у співавт., особистий внесок 1 друк. арк).  

6. Razmetaeva, Y., Razmetaev, S. (2021) Justice in the Digital Age: Technological Solutions, 

Hidden Threats and Enticing Opportunities. Access to Justice in Eastern Europe 2(10), 104–117. DOI: 

10.33327/AJEE-18-4.2-a000061 (у співавт., особистий внесок 1,2 друк. арк).  

7. Razmetaeva Y., Dashkovska O., Okladna M. (2021) Hate Speech: The issue of Offensive 

Language. Applied Linguistics Research Journal. 5(5): 169-173. DOI:10.14744/alrj.2021.59752 (у 

співавт., особистий внесок 0,8 друк. арк.)  

8. Satokhina, N., Razmetaeva, Y. (2021) “The loss of experience” in digital age: Legal 

implications. Phenomenology and Mind, 20, pp. 128-136. DOI: 10.17454/PAM-2011  (у співавт., 

особистий внесок 0,6 друк. арк.)  

Тези: 

Размєтаєва Ю. Межі права і парадоксальні очікування. 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.88–90. (0,3 друк. арк.) 

 

13. Сатохіна Н.І., к.ю.н., доцент 

«Досвід права в сучасному світі», 1,0 друк.арк.  

Опубліковано 3,3 друк.арк. 

Монографія: 

Максимов С.І., Сатохіна Н.І. «Правова наука України: сучасний стан, виклики та 

перспективи розвитку», (у співавт.), (особистий внесок – 0,6 друк. арк.). 

Статті: 

1. Вступ до герменевтичної теорії природного права // Право України. – 2021. – № 1. – С. 

102-114 (0,9 друк. арк.). 

2. Rule of Law and State of Exception: The Genesis of the Problem // Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(2). – С. 47-54, (у співавт.), (особистий 

внесок – 0,5 друк. арк.). 

3. A Hermeneutic Account of Normativity of Law // Etica & Politica/Ethics & Politics. – 2021. – 

Vol. XXIII. – № 2. – С. 309-319 (0,7 друк. арк.). 

4. “The Loss of Experience” in Digital Age: Legal Implications // Phenomenology and Mind. – 

2021. – № 20. – С. 128-136, (у співавт.), (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

5. Право і неправо (Всеукраїнський круглий стіл у Харкові) // Філософія права і загальна 

теорія права. – 2020. – № 2. – С. 245-247 (0,1 друк. арк.). 

Тези: 

Право и дар: пределы эквивалентной справедливости // Всеукраїнський круглий стіл з 

міжнародною участю «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права», м. Харків, 

28–29 травня 2021 р., 0,1 друк. арк. 
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14.  Смородинський В.С., к.ю.н., доцент 

«Функціонування національної правової системи України на умовах верховенства права», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Стаття: 

Правова визначеність // Філософія права і загальна теорія права. — 2020. — № 2. — С. 

185-201 (1,1 друк. арк.). 

Тези: 

Проблема правової визначеності в конституційному судочинстві // Актуальні проблеми 

юридичної науки : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні 

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

Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 р.). Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права 

ім. Л. Юзькова, 2021 (0,4 друк. арк.) 

 

15. Трихліб К.О., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано  2,3 друк. арк.  

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/10.21564/2414990X.154.239125. (1,1 друк. арк.).  

Тези:  

1. 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.).  

2. 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.).  

3. 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.).  

4. 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.   

5. 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. 

 

16. Уварова О.О., к.ю.н., доцент 

«Недержавні суб’єкти права як носії владного впливу на суспільні відносини», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 2 друк. арк.. 

Статті: 

1. Uvarova O.  Gender Component of Internal Displacement: a Case of Business (In)Capability to 

Localize Human Rights Impact Assessment // Business and Human Rights Journal (Cambridge Press). 

– 2021. – № 2. - С. 17-23 (0,6 друк. арк.). (Scopus) 
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2. Бізнес і права людини: ключові питання теорії права // Філософія права і загальна теорія 

права. – 2021. – № 1. – С. 21-47 (1 друк. арк.). 

3. Права людини і бізнес: динамічний розвиток міждисциплінарної концепції (рецензія на 

дослідницький посібник з прав людини і бізнесу) // Філософія права і загальна теорія права. – 

2021. – № 1. – С. 279-283 (0,3 друк. арк.). 

4. Бізнес і права людини: відновлення довіри як умова нового суспільного договору (Серія 

заходів у межах IV Харківського міжнародного юридичного форуму) // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 284-292 (0,5 друк. арк.). 

5. Зобов’язання недержавних суб’єктів у сфері прав людини: вертикальний вимір // 

Міжнародна науково-практична конференція “Права людини як індикатор розвитку сучасної 

держави”, 13 грудня 2021 р., онлайн. (0,3 друк. арк.). 

 

17. Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент 

«Глобалізація і право: напрями впливу та тенденції розвитку», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,5 друк.арк. 

Статті  

1. Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана  та Республіки 

Узбекістан//Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№1.-С.42-47.(0,7 друк.арк.) 

2. Правова  політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу// Право і 

інновації, -2021.- № 1 (33)- С.74-82 (0,7 друк.арк.) 

3. Права людини  в інформаційному суспільстві  в умовах глобалізаційних процесів// Право 

і інновації, -2021.- № 3 (35)- С.74-82 (0,8друк.арк.) 

4. Правова політика та правова культура: проблема співвідношення в умовах  

цифровізації// Право та інноваційне суспільство, -2021.- № 2 (17)-  (0,7 друк.арк.) 

Тези:  

1. Цілі та пріоритети правової політики сучасної України// XXXIV Харківські політологічні 

читання, м. Харків, 21 квітня 2021 року, 0,3 друк.арк. 

2. Стандарти прав людини в сфері цифрових технологій під впливом глобалізаційних 

викликів// II Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2021: виклики та реалії», м. Харків, 

20 вересня 2021 р., 04 друк.арк. 

3. Cутність державної інформаційної політики в умовах розвитку інформаційного 

суспільства в Україні// Круглий стіл «Інноваційний процес в умовах глобальних викликів» м. 

Харків,  5 жовтня 2021 року, 0,4 друк.арк. 

 

18. Буряковська К.О., к.ю.н., асистент (0,5 ставки) 

«Права людини в умовах загроз та небезпеки: основні підходи до розуміння», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано 1,0 друк. арк. 

Стаття: 

Зобов’язання приватних охоронних та військових компаній у сфері прав людини: огляд 

сучасної правової рамки та практик // Філософія права і загальна теорія права. — № 1. — 2021. 

С. 262-278., 0, 6 друк. арк. 

Тези: 

Освіта у сфері бізнесу і прав людини   // Круглий стіл «Бізнес і права людини у 

програмах навчання за економічними і юридичними спеціальностями», Харків, 20 вересня 

2021., 0,4 друк. арк. 

 



13 
 

19. Матат Ю.І., к.ю.н., асистент (0,5 ставки) 

«Техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів як корупціогенний фактор у діяльності 

органів публічної влади», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано 1,1 друк. арк. 

Статті: 

1. Прогалини у правовому регулюванні як корупціогенний фактор у діяльності органів 

публічної влади // Актуальні проблеми держави і права. – 2021. – № 89. – С. 42-48 (0, 54 друк. 

арк.). 

2. Technical and legal defects of regulatory legal acts as a corruptogenic factor in public authority 

activities // Visegrad Journal on Human Rights. – 2021. – № 1. – P. 321-325. (0, 56 друк. арк.). 

3. Matat Y.,еt. al.  (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal models in 

Ukraine and foreign countries. P. 39-60. зі змісту // Shevchuk O. Administrative law: concepts, 

human rights, innovations : A selection of scientific papers in English indexed by Scopus and Web of 

Science and other scientometric databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  укр.: Адміністративне 

право: концепції, права людини, інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web 

of Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк. арк.; 

авторський внесок 0,3 друк.арк.). 

 

20. Мерник А.М., к.ю.н., асистент  

«Теоретико-правові вчення щодо обмеження прав людини», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано 1,0 друк. арк. 

Статті 

1. Foreign experience in constitutional and legal regulation of restrictions on human rights in 

conditions of emergency and martial law // Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine. – 2021. – No. 2. – Vol. 28. – P. 55-66 (0,6 друк. арк.). 

2. Vaccination: human right or duty // Georgian Medical News. – 2021. – №6. – С. 135–141 (0,6 

друк. арк.). 

3. Аpproaches to understanding the category «special legal regimes» // Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – No. 1. Vol. 28. – P. 71-78 

4. Позитивна юридична відповідальність особи та держави (діалектичний зв’язок). // Juris 

Europensis Scientia. – 2021. – Вип. 2. – С. 21-25 (0,6 друк. арк.). 

5. Заборона домашнього насильства як складовий елемент фізичної, психологічної та 

моральної цілісності людини // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий 

електронний журнал». – 2021. – № 5. – С. 228-232 (0,6 друк. арк.). 

Тези: 

1. Зарубіжний досвід конституційно-правових засад обмеження прав і свобод людини та 

громадянина органами публічної влади // Міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника 

НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, м. 

Хмельницький, 2–6 березня 2021 р., 0,3 друк. арк.  

2. Вакцинація: правовий та позаправовий аспекти // Всеукраїнський круглий стол з 

міжнародною участю «Фундаментальні проблеми юриспруденції III. Межі права», м. Харків, 

28-29 травня 2021 р., 0,3 друк. арк. 

3. Обмеження права на особисту недоторканість в умовах особливих правових режимів // 

Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини 
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в сучасному світі проблеми теорії та практики», м. Хмельницький, 1–2 жовтня 2021 р., 0,3 друк. 

арк. 

 

21. Семеніхін І.В., к.ю.н., асистент 

«Юридична аргументація як сфера міждисциплінарних інтересів та наукових розвідок», 1 друк. 

арк.   

Опубліковано 1,4 друк. арк.   

Статті:  

1. Hetman, Y.A., Politanskyі, V.S., & Semenikhin, I.V. (2021). Implementation practice of 

electronic administrative services in Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine. 2021. No 28 (2). P. 93-104. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-vprovadzhennya-

elektronnikh-administrativnikh-poslug-v-ukrayini (особистий внесок – 0,4 друк. арк.). 

2. Семеніхін І.В. Логічний підхід до юридичної аргументації: аспекти розуміння // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. - № 10. – С. 46–49 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 

1. Семеніхін І.В. Легалізація евтаназії як предмет аргументативного дискурсу // Права 

людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні, м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2021 р., 0,25 друк. арк.  

2. Семеніхін І.В. Аргументативна теорія Хаїма Перельмана // Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та правозастосування, м. Запоріжжя, 22-23 жовтня 2021 р, 0,25 

друк. арк. 

 

22.  Сидоренко О.О., к.ю.н., асистент 

«Теоретичні проблеми визначення загальних характеристик правових актів», обсяг 1,0 

друк.арк. 

Опубліковано 3,2 друк. арк. 

Статті: 

1. ABORTION, HUMAN RIGHTS AND MEDICAL ADVANCES IN DIGITAL AGE (у 

співавт.) // Wiadomosci Lecarskie. – 2021. - № 74(1). – С. 132-136  (0,5 друк. арк.) 

2. Співвідношення понять правового акта і правового документа // Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. – 2021. – Випуск 1. – С. 18-23 (0,5 друк. арк.) 

3. Корупція як вид зловживання правом: причини та основні методи боротьби (у співавт.) // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. - № 4. – С. 65-68 (0,3 друк. арк.) 

4. Теоретичні питання захисту прав людини у цифрову епоху ХХI століття (у співавт.)  // 

Міжнародний електронний журнал «Інтернаука». – 2021. - № 4. – https://doi.org/10.25313/2520-

2308-2021-4-7153 (0,3 друк. арк.) 

Підручники: 

 Правова етика, розділ 4 Етична інфраструктура публічної сфери (у співавт.), 9 Етико-

правова відповідальність ( у співавт.). – 2021. – в ред. (1 друк. арк.) 

Тези: 

1. Співвідношення актів-документів з актами-діями у правозастосовній діяльності // 

Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності, м. 

Харків, 2-3 квітня 2021 р., 0,3 друк. арк. 

2. Нормативно-правовий акт – один із видів правового акта // Теорія та практика сучасної 

юриспруденції, м. Харків, 30 травня 2021 р., 0,3 друк. арк. 

 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-vprovadzhennya-elektronnikh-administrativnikh-poslug-v-ukrayini
http://visnyk.kh.ua/uk/article/praktika-vprovadzhennya-elektronnikh-administrativnikh-poslug-v-ukrayini
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7153
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7153
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23. Соколова І.О., к.ю.н., асистент 

«Правозастосування у правовому регулюванні суспільних відносин: проблеми та перспективи»,  

1 друк. арк.  

Опубліковано 0,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Судовий прецедент та його місце у правозастосовній діяльності України // Електронне 

наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» // №11, 2021 (0,5 друк. 

арк.);  

2. Тварини і роботи як нові суб’єкти правових відносин // Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки» // № 5(39), 2 т., 2021. - С. 38-46 (0,8 друк. арк.); 

3. Аналіз судової практики щодо булінгу в освітніх закладах України // Актуальні 

проблеми держави і права: зб. Наук. Праць. // Вип. 92, Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 

(0,7 друк. арк.); 

4. Нестабільність правомірної поведінки: теоретичні засади поняття та причини явища в 

Україні // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» // 

№11, 2021 (0,5 друк. арк.). 

 

24. Суходубова І.В., к.ю.н., асистент (0,5 ставки) 

«Проблеми розвитку системи законодавства у 21 ст.», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано 0,3 друк. арк. 

Стаття 

Принцип обґрунтованості нормотворчої діяльності: загальнотеоретична характеристика 

та нормативно-правове закріплення // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 

11. -  (особистий внесок - 0,3 друк арк.) 

 

 

1.4 Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі   

 

Залучені до виконання: доц. Уварова О.О., ас. Буряковська К.О.: 

Угода про співробітництво з Данським інститутом з прав людини, період дії - червень грудень 

2021, загальна сума 8000 євро (перший транш 4000 євро університет вже отримав; другий - у 

грудні) 

Залучені до виконання: доц. Уварова О.О., ас. Буряковська К.О.: 

Грант Міжнародного Вишеградського фонду, період жовтень 2021 - січень 2023, загальна сума 

12000 євро; до листопада має надійти 9000 євро; решта - після звіту наприкінці 2022; 

Залучені до виконання: доц. Уварова О.О., доц. Вовк Д.О.: 

Угода щодо подвійної PhD програми (аспірантка Горбачевська) з Нідерландським 

університетом WUR. Університет має отримати 4500 євро для проведення тематичної 

конференції.  

Від кафедри залучена доц. Уварова О.О.: 

Міжнародний відділ координує виконання проєкту Еразмус CRIMHUM. Інформація про проєкт 

тут https://nlu.edu.ua/proekt-erasmus-crimhum/  – подано 5 заявок. 

Залучені до виконання: доц. Уварова О.О., доц. Вовк Д.О., асп. Горбачевська Т.І.: 

Виграний Грант проєктів за Конкурсом Жана Моне на тему «Застосування верховенства права 

до приватних суб’єктів»  - програма Еразмус+  (сума 14 000 євро, період 2022-2024 р.р. ) 

Від кафедри залучена ас. Буряковська К.О.: 

https://nlu.edu.ua/proekt-erasmus-crimhum/
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Виграний Грант проєктів за Конкурсом Жана Моне на тему «Перехідне правосуддя» (сума 

11 000 євро, період 2022-2024 р.р. ) 

 

 

1.5  Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

За звітний період праці науковців кафедри були спрямовані на дослідження найбільш 

актуальних проблем правознавства та державотворення, що мають вагоме теоретико-прикладне 

значення. 

Виконані членами кафедри науково-дослідницькі роботи, присвячені розробці 

актуальних проблем, пов’язаних з розбудовою правової держави і громадянського суспільства 

на засадах верховенства права, впровадження демократичних принципів в діяльність публічної 

влади, формування сучасного праворозуміння на основі європейських цінностей поваги до прав 

людини тощо. Зокрема:  

Проф. Дашковська О.Р. з’ясувала, що 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.  

Проф. Максимов С.І. визначив, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

зумовлена властивостями теорії природного права як фундаментальної парадигми в осмисленні 

права, завдяки яким вона зберігає своє значення протягом усієї інтелектуальної історії людства 

у конкурентній боротьбі із дуже впливовим суперником – правовим позитивізмом. Існуючи у 

багатоманітності своїх проявів вона несе у собі могутній потенціал творчих перетворень у 

правовій сфері завдяки формулюванню амбітних ідеалів та їх практичній реалізації, зберігаючи 

загадковість і надихаючи своїх прибічників на розгадування таємниць права та його пізнання. 

Увага до доктрини природного права має особливе значення в контексті євроінтеграції та 

багатогранного правового реформування в Україні, спрямованого на реалізацію європейських 

цінностей: людської гідності, свободи, рівності та справедливості. 

Проф. Погребняк С.П. дослідив, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

визначається в роботі систематизовані  правові позиції Верховного Суду, що мають пряме або 

опосередковане відношення до застосування під час вирішення спорів принципу верховенства 

права, його основних складових, інших конституційних принципів, цінностей, стандартів і 

доктрин конституціоналізму. 

Проф. Процюк І.В. з’ясував, що 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.  

Доц. Биля-Сабадаш І.О. дослідила, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

зумовлена наступним: в останні роки одним з визнаних напрямків удосконалення юридичної 

практики є підвищення доступності (зрозумілості) юридичних документів для їх адресатів. 
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Врешті-решт, підвищення доступності (зрозумілості) юридичних документів ґрунтується, 

зокрема, на тому, що а) мова права - це мова, яка звернена до всіх, хто підпадає під правове 

регулювання, незалежно від наявності в них юридичної спеціальності; б) гідність як базова 

правова цінність вимагає поваги до особи, яка проявляється у зрозумілості документів, через які 

здійснюється правове регулювання щодо неї чи надаються відповідні юридичні консультації; в) 

концепція «доброго врядування» вимагає, зокрема, від суб’єктів публічних повноважень, щоб 

юридичні акти-документи таких суб’єктів були належної якості (яка включає і зрозумілість 

таких актів). Саме тому вимога підвищувати доступність (зрозумілість) юридичних документів 

висувається і до суб’єктів нормотворчих повноважень, і до суддів, і до юристів, які працюють в 

приватній юридичній практиці, що зумовлює актуальність теоретичних узагальнень щодо 

засобів доступного юридичного письма. 

Доц. Богачова Л.Л. з’ясувала, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

зумовлена необхідністю удосконалення джерел права України у контексті сучасних 

глобалізаційних процесів. Джерельна база має відповідати європейським правовим стандартам і 

враховувати тенденції до конвергенції основних правових систем сучасності. Метою 

дослідження є порівняльно-правовий аналіз джерел права у національних і наднаціональних 

правових системах, висвітлення місця і ролі законів і підзаконних нормативно-правових актів у 

системі джерел романо-германського і англо-американського права.  

Доц. Вовк Д.О. визначив, що - 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. 

Доц. Олейниковим С.М.  актуалізовано методологічні підходи до дослідження діяльності 

інститутів влади: її правового детермінізму; природно-правових підстав, етичного виміру. 

Режим юридичної діяльності суб’єктів влади генетично обумовлений єдністю права, держави і 

етико-правових імперативів до них. Правова обумовленість функціонування інститутів 

публічної влади скеровує суспільство до їх легітимації, імперативу сприйняття владою 

громадської думки та гарантування її впливу на законотворчість,  правосуддя, державний 

контроль,  створенню цивілізованого іміджу влади, її сучасного бренду. 

Доц. Прийма С.В. дослідив, що актуальність дослідження норм права насамперед пов’язана з 

тим, що наразі можна спостерігати надмірність наукових розробок у цій сфері, що породжує 

неоднозначність висновків щодо цих питань. Інтерес дослідників до норм права обумовлюється 

тим, що питання правових норм є ключовим у будь-якій студії, яка присвячена самому праву, 

оскільки право є нормативним явищем та первинним елементом має саме норму. Разом з цим 

детальний розгляд змісту і властивостей правових норм, визначення особливостей їх пошуку в 

різних джерелах права, а також встановлення співвідношення норми та нормативно-правового 

припису є актуальними й важливими науковими питаннями, вирішення яких дасть змогу 

здійснити розвиток наукової доктрини у цій сфері, а також допомогти на практиці при 

розв’язанні проблем, які перед нею виникають. Таким чином, актуальність наукових 

досліджень норм права пов’язана з їх широким застосуванням відповідними суб’єктами як 

наукового, так і практичного спрямування. 

Доц. Пушняк О.В. визначив, що становлення вітчизняної доктрини судових джерел права 

потребує з’ясування іноземного досвіду, зокрема в питанні дії цих джерел у часі. Сформований 

у англійській правовій системі тривалий досвід використання прецедентного права має тут 

особливу цінність.  



18 
 

У сфері судового захисту прав людини та функціонування конституційного контролю в Україні 

тривалий час існує проблема, що полягає у правовій позиції вітчизняних судів, на підставі якої 

особам, які звертаються до судів з метою перегляду рішень, заснованих на законодавчих 

положеннях, визнаних неконституційними, переважно відмовляють у задоволенні відповідних 

вимог. Проблема є наслідком певного тлумачення та застосування судами норм ст. 152 

Конституції України, що визначають правові наслідки рішень Конституційного Суду України 

про визнання неконституційними положень нормативно-правових актів. Це робить актуальним 

критичний аналіз такого підходу до тлумачення з точки зору доктринальних поглядів на 

темпоральну дію права. 

Доц. Размєтаєва Ю.С. з’ясувала, що право у цифрову еру потерпає від новітніх, 

непередбачуваних загроз і постає перед викликами, що пов’язані, передовсім, з зростанням 

онлайн-взаємодії, алгоритмічних рішень, цифрових платформ, нормативної ролі технологічних 

корпорацій тощо. Це вимагає перегляду сутності та елементів права, як концептуального так й 

інструментального.  

Доц. Сатохіна Н.І. дослідила, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

зумовлена (1) необхідністю, у світлі сучасної кризи обґрунтування, вироблення нової стратегії 

осмислення права, яка дозволила б виявити підстави останнього в досвіді людини (теоретична 

актуальність), а також (2) кризою самого права в сучасному світі, де правові інститути 

позбавляються своєї дієвості або навіть перетворюються на інструмент насильства, а тому 

критерій правового потребує переосмислення в термінах досвіду права (практична 

актуальність). 

Доц. Смородинський В.С. підкреслив, що актуальність виконаної науково-дослідницької 

роботи визначається корисністю її результатів на сучасному етапі реформування як 

національної правової системи України загалом, так і судової системи зокрема, доведеною 

практичною застосовністю цих результатів у новітній судовій практиці Верховного Суду 

(передусім Великої Палати Верховного Суду) та Конституційного Суду України, діяльності 

представника Президента України в Конституційному Суді України та Науково-

консультативної ради при Верховному Суді. 

Доц. Трихліб К.О. дослідила, що 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 
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судової практики щодо належного гарантування та захисту цього права є також вкрай 

актуальним та необхідним в умовах розвитку вітчизняної правової держави. 

Доц. Уварова О.О. визначила наступні питання: - носієм зобов'язань у сфері прав людини 

виступають всі актори, які мають владний вплив на індивіда, групу або спільноту. Бізнес є 

одним із таких акторів. Це зумовлює звернення до бізнесу вимоги легітимації його діяльності - 

змістовної через відповідність його діяльності цінностям поваги людської гідності та прав 

людини і процедурної у вигляді процедури забезпечення належної обачності щодо прав 

людини. Чим більш суттєвим є вплив бізнесу на права людини, тим більшими є очікування 

щодо легітимації його діяльності. 

- Вимога легітимації є актуальною навіть у ситуації, коли держава здійснює ефективний 

контроль за діяльністю бізнесу на своїй території з точки зору дотримання ним прав людини, 

оскільки є простір, вільний від державного правового регулювання. Об'єктивно держава не 

може (і не повинна) врегульовувати всі аспекти функціонування суб'єктів господарювання, 

простір для саморегулювання завжди лишається. Бізнес, розуміючи свої внутрішні процеси, 

здатен краще виявляти ризики для прав людини й мінімізувати їх. Держава ж може реагувати 

лише на порушення прав людини, яке вже сталося. 

- Запит на виконання бізнесом його зобов'язань у сфері прав людини особливо 

посилюється в ситуації, коли державний контроль за його діяльністю є відсутнім або 

неефективним. Такі ситуації можливі у разі слабкого характеру державної влади або її 

непослідовної політики у сфері прав людини (зокрема, інвестиційні проекти можуть не 

оцінюватися державою з точки зору їх впливу на права людини) або в ситуації 

недемократичного політичного режиму, коли сама держава порушує права людини, а бізнес 

прямо або непрямо бере участь у таких порушеннях. Також можливою є ситуація, коли держава 

не володіє достатніми важелями впливу на бізнес. Класичним прикладом такої ситуації є 

транснаціональні корпорації. Але відсутність ефективного контролю держави може 

пояснюватися також олігархічною структурою економіки. 

- Концепція бізнесу і прав людини, будучи відповіддю на сучасні виклики 

“несправедливого соціального досвіду” змушує переглянути класичні погляди на адресатів 

вимог у сфері прав людини, механізм дії принципу верховенства права, вимоги якого мають 

поширюватися на приватних суб’єктів також, та, зрештою, переглянути сам суспільний договір 

з огляду на значний вплив, який здійснює бізнес на організацію життя в сучасному суспільстві. 

Хаустова М.Г. пов'язана із тим, що досягнутий рівень глобалізації здійснює суттєвий вплив на 

хід політичних та правових процесів в країні, у тому  числі і на розвиток держави, механізм 

держави та її форму, тип держави, її внутрішні та зовнішні функції, суверенітет. Аналізується, 

що правова політика спрямована на упорядкування правової сфери, яка своїм юридичним 

інструментарієм здатна оптимізувати економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші 

відносини. Формування правової політики є об’єктивною необхідністю в демократичній 

державі, де панує верховенство права. Постійно зростають та підсилюються управлінська 

функція права, роль і значущість правосвідомості, розширюються договірні засади правового 

регулювання, що також свідчить про актуалізацію питань правової політики. Актуальність 

дослідження глобалізації та  правової політики пов’язана з необхідністю постійного 

вдосконалення права, правового регулювання, з потребою цілеспрямовано змінювати правову 

систему та визначати вектор правового розвитку суспільства. 

Ас. Буряковською К.О. пояснюється актуальність виконаної роботи викликами, які стоять 

перед українською правовою системою щодо захисту прав людини в умовах збройного 

конфлікту. 
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Ас. Матат Ю.І. з’ясував, що загальновідомим є той факт, що проблеми, які породжуються 

корупцією створюють серйозну загрозу для стабільності й безпеки суспільства, підривають 

демократичні інститути та завдають шкоди стійкому розвитку правопорядку. Саме тому 

важливого значення набуває дослідження правових причин корупції, через існування яких 

нормативна основа правового регулювання виявляється неспроможною ефективно протидіяти 

корупційним ризикам, що притаманні насамперед сфері діяльності органів публічної влади. 

Ас. Мерник А.М. проаналізувала, що актуальність виконаної науково-дослідницької роботи 

полягає в тому, що в умовах сучасного світу, який повсякчас стикається з проблемами 

військових конфліктів, громадянських війн, заворушень, пандемій, катастроф природного та 

техногенного характеру інститут обмеження прав людини набуває особливої актуальності з 

позиції напрацювань теоретичних критеріїв непорушності прав людини, недопущення 

державного свавілля при провадженні таких обмежень в державно-правову практику. 

Ас. Семеніхін І.В. дослідив що попри існуюче різноманіття моделей (типів), динаміку якісних і 

структурних характеристик, аргументування як таке іманентно властиве процесам творення, 

застосування, тлумачення правових норм, має важливе значення при формуванні та 

відстоюванні правових позицій та ін. Не тільки юридичну практику, буття – здійснення й 

відтворення – самого права як соціального інституту, ціннісно-нормативної системи можна 

описати за допомогою таких категорій, як дискурс, комунікація, діалог (полілог), що так чи 

інакше передбачає пошук, відбір, прийняття/відхилення аргументів. Якщо важливість 

аргументації у царині права не викликає сумнівів, то питання про те, як аргументувати, які 

прийоми, методи, засоби, стратегії аргументації, види аргументів (або конкретні аргументи) 

використовувати у процесі обговорення і прийняття тих чи інших юридично значущих рішень, 

вирішення певних категорій юридичних справ, при інтерпретації правових текстів вирішуються 

по-різному та є предметом жвавих дискусій. Сьогодні спостерігається певне прирощення 

знання  у цій предметній царині, але поки що воно здебільшого має фрагментарний характер і 

не інтегрується у цілісне, концептуально та методологічно, логічно узгоджене вчення, загальну 

концепцію. Формування останньої як певної метатеорії, призначеної для пояснення, 

обґрунтування, удосконалення засобів, методологічних підходів, прийомів юридичної 

аргументації у різних галузях права та видах юридичної діяльності є важливим дослідницьким 

завданням. Здійснений аналіз сутності, переваг і недоліків логічного підходу до юридичної 

аргументації є вагомою складовою процесу формування цієї метатеорії. 

Ас. Сидоренко О.О. підкреслила, що для сучасної України, яка проголосила курс на побудову 

демократичної держави і громадянського суспільства у євроінтеграційному напрямку, 

пріоритетне значення набувають правові акти як універсальні інструменти вирішення проблем 

у суспільстві, реальної можливості досягнення соціально-корисних результатів, підвищення 

ефективності здійснення владної діяльності та необхідність оформлення і закріплення 

законодавчих ініціатив правовим актом відповідного виду. 

Важливість з’ясування і вирішення проблеми правових актів детермінована тим, що 

європейський правовий вектор розвитку держави, як сукупність управлінських дій, заснованих 

на праві і реалізованих на виконання юридичних норм, здійснюється лише за допомогою 

правових актів. Необхідно об'єктивно визнати, що в процесі здійснення державою правової 

політики, найбільш оптимальним способом регулювання суспільних відносин є видання і 

прийняття юридично значущих актів. Останні стають основним засобом впливу на поведінку 

індивідуальних і колективних суб'єктів правовідносин. Тим самим, значимість дослідження 

полягає в розгляді закономірностей формування і здійснення євроінтеграційного вектору 

розвитку різного роду правовими актами. 
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Ас. Соколова І.О. досліджувала роль правозастосування у правовому регулюванні суспільних 

відносин. 

Ас. Суходубова І.В. з’ясувала що на даному етапі розвитку в Україні накопичений значний 

масив законодавства, який й надалі доволі інтенсивно розвивається. Водночас, залишається 

доволі низькою якість як законодавства в цілому, так і окремих нормативно-правових актів 

зокрема. 

 

 

1.6. Авторських свідоцтв немає. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 

Усім виконаним науково-дослідницьким роботам притаманна наукова новизна. Зокрема, 

проф. Дашковською О.Р. проаналізовано, що 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; проф. Максимовим С.І. охарактеризовано, що наукова 

новизна отриманих результатів полягає в уточненні ключових положень щодо суті природного 

права та спростуванні деяких упереджень щодо трактування його природи і призначення, а 

також у виявленні можливостей та характеру практичного застосування положень цієї 

концепції як певної доктрини. 

Спираючись на теоретичну проблематизацію деяких уявлень щодо історії та змісту 

природного права й аналітичних роз’яснень концептів і конструкцій теорії, що його осмислює 

(теорії природного права) формулюється узагальнюючий образ природного права та теорій 

природного права; особливо підкреслюється зростання значущості теорій природного права в 

періоди реформ і соціальних трансформацій.  

Розкриваються підстави та зміст трьох “відроджень” теорій природного права, які відбувалися 

протягом ХХ ст.; демонструється практичне значення теорії природного права (як певної 

доктрини) у критичних оцінках діючого позитивного права, а також у процесах правотворчості 

та судових рішеннях, спростовуючи тим самим судження про його історичну “вичерпаність”; 

окреслюються перспективи застосування положень доктрини природного права у вітчизняній 

юридичній науці та правовій практиці; проф. Погребняком С.П. з’ясовано на прикладі 

правових позицій Верховного Суду продемонстрована практична значущість і дієвість таких 

категорій, як верховенство права і конституціоналізм, що доводить необхідність поєднання в 

юриспруденції теоретичного і практичного знання; – за допомогою правових позицій 

Верховного Суду конкретизований зміст категорій верховенства права і конституціоналізму, 

висвітлений їхній зв’язок з галузевим законодавством; –продемонстровано, що правові позиції 

Верховного Суду можуть бути прикладами ефективного використання юридичної аргументації, 

що ґрунтується на принципах і цінностях верховенства права і конституціоналізму; проф. 

Процюком І.В. 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 
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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; доц. Билею-Сабадаш І.О. проаналізовано, що наукова новизна отриманих 

результатів: розвиваються положення щодо систематизації, взаємозв’язку і взаємодії основних 

юридико-технічних засобів вираження змісту юридичних документів в аспекті забезпечення 

доступності (зрозумілості) юридичних документів. Робиться висновок, що суб’єкти, які 

складають юридичні документи, з метою забезпечення доступності таких документів повинні 

контролювати текст на таких основних рівнях: а) слова і юридична термінологія; б) речення 

(юридична фрази); в) юридичні поняття та логічні зв’язки між ними; г) загальна структура 

тексту. На прикладі нормативно-правових актів розвивається положення про те, що юридико-

технічні засоби не можуть розглядатися як самодостатні, ізольовано від соціального аспекту 

юридичних документів. Отже, належна підготовка до складання останніх є запорукою 

ефективності юридико-технічного вираження змісту документів з огляду на їх доступність 

(зрозумілість); доц. Богачовою Л.Л. розглянуто різні підходи до поняття та класифікації 

законів у романо-германській та  англо-американській правових сім’ях, а також у 

наднаціональній правовій системі Європейського Союзу. Проаналізовано напрями впливу 

законів та інших форм існування права на процес формування правової культури суспільства.  

Визначено місце підзаконних нормативно-правових актів у ієрархічній структурі законодавства. 

Охарактеризовано просторові межі дії нормативно-правових актів (територіальний, 

екстериторіальний та екстратериторіальний принципи). 

Прослідковано основні тенденції розвитку правової системи України, зокрема, сучасний 

стан і перспективи подальшого реформування джерел права. Розкрито юридичну природу і 

статус правового звичаю як джерела права, його співвідношення з законодавчими актами та 

іншими джерелами права. 

Звернено увагу на особливості застосування принципу верховенства права у практиці 

Європейського суду з прав людини і національних судів. Підкреслено значення принципу 

правової визначеності як складової верховенства права; розкрито змістовні і процедурні 

вимоги, які випливають з принципу правової визначеності і адресуються нормативно-правовим 

актам. 

Надано загальнотеоретичну характеристику соціальних прав людини, проведено їх 

класифікацію, порівняно юридичне закріплення соціальних прав людини у Конституції 

України, Європейській Соціальній Хартії та Соціальному кодексі Німеччини; доц. Вовком Д.О. 

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; доц. 

Олейников С.М. означив методологічні підходи до дослідження юридичної діяльності 

інститутів влади: її правовий детермінізм; природно-правові підстави; еволюція співвідношення 

держави і права; співвідношення з категорією «правова форма здійснення функцій держави».  

-- Владна юридична діяльність визначається державно-правовим режимом, що вміщує 

обов'язковість конституційних еталонів функціонування її інститутів в поєднанні з правом 

людини на публічну владу та контроль за нею в правових формах його реалізації.  
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 Правові обмеження інститутів публічної влади – системна єдність елементів, 

визначених поняттями: «принципи організації», «методи, механізм та фактори правових 

обмежень», «правовий режим обмежень», «зобов’язання держави», «конституційно-правова 

відповідальність» та ін.  

 Аргументовано обумовленість режиму юридичної діяльності суб’єктів влади 

генетичною єдністю права, держави і етико-правових імперативів до них. Тому реформування 

влади потребує її «етизаціі», створення етичної інфраструктури (нормативи, суб'єкти, проф. 

освіта, процедури призначень, атестація, підстави та механізм етико-правової відповідальності). 

 Правовий вимір юридичної діяльності інститутів влади скеровує суспільство до її 

легітимації, створенню цивілізованого іміджу влади, її сучасного бренду. 

  Акцентовано на сутності, ознаках та теоретичній визначеності концепту державно-

правового примусу, який: обґрунтований право-обмежувальними ідеями, як передумовами 

легітимності інститутів влади; заперечує примусове свавілля; здійснюється в процесуальних 

формах; сприяє транспарентності влади, її доступності для громадського контролю.  

 Державно-правовий примус, як форма юридичної владної діяльності, легітимований 

етико-правовими імперативами не тільки до правоохоронних, а й усіх інших владних суб’єктів, 

що спонукає до досліджень з визначення «етичної інфраструктури» влади. 

 Має стати правовим імперативом діяльності владних інститутів їх обов’язок додержання 

режиму врахування громадської думки, правового гарантування її впливу на законотворчість, 

правосуддя, державний контроль.  

 Цифровізація відносин владних інститутів з суспільством є новим напрямом організації 

публічно-правової сфери, що вимагає їх правової організації, форм використання ІКТ. 

 Види юридичної діяльності інститутів влади (правотворчої, правозастосовної, 

контрольної та ін.) відбивають спільні правові ознаки категорії «правова форма діяльності 

держави», їх правову природу та призначення у правовій системі. Доц. Приймою С.В. 

здійснено загальнотеоретичне дослідження норм права. Встановлено, що норма права може 

визначатися: (1) як правило (зразок, стандарт, модель) поведінки; (2) як веління 

уповноваженого суб’єкта; (3) як владний припис; (4) через два чи більше родових поняття. На 

цій підставі норму права визначено як закріплене у джерелах права обов’язкове правило 

загального характеру, що визначає стандарт належної чи дозволеної поведінки або наслідки 

його порушення у сфері найважливіших суспільних відносин, ефективна дія якого 

забезпечується державою. 

 Розвинуто положення щодо поділу властивостей норм права на властивості, які є 

спільними з властивостями інших соціальних норм; специфічні властивості норм права, як 

правового явища. До властивостей першої групи віднесені такі: норми права є правилами 

поведінки, що регулюють суспільні відносини й упорядковують соціальні зв’язки; є суспільно 

зумовленими правилами поведінки; забезпечують стабільність і порядок у суспільстві; є 

типовими зразками поведінки; мають загальний характер; створюються та реалізуються завдяки 

людській волі та свідомості; підкріплюються засобами впливу на випадок їх недотримання. 

Другу групу утворюють такі властивості: норми права є первинними, вихідними компонентами 

права; закріплюють стандарт правомірної поведінки особи та визначають наслідки його 

порушення; охоплюють регулюванням особливу сферу суспільних відносин, які є найбільш 

важливими для соціуму; мають офіційний державно-владний характер; є обов’язковими; мають 

специфічні джерела свого вираження. 

 Встановлено, що правові норми регулюють соціальні відносини, які є найбільш 

важливими для існування та розвитку суспільства. У зв’язку з цим відносини, які підлягають 

юридичній регламентації, повинні відповідати певним критеріям: бути соціально значущими; 
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піддаватися зовнішньому контролю, оскільки право регламентує тільки зовнішні відносини 

людей, обмежує їх зовнішню свободу; потребувати впливу держави шляхом офіційного 

закріплення прав і обов’язків їх учасників, а також встановлення юридичних санкцій; 

порушення або навіть загроза їх порушення має тягти шкідливі наслідки, причому шкода від 

такої поведінки має бути істотною для правопорядку. 

 Наголошується, що норми права закріплюються в офіційних джерелах не безпосередньо, 

а за допомогою нормативно-правових приписів, з якими вони співвідносяться як зміст і форма. 

На цій підставі нормативно-правовий припис визначається як письмове, логічно завершене 

правове положення, сформульоване уповноваженим суб’єктом, яке закріплює правило 

поведінки у певному джерелі права та виступає техніко-юридичним засобом формального 

вираження правової норми; доц. Пушняком О. В. проаналізовано підхід до вирішення питання 

про напрям дії в часі судових прецедентів у англійській правовій системі. Відзначено, що 

англійські суди переважно продовжують дотримуватися традиційної позиції щодо надання 

прецедентним правилам ретроактивної дії. Англійська правова система як і країни англійської 

групи англо-американської правової сім’ї своєю консервативністю у цьому питанні 

демонструють відмінності порівняно з правовою системою США. 

 З точки зору правової доктрини проаналізовані законодавство та практика КСУ і вищих 

судів України в питанні дії в часі рішень Конституційного Суду України з нормоконтролю. 

Відзначено трансформацію поглядів, що полягає у визнанні негайної дії рішень цього органу. 

Досліджено загальну установку судів на неретроактивність рішень КСУ з нормоконтролю та 

винятки з неї. Особлива увага приділена усталеній правовій позиції судів, відповідно до якої ст. 

152 Конституції України розтлумачено як таку, що унеможливлює ретроактивність зазначених 

рішень КСУ. Узагальнено та доповнено критику фундаментальних недоліків цієї позиції, яка 

своєю категоричністю суперечить низці засадничих правових вимог. Відзначено її 

помилковість з точки зору догми права та техніки аргументації. Наголошено на необхідності 

гнучкішого підходу до визначення напрямків дії в часі рішень КСУ, за якого їхня 

ретроактивність є можливою і в багатьох випадках необхідною. Зроблено висновок про те, що 

чинне право України переважно не забороняє ретроактивність рішень КСУ; доц. 

Размєтаєвою Ю.С. висвітлено юрисдикційні питання захисту прав людини у цифрову еру з 

урахуванням двох таких аспектів: (1) захисту прав в умовах великого накопичення і 

повсюдного використання даних, надзвичайного поширення цифрових технологій, як у 

приватній, так і в публічній сферах життя, переведення значної частки діяльності усіх суб’єктів 

права онлайн; (2) зростаючої впливовості бізнес-структур, діяльність яких має значні  наслідки 

для прав людини і глобальний ефект в умовах взаємопов’язаності та взаємозалежності в 

сучасному світі.  

 Надано розуміння терміну «цифрові права людини», в тому числі обґрунтовується 

подвійне розуміння того, про які права йдеться. Встановлено, що в першому  розумінні 

цифровими називають усі ті права, здійснення та захист яких тісно пов’язаний  сьогодні з 

використанням цифрових інструментів або має суттєву онлайн-складову, а  у другому – лише ті 

права, які виникають або починають претендувати на статус фундаментальних у цифрову 

епоху.  

 Встановлено, що потенційне розв’язання проблеми екстрариториального захисту прав 

людини має враховувати різні тлумачення змісту й обсягу фундаментальних прав, якщо 

конфлікт зачіпає цифрове середовище або користування цифровими інструментами. 

 Виокремлено дві тенденції на підставі аналізу питання автономії, спрощення та 

поляризації, ілюзій і очікувань у цифрову епоху: (1) розчарування і втрати  ілюзій щодо таких 
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фундаментальних цінностей, як права людини, справедливість і верховенство  права; (2) 

занурення до штучних, ілюзорних світів, які створюють хибне сприйняття дійсності  у 

приватній і публічній сферах життя (це особливо проявляється у цифровому просторі).  

 Встановлено, що невизначеність і непрогнозованість наслідків багатьох дій у цифровому 

просторі, а також застосування цифрових інструментів являють собою радше тонкі напади  на 

автономію та справедливість. У той же час автономія опиняється під загрозою і внаслідок  

прямого та непрямого впливу різних акторів, який призводить до спрощення сприйняття,  

поляризації думок, радикалізації поглядів і дій індивідів та груп. 

 Виокремлено прогалини щодо потенціалу технології покращити доступ до правосуддя та 

використання алгоритмів у прийнятті рішень, у тому числі встановлено, що деякі технологічні 

рішення, а також звичайна поведінка всіх акторів цифрової епохи змінюють характер взаємодій, 

у тому числі в системі правосуддя. 

 Показано, як використання алгоритмів може покращити процедурну справедливість, але 

потребує обережного та збалансованого підходу до інших елементів справедливості; доц. 

Сатохіна Н.І. встановила, що наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні 

позаінституційного виміру права (правового досвіду) з позицій феноменології, що дозволяє 

переосмислити феномен права в цілому в світлі сучасних викликів; доц. Смородинським В.С. 

здійснено науковий аналіз - визначено елементи національної правової системи й сучасних 

цивілізаційних вимог до її функціонування на умовах верховенства права; - здійснено науковий 

аналіз практики впровадження принципу верховенства права та його вимог у національні та 

міжнаціональні правові системи та розпочато опрацювання наукових висновків для органів 

державної влади щодо ефективного впровадження цих вимог у національну правову систему 

України; - виконано дослідження принципів законності, заборони свавілля, недискримінації, 

доступу до правосуддя як засадничих вимог верховенства права й аналіз особливостей їх 

застосування Європейським судом з прав людини, Судом ЄС, Конституційним Судом України, 

Верховним Судом; - на матеріалах низки конкретних судових справ шляхом надання наукових 

висновків опрацьовано рекомендації Верховному Суду та судовій системі загалом з 

ефективного застосування норм чинного законодавства України з урахуванням вимог 

верховенства права, їх тлумачення й застосування Комісією «За демократію через право» 

(Венеційською комісією), Європейським судом з прав людини, Судом ЄС, Конституційним 

Судом України; - отримані результати використано: при підготовці розділів нового 

кафедрального підручника із загальної теорії права (видання планується в першій половині 

2022 р.); навчального посібника «Верховенство права» (видання планується в першій половині 

2022 р.); наукових статей (перша вийшла друком у жовтні 2021 р., другу передано до друку 

редакцією іноземного видання з бази Scopus); тез наукових доповідей (здійснювалися впродовж 

звітного року); програми навчальної дисципліни «Верховенство права» для студентів 4 курсу 

факультету адвокатури (викладалася впродовж І семестру 2021-2022 навчального року); 

наукових висновків за зверненнями Верховного Суду (опрацьовувалися впродовж звітного 

року); лекцій та тренінгів для суддів, адвокатів, працівників прокуратури та інших органів 

державної влади, правозахисників та молодих науковців (січень-квітень 2021 р.).; лекцій та 

тренінгів для викладачів НЮУ ім. Ярослава Мудрого в межах освітньої програми підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників Університету 

(червень 2021 р.); доц. Трихліб К.О. 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 
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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.; 

доц. Уваровою О.О. досліджено роль недержавних суб’єктів у забезпеченні правового 

регулювання та визначено особливості поширення вимог верховенства права на таких 

суб’єктів. Доц. Хаустова М.Г. встановила, що наукова новизна отриманих результатів полягає 

у тому, що  у роботі  сформульовані висновки, що глобалізація – явище у своїй основі 

об’єктивне, яке носить системний характер, тобто охоплює усі сфери життя суспільства. Разом 

із тим велику роль у цьому процесі грають її учасники  суб’єкти, найбільш важливими серед 

яких є держави. Саме вони визначають рівень (масштаби) розповсюдження глобалізаційних 

процесів та напрямок (посилення або гальмування) їх розвитку. 

  Особливу увагу  в межах науково-дослідницької роботи приділено сутності правової 

політики. Виокремлені пріоритети правової політики в Україні: - встановлення системи 

правових обмежень для публічної влади, які втілюються в життя за допомогою таких 

принципів, як поділ влади, парламентаризм, верховенство закону, взаємна відповідальність 

держави та особи та ін; - формування інститутів громадянського суспільства, що передбачає  

створення і діяльність різноманітних інституцій – організацій та асоціацій, які об’єднують 

людей зі спільними інтересами; -  реформування ефективної судової системи; - забезпечення 

принципу верховенства права, зміцнення законності  та правопорядку; - створення сучасної 

нормативно-правової основи стабільного інноваційного розвитку держави та сприяння розвитку  

інформаційного суспільства, цифрової конкурентоспроможної ринкової економіки, 

забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина; - затвердження конституційної 

законності як правового режиму функціонування держави та суспільства, стабільної системи 
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правозастосування, яка гарантує визнання,  дотримання та захист прав і свобод людини і 

громадянина, у тому числі у соціальній сфері; -подолання кримінальної тенденції розвитку 

суспільства та держави. 

 Удосконалено: - аналіз факторів взаємодії між глобалізаційними змінами та правами 

людини у сучасному суспільстві в умовах цифровізації; - виокремлені ознаки трансформації 

інституту прав та свобод: видозмінення змісту прав людини під натиском глобальних проблем 

сучасності;  поява  та  правова розробка нових прав і свобод людини; універсалізація та 

регіональність прав людини; ускладнення системи міжнародного правового регулювання прав 

людини; - в умовах глобалізаційних процесів особливої уваги також заслуговує стандарти прав 

людини в сфері цифрових технологій та подальша розробка прав людини на заборону 

дискримінації у будь-яких сферах відносин; - будь-яка правова система є не лише результатом 

власної еволюції, а, скоріше, наслідком усіх глобалізаційних процесів у світі та запозичення 

зарубіжного досвіду; ас. Буряковською К.О. проаналізовано, що наукова новизна полягає в 

аналізі новітніх підходів до захисту прав людини в умовах загроз та нестабільностей правового 

порядку; ас. Матат Ю.І. дослідив техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів, що 

сприяють вчиненню корупційних правопорушень; визначено способи виявлення цих недоліків, 

як корупціогенних факторів, під час проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів та їх проектів, а також шляхи усунення зазначених корупціогенних факторів; ас. 

Мерник А.М. встановила, що наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні 

теоретико-правових підходів до підстав та умов обмежень прав людини, формування вихідних 

понять зазначеного інституту; ас. Семеніхін І.В. проаналізував, що:      • На підставі досвіду 

осмислення феномену юридичної аргументації у науковому-теоретичному і практичному 

вимірах встановлено, що тривалий час у теоретичній та практичній юриспруденції аргументація  

розглядалась як така, що спирається суто на формальну логіку, силогістику. За такого підходу 

критерієм прийнятності, доладності аргументації є формальна логічна правильність, валідність. 

Вирішення юридичного казусу з точки зору аргументації є дедуктивним умовиводом, що з 

логічною необхідністю випливає із більшого (загальні норми права, закріплені в офіційних 

джерелах права) та меншого (обставини справи) засновків. Отриманий за допомогою такої 

логічної процедури висновок вважається раціональним та прийнятним, юридично правильним. 

У такій простій формі аргументації modus ponens презюмується істинність, правильність 

засновків, вихідних тверджень, які дозволяють формулювати істинні висновки. Інструментарій 

формальної логіки призначений лише для встановлення і оцінки формального зв’язку між 

висновками і засновками. Для оцінки прийнятності, релевантності самих засновків 

використовуються інші (не формальні, а матеріальні юридичні та екстралегальні) норми і 

стандарти прийнятності.  • Зроблено висновок про обмеженість використання суто формально-

логічних інструментів юридичної аргументації у конституційному судочинстві, при вирішення 

так званих «складних справ», які пов’язані зі зважуванням та балансуванням між різними 

конкуруючими інтересами та цінностями. Такі справи не можуть бути вирішені шляхом 

простого нормозастосування, виходячи з однозначного філологічного розуміння правових 

положень, застосовуючи правила дедуктивної логіки. Досліджено зв’язок між панівними у 

юриспруденції підходами до юридичної аргументації та праворозумінням; ас. Сидоренко О.О. 

встановила що, вперше здійснено системно і на основі системного, юридико-технічного, 

формально-юридичного та порівняльних методів осмислення суті загальних характеристик 

правових актів, досліджено різноманітні підходи до визначення правового акта. Термін 

«правовий акт» широко використовується в юриспруденції (і в науці, і в законодавстві, і на 

практиці), хоча при цьому не має однозначного, усталеного поняття, тобто вживається 
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довільно, часто інтуїтивно, в силу сформованих традицій слововживання, а не на основі 

вивіреної доктринальної концепції. Визначено два підходи до дослідження правових актів: 

вузький і широкий. Аналізуючи сутність правового акту, охарактеризовано його як виражений 

у певній формі відповідно до законодавства результат дії компетентного суб’єкта права, 

орієнтований на регулювання суспільних відносин. З точки зору методології дослідження 

правових явищ основним способом для визначення істинності того чи іншого положення є його 

емпірична перевірка, зв'язок з практикою. Констатовано, що є документи, які не є правовими 

актами. 

 Правові акти необхідно досліджувати, виходячи з наявності загальної для них 

властивості - здатності викликати юридичні наслідки. Правовими актами є акти, що 

встановлюють відносини між людьми, які, втілюючись у правову форму, стають 

правовідносинами - юридично сформульованими взаємообумовленими суб'єктивними правами 

і обов'язками учасників суспільних відносин. З метою найточнішого пізнання природи і 

сутності правових актів методологічний вектор дослідження має ґрунтуватися на домінантних 

поглядах та парадигмах, що сформувалися та стали визначальними методологічними підходами 

сучасного правознавства.; ас. Соколовою І.О. розкрито поняття правозастосовчого акту, 

з’ясовано роль і значення правозастосовчого акту в системі правового регулювання суспільних 

відносин  та як одного із видів індивідуально правового акту. Також, досліджено  місце, роль та 

значення судового прецеденту у правозастосовчий діяльності. Ас. Суходубова І.В. дослідила 

що наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі вимог обґрунтованості 

нормотворчої діяльності у відповідному правовому регулюванні на прикладі нормативно-

правових актів, які регулюють нормотворчу діяльність України, а також у виробленні 

пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення процесу нормотворчої діяльності.  

 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчій 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: 

 

Проф. Петришин О.В. : 

є членом робочої групи з розробки проекту Закону України «Про правотворчу діяльність»; 

є членом робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції 

України Комісії з питань правової реформи при Президентові України. 

Підготував: 

1. Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту» щодо удосконалення процедури виборів керівника 

закладу вищої освіти», проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту» щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти», проект 

Закону України «Про внесення змін до статті 42  Закону України «Про вищу освіту» (щодо 

обрання та призначення керівника закладу вищої освіти»; 

2. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про заходи щодо 

упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, 
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грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного 

збору)»; 

3. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення ефективності 

досудового розслідування)»; 

4. Науково-консультативний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих 

повноважень»; 

5. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

Законів України щодо присудження наукових ступенів»; 

6. Висновок до проекту Законів України «Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо удосконалення пенсійного законодавства»; 

7. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 11 

Закону України «Про державне бюро розслідувань» щодо розблокування діяльності комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань»; 

8. Науково-консультативні висновки до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких Законів України щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних 

меншин України у сфері освіти» (реєстр. № 4648) та проекту Законів України «про внесення 

змін до деяких Законів України щодо уточнення окремих положень про мову освіти»; 

9. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Законів 

України щодо науково-технічного (технологічного) комплексу»; 

10. Пропозиції та зауваження на проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України»; 

11. Пропозиції до проекту Закону України «Про правотворчу діяльність»; 

12. Пропозиції та зауваження до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо захисту мовних прав національних меншин; 

13. Науково-правовий висновок до проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» щодо наукових ступенів та вчених звань наукових і науково-

педагогічних працівників; 

14. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про державну реєстрацію 

суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні»; 

15. Науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про корінні народи 

України»;  

16. Пропозиції та зауваження щодо проекту Законів України «Про внесення змін до 

Бюджетного Кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних 

установ»; 

17. Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про освіту», щодо посилення відповідальності за порушення принципів академічної 

доброчесності;  

18. Пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо військової освіти та науки»; 

19. Науково-правовий висновок до проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних) послуг; 

20. Науково-правовий висновок до проекту Закону України «Про наукову і науково-

технічну експертизу» . 
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Доц. Биля –Сабадаш І.О. взяла участь у рецензуванні проекту закону «Про правотворчу 

діяльність». 

Доц. Размєтаєва Ю.С. підготувала висновок та аналітична записка щодо законопроекту 

проекту Закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації” (для 

Національний демократичний інститут з міжнародних відносин); 

Пропозиції та рекомендації до проекту Закону України “Про державну політику 

перехідного періоду”. 

 

 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих судових органів. 

 

Доц. Смородинський В.С. є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

Проф. Погребняк С.П. є членом Науково-консультативної ради при Конституційному Суді 

України. 

 

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

Проф. Петришин О.В. : 

позаштатний радник Голови Верховної Ради України; 

є членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; 

є членом Обласної науково-координаційної ради при Харківській обласній державній 

адміністрації. 

Доц. Вовк Д.О. член Групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ зі свободи релігії або переконань. 

Доц. Смородинський В.С. член журі Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. 

Доц. Уварова О.О. членкиня Координаційної ради з питань недискримінації, гендерної 

рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, захисту осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. 

Ас. Матат І.Ю. є помічником-консультантом народного депутата України 

Одарченка А.М. 

 

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду (з наданням короткого змісту 

найважливіших) та викладачів, які їх готували 

  

Проф. Петришин О.В. підготував: 

1. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо включення коштів з продажу нерухомого майна до 

доходу, з якого стягуються аліментні платежі; 

2. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Пророка Віктора 

Васильовича щодо повернень лісового фонду у власність держави; 

3. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Пророка Віктора 

Васильовича про підготовку наукового висновку у цивільній справі; 
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4. Науковий висновок щодо застосування редакції Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 

30.05.2011 р. № 15; 

5. Науковий висновок стосовно включення до заробітку, з якого обчислюється пенсія, такого 

виду виплат, як винагорода за участь у воєнних конфліктах; 

6. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування до спірних правовідносин положень 

частини першої статті 123, частини п’ятої статті 136 ЦК України та пунктів 1.8 і 5.24 Порядку 

застосування допоміжних репродуктивних технологій України; 

7. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування положень статті 15 Закону України «Про 

виконавче провадження», статті 442 ЦПК України; 

8. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік Олени 

Миколаївни; 

9. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Мартинюк Н.М., щодо проблемних питань виплати матеріальної допомоги 

на оздоровлення, які виникли в процесі розгляду адміністративної справи, що була передана 

на розгляд судової палати з розгляду справ виборчого процесу та референдуму, а також 

захисту політичних прав громадян; 

10. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо можливості застосування ст. 435 ЦПК України до 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу; 

11. Науковий висновок на звернення судді Касаційного господарського суду у складі Верховного 

Суду Банасько О.О.; 

12. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Пророка Віктора 

Васильовича; 

13. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Уханенко С.А., щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної 

відповідальності  

14. Науковий висновок на зверненні Великої Палати Верховного Суду Штелик Світлани 

Павлівни; 

15. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Рогач Лариси 

Іванівни; 

16. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік Олени 

Миколаївни; 

17. Науковий висновок щодо окремих питань звільнення з посад прокурорів; 

18. Науковий висновок на звернення судді Касаційного господарського суду у складі Верховного 

Суду Огородніка Костянтина Михайловича; 

19. Науковий висновок на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ситнік Олени 

Миколаївни; 

20. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо наявного потенційного конфлікту інтересів, що стало 

підставою для наказу про звільнення; 
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21. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування спірних правовідносин положень частини 

четвертої статті 75 Сімейного кодексу України; 

22. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо питання про застосування до спірних правовідносин 

статті 1276 Цивільного кодексу України; 

23. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного суду Білак М.В., щодо проблемних питань поновлення особи на публічній службі; 

24. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича; 

25. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Завгороднюка А.Г., щодо проблемних питань, які виникли в процесі 

розгляду адміністративної справи та стосуються виплати суддівської винагороди за роботу у 

святкові, не робочі й вихідні дні; 

26. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Шишкова О.О., щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи у зв’язку з позбавленням дипломатичного рангу; 

27. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Коваленка Н.В., щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи та стосуються визначення протиправним та скасування рішення 

органу місцевого самоврядування з питань оподаткування місцевими податками та зборами; 

28. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Гімона М.М., щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи та стосуються можливості застосування у податкових 

правовідносинах приписів цивільного законодавства щодо солідарної відповідальності 

учасників Договору про спільну діяльність; 

29. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Гусака М.Б., щодо проблемних питань, які виникли в процесі розгляду 

адміністративної справи та стосуються кредитних зобов’язань в іноземній валюті; 

30. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Коваленко Н.В., щодо проблемних питань надання дитині статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

31. Науковий висновок щодо застосування окремих положень Закону України від 14 серпня 2014 

р. №1644–VII «Про санкції»; 

32. Науковий висновок на звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Єзерова А.А.; 

33. Науковий висновок на звернення судді Касаційного господарського суду у складі Верховного 

Суду Ткаченко Нині Григорівни; 

34. Науковий висновок на звернення голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Гулька Бориса Івановича щодо застосування статті 1212 ЦК України. 

 

Доц. Смородинський В.С. підготував наукові висновки на звернення суддів Верховного Суду:  

1) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Власова Ю. Л. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Якою є правова природа позовної давності (матеріальна чи 

процесуальна) як строку, в межах якого особа має право звернутись до суду з вимогою про 

захист свого права? Як співвідноситься позовна давність за ст. 256 ЦК України зі строком 
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звернення до адміністративного суду за ст. 122 КАС України? 2) Чи переривається позовна 

давність у разі пред’явлення особою до суду позову, який прийнятий судом до розгляду та 

відкрито провадження у справі, враховуючи норму ст. 256 ЦК України, що позовна давність — 

це строк, у межах якого особа має право звернутися до суду з вимогою про захист свого права, 

яке позивач використав пред’явленням позову до суду? 3) Чи можна частину другу ст. 264 ЦК 

України тлумачити так, що коли за вимогою зобов’язані декілька боржників позовна давність 

переривається лише відносно тих боржників до яких позов не пред’явлено, а відносно 

боржника до якого позов пред’явлено не переривається? 4) Чи можна частину другу ст. 264 ЦК 

України тлумачити так, що коли позов пред’явлено на частину вимоги позовна давність 

переривається лише відносно не заявленої у позові частини вимоги, а відносно заявленої у 

позові вимоги не переривається? 5) Чи переривається позовна давність у разі пред’явлення 

особою до суду позову, який прийнятий судом до розгляду та відкрито провадження у справі, а 

в подальшому позов судом залишений без розгляду? 6) Чи можна частину першу ст. 265 ЦК 

України тлумачити так, що залишення судом позову без розгляду не тільки не зупиняє перебігу 

позовної давності, а й не перериває її пред’явленням такого позову? 7) Чи має суд для 

застосовування наслідків спливу позовної давності спершу встановити, що позивач має те 

право, про захист якого просить, і це право порушене відповідачем? Шляхом системного 

тлумачення норм права, що регулюють спірні правовідносини, зроблено, зокрема, такі 

висновки: 1) За своєю правовою природою позовна давність як строк, в межах якого особа 

може захистити своє цивільне право одним з визначених законом способів — в суді шляхом 

подання цивільного позову, є інститутом цивільного права, норми якого належать до 

підсистеми матеріального права. Водночас сплив позовної давності, про застосування якої 

заявлено стороною у спорі, є підставою для застосування судом відповідної норми цивільного 

процесуального або господарського процесуального права про відмову в позові. 2) Позовна 

давність за ст. 256 ЦК України є інститутом цивільного права й поширюється на цивільно-

правові відносини та захист цивільних прав учасників правовідносин, встановлює обмеження 

права на цивільний позов. Водночас завданням адміністративного судочинства є справедливе, 

неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з 

метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Ст. 122 КАС України 

визначає обмеження строку подання адміністративного позову як засобу захисту порушеного 

права суб’єкта публічно-правових адміністративних відносин. 3) Випадки переривання 

позовної давності (юридичного факту, що має наслідком початок перебігу позовної давності 

заново) визначені частиною другою ст. 264 ЦК України: позовна давність переривається у разі 

пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є 

лише частина вимоги, право на яку має позивач. У разі пред’явлення особою до суду позову, 

який прийнятий судом до розгляду та відкрито провадження у справі, позовна давність не 

переривається, а просто не застосовується, адже позов подано в її межах. Крім того, оскільки 

відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність — це строк, у межах якого особа може 

звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, то для доведення 

того, що позов подано в межах позовної давності (або, навпаки, з порушенням позовної 

давності) слід визначити не дату відкриття судом провадження у справі, а дату подання позову 

до суду. 4) Відповідно до ст. 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається 

вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку. 

Позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох 

боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. 

Після переривання перебіг позовної давності починається заново. З наведеного вбачається, що 

юридичний факт переривання позовної давності з певним юридичним наслідком настання 

такого факту — початком перебігу позовної давності заново — прив’язаний до певної особи та 

певної частини вимоги. Отже, щодо решти осіб (боржників) до яких позов не пред’явлено, 

позовна давність не переривається й її перебіг не починається заново. 5) Відповідно до ст. 264 

ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про 

визнання нею свого боргу або іншого обов’язку. Позовна давність переривається у разі 
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пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є 

лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності 

починається заново. З наведеного вбачається, що юридичний факт переривання позовної 

давності з певним юридичним наслідком настання такого факту — початком перебігу позовної 

давності заново — прив’язаний до певної особи та певної частини вимоги. Отже, щодо решти 

частин вимоги, що не охоплюються позовом (щодо яких позов не пред’явлено), позовна 

давність не переривається й її перебіг не починається заново. 6) Позовна давність переривається 

не в будь-яких випадках пред’явлення позову, а лише в тих, що передбачені частиною другою 

ст. 264 ЦК України. 7) Оскільки відповідно до частини першої ст. 265 ЦК України залишення 

позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності (можливо, правильніше було б 

визначити це як поновлення перебігу позовної давності з моменту пред’явлення позову), то, 

відповідно, і не перериває її (наслідком чого був би початок перебігу заново). Це правило є 

цілком логічним, оскільки перешкоджає пред’явленню завідомо неналежного позову з єдиною 

метою розпочати перебіг позовної давності заново. 8) Так, залишення судом позову без 

розгляду не тільки не зупиняє перебігу позовної давності, а й не перериває її пред’явленням 

такого позову (обґрунтування див. висновок щодо питання 5). 9) Сплив позовної давності є 

самостійною формальною підставою для відмови судом у позові. ЇЇ застосування не вимагає 

попереднього встановлення обґрунтованості чи необґрунтованості позовних вимог, адже 

наявність чи, навпаки, відсутність юридичного факту спливу позовної давності не залежить від 

їхнього змісту та обґрунтованості. 

2) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) У який спосіб з огляду на ефективну реалізацію права, 

захищеного статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції, власник майнових прав на майно (інвестор) 

має захистити свої права: шляхом визнання права власності на майнові права чи права 

власності на об’єкт нерухомості, який закінчений будівництвом та прийнятий до експлуатації 

(новостворене майно)? Чи може вважатися ефективним способом захисту визнання права 

власності на майнові права за наявності об’єкта нерухомості, який закінчений будівництвом та 

прийнятий до експлуатації(новостворене майно)? 2) Чи має право витребувати об’єкт 

нерухомості, який закінчений будівництвом та прийнятий до експлуатації (новостворене 

майно), від добросовісного набувача власник майнових прав на це майно (інвестор) з 

урахуванням відповідних позитивних зобов’язань держави та необхідності досягти 

«справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та умовами захисту 

основних прав людини? Зроблено, зокрема, такі висновки: 1) Право власності на новостворене 

нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації прав на нерухоме майно (ст. 331 ЦК 

України). Відповідно до ст. 392 ЦК України позов про визнання права власності може бути 

пред’явлено, по-перше, якщо особа є власником майна, але її право оспорюється або не 

визнається іншою особою; по-друге, якщо особа втратила документ, який засвідчує її право 

власності. Ураховуючи, що відповідно до ст. 328 ЦК України набуття права власності — це 

певний юридичний механізм, з яким закон пов'язує виникнення в особи суб'єктивного права 

власності на окремі об’єкти, суд при застосуванні цієї норми повинен установити, з яких саме 

передбачених законом підстав, у який передбачений законом спосіб позивач набув право 

власності на спірний об'єкт та чи підлягає це право захисту в порядку, визначеному ст. 392 

цього Кодексу. 2) Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують як джерело права при 

розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

протоколів до неї, а також практику ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини. Поняття 

«майно», про яке йдеться у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, має автономне значення, яке 

є незалежним від офіційної класифікації у національному законодавстві й не обмежується 

правом власності на фізичні товари: деякі інші права та інтереси, які складають активи, також 

можуть розглядатися як «права на майно», і таким чином, як «майно» для цілей цього 

положення. Питання, яке необхідно розглянути в кожному випадку, полягає в тому, чи 

обставини справи, якщо їх розглядати в цілому, надавали заявникові право власності на 

матеріально-правові інтереси, захищені ст. 1 Першого протоколу (рішення ЄСПЛ у справах 
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Depalle v. France, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Oneryildiz v. Turkey, Broniowski v. Poland, 

Beyeler v. Italy, latridis v. Greece, Centro Europa 7 S.R.L. and di Stefano v. Italy, Fabris v. France, 

Parrillo v. Italy, Belane Nagy v. Hungary). «Майно» може бути або «майном, що існує», або 

активами, у тому числі за позовами, щодо яких заявник може стверджувати, що він або вона 

має принаймні, «легітимне очікування» отримання ефективного володіння майном (рішення 

ЄСПЛ у справах Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium, J.A. Pye (Oxford) Ltd and 

J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom, Von Maltzan and Others v. Germany, Kopecky v. 

Slovakia. 

3) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Ситник О. В. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Чи може суд, який розглядає справу, самостійно визначити та 

кваліфікувати правовідносини, які виникли між сторонами, застосувати відповідну норму права 

чи закон, який регулює спірні правовідносини, а також самостійно визначити, який спосіб 

захисту є належним та ефективним й вирішити спір по суті, керуючись змістом позовних вимог, 

якщо дійде висновку, що позивачем обрано невірний спосіб захисту порушених прав та 

здійснено помилкове правове обґрунтування позовних вимог? 2) Чи виникли за таких обставин 

(працівники банку, діяли від його імені у правовідносинах з позивачами при укладенні 

договорів, але не виконали своїх посадових обов’язків щодо зарахування коштів, наданих 

позивачами як вклад, на користь банку) договірні правовідносини між банком та позивачами? 

Чи існують за таких обставин виключно позадоговірні відносини між працівниками банку - 

заподіювачами шкоди та позивачами? 3) Чи вплинула б на висновки суду наявність вирішеного 

цивільного позову про стягнення коштів з винних осіб на зобов’язання банку повернути кошти 

сторонам договорів — позивачам? Чи залежить розмір зобов’язань банку перед позивачами від 

наявності чи відсутності відшкодування позивачам шкоди винними особами? Зроблено, 

зокрема, такі висновки: Наявність повноти судового захисту залежить від дій саме суду, який 

відповідно до ст. 1 ЦПК України та частини першої ст. 2 ЦПК України має справедливо, 

неупереджено та своєчасно вирішити спір з метою ефективного захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. 

У разі неправильної кваліфікації позивачами змісту правовідносин не можуть наступати 

негативні для позивача наслідки, навіть за формальних підстав, тому що за змістом ст. 13 ЦПК 

України мають значення вимоги та докази, на яких суд ґрунтує своє рішення. Помилка у 

визначенні правової природи юридичних фактів, здійсненої позивачами, не має істотного 

значення. Неправильна юридична інтерпретація фактів не може позбавити сторону в праві на 

судовий захист права, інакше порушується фундаментальне право особи на справедливий суд.  

4) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Ситник О. В. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Яка правова природа трьох процентів річних, інфляційних 

втрат, упущеної вигоди, моральної шкоди та пені за частиною п’ятою ст. 10 Закону України 

«Про захист прав споживачів»? 2) Яку цивільно-правову відповідальність може нести Фонд 

гарантування вкладів у разі несвоєчасної виплати ним передбаченої Законом України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» суми гарантованого відшкодування вкладнику 

неплатоспроможного банку? 3) Чи поширюється на правовідносини між вкладником 

неплатоспроможного банку та Фондом у разі порушення останнім термінів виплати суми 

гарантованого відшкодування дія Закону України «Про захист прав споживачів», зокрема і 

частина п’ята ст. 10 щодо сплати виконавцем послуг пені на користь споживача? 4) Чи можна 

вважати, що вимоги про стягнення трьох процентів річних, інфляційних втрат, упущеної 

вигоди, пені та моральної шкоди мають додатковий (акцесорний) характер у випадку, якщо 

вимоги про стягнення з Фонду гарантованого відшкодування не заявлено у зв’язку з його 

виплатою, проте з простроченням? 5) У порядку якого судочинства (адміністративного чи 

цивільного) слід розглядати такі вимоги, якщо підставою для їх пред’явлення є порушення 

Фондом права вкладника неплатоспроможного банку на своєчасне отримання гарантованих 

законом виплат (з урахуванням висновків Великої Палати Верховного Суду про те, що спір 

стосовно виплати гарантованого державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок 

Фонду є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів)? 



36 
 

5) За зверненням судді Касаційного господарського суду Банасько О. О. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Який критерій слід застосовувати при визначенні кола 

суб’єктів, які мають право на оскарження аукціону та договору укладеного за його 

результатами в справах про банкрутство (ст. 55 Закону про банкрутство, ст. 73 Кодексу України 

з процедур банкрутства)? 2) Хто може оспорювати аукціон та договір укладений за його 

результатами в справах про банкрутство (ст. 55 Закону про банкрутство, ст. 73 Кодексу України 

з процедур банкрутства) сторона та/або інша особа? 3) З яким юридичним фактом та 

темпоральним критерієм пов’язується набуття уповноваженою особою учасників статусу 

учасника справи про банкрутство: а) наявність протоколу загальних зборів учасників 

товариства та відповідно дата такого протоколу; б) подання заяви уповноваженої особи 

учасників про вступ у справу про банкрутство та відповідно дата подання такої заяви; в) 

постановлення ухвали суду про визнання уповноваженої особи учасників учасником справи про 

банкрутство та відповідно дата такої ухвали; г) інший варіант? 4) Який документ підтверджує 

повноваження уповноваженої особи учасників на участь у справі про банкрутство: а) протокол 

загальних зборів учасників товариства; б) довіреність товариства; в) протокол загальних зборів 

учасників товариства та довіреність? 5) У випадку коли в складі товариства є лише один 

учасник чи вправі останній виступати уповноваженою особою учасників без надання суду 

протоколу загальних зборів учасників, якщо так то з якого моменту він набуває статусу 

учасника у справі про банкрутство? 6) Чи вправі суд надавати оцінку змісту протоколу 

загальних зборів учасників товариства як одному із доказів підтвердження повноважень 

уповноваженої особи учасників на предмет його належності, зокрема з’ясовувати склад 

учасників та розмір їх часток на момент прийняття відповідного рішення чи здійснювати 

перевірку наявності необхідного кворуму при прийнятті відповідного рішення тощо? 7) З якими 

юридичними фактами пов’язується припинення повноважень у справі про банкрутство 

уповноваженої особи учасників та чи може бути одним із таких визнання недійсним в судовому 

порядку відповідного рішення загальних зборів учасників? 8) Чи існують обмеження у виборі 

уповноваженої особи учасників для загальних зборів учасників, у т.ч. по суб’єктній ознаці 

(тільки учасник товариства тощо) чи по стадії на якій перебуває справа про банкрутство 

(розпорядження, санація, ліквідація)? 9) Чи є правомірним проведення загальних зборів 

учасників з метою визначення уповноваженої особи учасників під час ліквідаційної процедури? 

10) Який обсяг процесуальних прав у справі про банкрутство належить уповноваженій особі 

учасників і чи залежить обсяг таких прав від змісту протоколу загальних зборів учасників? 11) 

Чи має уповноважена особа учасників право на оскарження аукціону та договору укладеного за 

його результатами в справах про банкрутство, у т.ч. проведеного та укладеного до набуття 

статусу учасника справи про банкрутство (ретроспективне оскарження)? 12) Чи має 

уповноважена особа учасників право на оскарження судових рішень постановлених у справі 

про банкрутство, у т.ч. прийнятих до набуття статусу учасника справи про банкрутство 

(ретроспективне оскарження)? 13) Чи має уповноважена особа учасників право на оскарження 

судових рішень постановлених у справах, які розглядалися в межах справи про банкрутство, у 

т.ч. прийнятих до набуття статусу учасника справи про банкрутство (ретроспективне 

оскарження)? 14) Чи є у суду обов’язок повідомляти уповноважену особу учасників про судові 

засідання у справі про банкрутство, якщо так то з якого моменту у суду виникає такий 

обов’язок та чи є такий обов’язок стосовно судових засідань у справах, які розглядаються у 

межах справи про банкрутство? 

6) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про підготовку 

наукового висновку з питання: Виходячи з принципу поваги до судового рішення як складової 

принципу правової визначеності, чи існують наукові підстави вважати, що ухвалення рішення 

суду, яке набрало законної сили, у справі про стягнення з поручителя кредитної заборгованості 

має наслідком неможливість для такого поручителя підіймати в іншому процесі питання про 

визнання поруки припиненою з тих самих підстав, правовідносин та зобов’язань, що виникли 

до ухвалення такого рішення? Зроблено, зокрема, такий висновок: Виходячи з принципу res 

judicata як складової вимоги правової визначеності та принципу верховенства права у цілому, 

наявність судового рішення, що набрало чинності, про стягнення з поручителя кредитної 
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заборгованості унеможливлює в подальшому розгляд судом по суті позовних вимог цього 

поручителя про визнання поруки припиненою з тих самих підстав та щодо тих самих 

правовідносин, що були предметом розгляду в судовій справі, в якій було ухвалене таке 

рішення. 

7) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пількова К. М. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Яке правове значення мають та чи підлягають застосуванню 

судами України у вирішенні відповідних спорів рішення Суду Європейського Союзу щодо 

застосування актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики іншими 

країнами-учасниками? Якщо так, який порядок та обсяг їх застосування? 2) Яке правове 

значення мають та чи є обов’язковими для застосування повідомлення, що містяться в листах 

Секретаріату Енергетичного Співтовариства? 3) Яким чином реалізується норма частини 

одинадцятої статті другої Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідно до якої 

суб’єкти владних повноважень, а також суди при застосовуванні норм цього Закону беруть до 

уваги правозастосовну практику Енергетичного Співтовариства та Європейського Союзу, 

зокрема рішення Суду Європейського Союзу (Європейського Суду, Загального Суду), практику 

Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо застосовування 

положень актів законодавства Європейського Союзу, зазначених у цій статті? У якій формі 

втілюється практика Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо 

застосовування положень актів законодавства Європейського Союзу, зазначених у статті другій 

Закону України «Про ринок електричної енергії»? 

8) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пількова К. М. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати дії, спрямовані на відчуження майна в період 

чинності накладеної судом заборони на його відчуження (зокрема за ухвалами про забезпечення 

позову або про арешт майна в кримінальному провадженні), такими, що порушують публічний 

порядок? 2) Чи є обізнаність відчужувача та/або набувача майна про існування накладеної 

судом заборони на його відчуження обов’язковою ознакою порушення публічного порядку або 

це порушення має місце незалежно від такої обізнаності? 3) Яке значення для законності 

відчуженням майна має обізнаність або можливість відчужувача та/або набувача дізнатись про 

існування накладеної судом заборони на відчуження цього майна: а) з Єдиного державного 

реєстру судових рішень; б) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; в) шляхом 

надіслання/вручення судового рішення засобами поштового/електронного зв’язку; г) у будь-

який інший спосіб? Чи вплине на ці висновки те, що відчуження майна мало місце в межах 

справи про банкрутство, зокрема, шляхом проведення аукціону та/або укладення відповідного 

правочину? 4) Чи можна стверджувати про існування презумпції обізнаності 

(можливості/обов’язку знати) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора) про стан майнових прав та/або судові рішення, ухвалені в межах справи 

про банкрутство, стосовно особи (боржника), щодо якої він у встановленому порядку виконує 

відповідні повноваження? 5) Які наслідки для набувача майна, придбаного шляхом укладення 

правочину за результатами проведення аукціону, тягне проведення цього аукціону в період 

чинності судової заборони на відчуження такого майна? Чи впливає на такі наслідки 

проведення зазначеного аукціону (укладення відповідного правочину) в межах справи про 

банкрутство? 6) Чи є ефективним для поновлення майнового права/інтересу власника чи іншої 

зацікавленої особи спосіб захисту шляхом подання позову про визнання недійсними результатів 

аукціону з продажу майна, якщо за результатами його проведення було укладено відповідний 

правочин? Чи впливає на визначення ефективного способу захисту проведення зазначеного 

аукціону (укладення відповідного правочину) в межах справи про банкрутство? Чи впливає на 

визначення ефективного способу захисту передача такого майна у фактичне володіння 

набувача? 7) Чи впливатиме на висновки про недійсність/нікчемність правочину з відчуження 

майна, укладеного за результатами аукціону, проведення цього аукціону в період чинності 

накладеної судом заборони на відчуження такого майна, якщо цей правочин вчинено вже після 

припинення дії зазначеної заборони? Чи впливатиме на ці висновки проведення зазначеного 

аукціону (укладення відповідного правочину) в межах справи про банкрутство? 8) У який 

спосіб іпотекодержатель може ефективно захистити своє право чи законний інтерес стосовно 
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іпотечного майна, відчуженого без його згоди шляхом укладення правочину за результатами 

аукціону, проведеного в період чинності накладеної судом заборони на відчуження зазначеного 

майна? Чи впливає на визначення ефективного способу захисту проведення зазначеного 

аукціону (укладення відповідного правочину) в межах справи про банкрутство? Чи впливає на 

визначення ефективного способу захисту передача такого майна у фактичне володіння 

набувача? 

9) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пророка В. В. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Чи слід вважати дії щодо участі у відкритих торгах (аукціоні) 

(прийняття заявки, допуск до участі, визначення переможця та ін.) у разі, якщо визначений за їх 

результатами переможець виконав усі необхідні умови, що передують підписанню відповідного 

договору купівлі-продажу, такими, що свідчать про погодження сторонами (продавцем та 

переможцем торгів) усіх істотних умов договору? Чи свідчать такі дії сторін про наявність у 

них обов’язку підписати відповідний договір купівлі-продажу за наслідками проведення торгів 

(аукціону)? Які наслідки настають для сторін у разі, якщо такий договір не буде підписано? 2) 

Чи є підстави вважати, що у зв’язку з виконанням сторонами вказаних вище умов до моменту 

фактичного підписання договору між ними укладений попередній договір купівлі-продажу? 

Якщо так, чи є наслідком його укладення обов’язок сторін підписати договір купівлі-продажу? 

Які наслідки для сторін у разі, якщо такий договір купівлі-продажу не буде підписано? 3) Чи 

слід вважати дії сторін щодо виконання зазначених вище умов такими, що свідчать про 

фактичне укладення договору купівлі-продажу за наслідками проведення відкритих торгів 

(аукціону)? Які наслідки настають для таких сторін у разі, якщо відповідний договір купівлі-

продажу не буде підписано? 4) Чи мають право сторони (продавець та переможець торгів) 

відмовитися від укладення договору після проведення відкритих торгів (аукціону)? Які 

наслідки у такому разі настануть для кожної із сторін? 5) Які наслідки настають для сторін 

договору купівлі-продажу у разі скасування результатів відкритих торгів (аукціону) після 

визначення їх переможця та сплати ним повної вартості придбаного лоту? 6) Які наслідки 

настають для переможця торгів у разі виконання ним усіх умов, що передують фактичному 

підписанню договору купівлі-продажу, у тому числі сплати повної вартості лоту, у разі 

непідписання сторонами такого договору? 7) З урахуванням відповідей на попередні питання, 

чи є належним та ефективним способом захисту прав переможця відкритих торгів (аукціону) та 

їх поновлення вимога про визнання договору купівлі-продажу укладеним? 8) Враховуючи 

статус та повноваження Фонду (уповноваженої особи) у процедурі виведення 

неплатоспроможного банку з ринку та його ліквідації, чи є підстави вважати Фонд 

заставодавцем у розумінні Закону України «Про заставу» в аспекті необхідності отримання 

дозволу заставного кредитора на реалізацію предмета застави у процедурі ліквідації банку? 9) У 

разі ствердної відповіді на попереднє питання, у якій формі та на якому етапі має бути 

висловлена така згода заставодержателя на відчуження заставленого майна Фондом у процедурі 

ліквідації банку? Чи має право заставодержатель відкликати свою згоду на продаж заставленого 

майна та на якому етапі? Які наслідки відкликання згоди заставодержателя на продаж 

заставленого майна після проведення торгів із визначенням переможця, який сплатив повну 

вартість лоту? 10) Які наслідки настають для переможця відкритих торгів (аукціону) у випадку, 

коли відповідне майно, придбане ним за результатами торгів, відчужене на його користь без 

згоди заставодержателя? Шляхом системного тлумачення норм права, що регулюють спірні 

правовідносини, зроблено, зокрема, такі висновки: 1) Дії щодо участі у відкритих торгах 

(аукціоні) (прийняття заявки, допуск до участі, визначення переможця та ін.) у разі, якщо 

визначений за їх результатами переможець виконав усі необхідні умови, що передують 

підписанню відповідного договору купівлі-продажу, свідчать про погодження продавцем та 

переможцем торгів усіх істотних умов відповідного договору купівлі-продажу та про 

виникнення у них за наслідками проведення торгів (аукціону) обов'язку підписати цей договір. 

2) Немає юридичних підстав вважати, що у зв'язку з виконанням сторонами вказаних вище 

умов до моменту фактичного підписання договору між ними укладений попередній договір 

купівлі- продажу, адже «попередній договір» е правочином, ознаки якого визначено ст. 635 ЦК 

України. Вважати дії сторін щодо погодження зустрічних прав та обов'язків, пов’язаних з 
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проведенням аукціону та його наслідками, «попереднім договором» за аналогією, також немає 

підстав. Проте це не заперечує обов’язку Банку за результатом аукціону підписати договір 

купівлі-продажу з його переможцем. 3) Немає юридичних підстав вважати дії сторін щодо 

виконання заздалегідь погоджених умов аукціону такими, що свідчать про фактичне укладення 

договору купівлі-продажу за наслідками проведення відкритих торгів (аукціону). Водночас, 

якщо Банк ухиляється від підписання такого договору впродовж визначеного у Положенні (та 

умовах проведення аукціону} строку, у переможця аукціону виникає право вимагати від Банку 

виконання його обов’язку в судовому порядку. 4) Вищенаведені норми права, що регулюють 

відносини продавця та переможця торгів, визначають підписання ними договору купівлі-

продажу за результатами таких торгів не як право, а як обов’язок. У разі невиконання такого 

обов'язку стороною у визначений цими нормами строк, інша сторона має право вимагати 

виконання в судовому порядку та / або відшкодування винною стороною збитків, завданих 

невиконанням (несвоєчасним виконанням) такого обов’язку. 5) Ці наслідки прямо визначено 

Положенням щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженим 

рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. (зі змінами). Крім того, залежно від 

підстав скасування результатів торгів та / або непідписання договору, у сторін можуть 

виникнути права вимоги щодо підписання договору іншою стороною та / або відшкодування 

завданих збитків. 6) З огляду на вищенаведені норми права позовна вимога про визнання 

договору відступлення прав вимоги укладеним не е належним та ефективним способом захисту 

прав переможця відкритих торгів (аукціону). Належним (залежно від матеріалів справи та умов 

аукціону) є або укладення такого договору в судовому порядку (оскільки його укладення за 

результатами торгів передбачено законом), або примусове виконання зобов’язання з укладання 

договору (оскільки таке зобов’язання виникло у Банку перед належним переможцем торгів). 7) 

Питання 8-10, поставлені у зверненні, потребують додаткового дослідження всіх матеріалів 

справи, підстав та умов оголошення та проведення відкритих торгів. 8) Аргумент відповідачів, 

на якому, крім інших, ґрунтується касаційна скарга, що «Фонд має право у будь-який момент та 

на будь-якому етапі, а відтак і на етапі, коли переможець відкритих торгів (аукціону) 

визначений, припинити продаж активу та зняти відповідний лот з продажу, відмінити 

(скасувати) відкриті торги (аукціон) незалежно від наявності/відсутності тих чи інших обставин 

(безумовне право замовника), і визначений Положенням № 388 перелік підстав (причин) не є 

вичерпним. Отже, скасовуючи спірні торги (аукціон), Фонд діяв у межах повноважень та у 

спосіб, визначений чинним законодавством», на нашу думку, є таким, що суперечить як 

Положенню, затвердженому Фондом, так і юридичній природі відносин між сторонами у 

зв’язку з проведенням відкритих торгів. Ані цим Положенням, ані Законом не передбачене 

право Фонду на власний розсуд скасовувати торги після визначення їх переможця (тобто, після 

їх закінчення). З моменту закінчення торгів та визначення їх переможця у Банку виникає 

обов’язок підписати протокол відкритих торгів (аукціону), укласти з переможцем торгів договір 

(у нашому випадку — договір відступлення прав вимоги), передати переможцеві необхідні 

юридичні документи та повідомити боржників про зміну кредитора, а у переможця торгів 

виникає обов’язок підписати протокол відкритих торгів (аукціону), укласти договір 

відступлення прав вимоги з Банком та оплатити його вартість, зазначену в підписаному ним 

протоколі відкритих торгів (аукціону). 

10) За зверненням судді Великої Палати Верховного Суду Пількова К. М. про підготовку 

наукового висновку з питань: 1) Чи є необхідним ухвалення судового рішення, яким визнано 

протиправними дії (бездіяльність) державного виконавця, для визнання цих дій (бездіяльності) 

протиправними в іншому судовому спорі? 2) Яке значення має рішення суду, яким визнано 

протиправними дії (бездіяльність) державного виконавця або відмовлено у задоволенні позову 

про визнання таких дій (бездіяльності) протиправними, для вирішення іншої справи, у якій 

розглядаються позовні вимоги про стягнення відшкодування шкоди, завданої такими діями 

(бездіяльністю)? Шляхом системного тлумачення норм права, що регулюють спірні 

правовідносини, зроблено, зокрема, такі висновки: 1) Відсутність такого рішення або посилань 

на нього самі по собі не можуть бути підставою для відмови у задоволенні позовних вимог про 

відшкодування збитків, завданих особі державним виконавцем. 2) Наявність рішення суду, 
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яким визнано протиправними дії (бездіяльність) державного виконавця або відмовлено у 

задоволенні позову про таке визнання, має преюдиційне значення для визнання цих дій 

(бездіяльності) протиправними в іншій судовій справі, така протиправність (або, навпаки, 

правомірність) не доказуються при розгляді цієї справи, у якій бере участь той самий 

державний виконавець, стосовно якого встановлено протиправність (або правомірність) його 

дій. Однак таку протиправність (або правомірність) може бути в загальному порядку 

спростовано іншим учасником цієї справи, який не брав участь у справі, в якій було 

встановлено протиправність (або правомірність) дій (бездіяльності) державного виконавця. 

 

 

2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України та викладачів, які їх 

готували  

 

Проф. Петришин О.В. підготував: 

1.Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду України Лемака В.В. стосовно 

порушених питань у конституційному поданні 50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 3,4 розділу II «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних 

послуг», деяких указів Президента України; 

2.Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду України Лемака В.В. щодо порушених 

питань у конституційній скарзі Абрамовича О.В. щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положення пункту 2 частини другої статті 40 Житлового Кодексу 

Української РСР; 

3.Науковий висновок на лист судді Конституційного Суду України Віктора Кичуна стосовно 

порушених питань у конституційній скарзі Костіної М.В. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремого положення пункту 26 розділу IV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного Кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення 

статей 20, 21,22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 

року № 796–ХІІ зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів 

та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

 

2.6.   Кафедрою теорії і філософії права був проведений Всеукраїнський круглий стіл з 

міжнародною участю «Фундаментальні проблеми юриспруденції̈ ІІІ. Межі права», м. Харків, 28 

– 29 травня 2021 р. Основні питання, що обговорювались:  

Межі правового регулювання. Право та інші суспільні регулятори; 

Межі нормативного оптимізму і проблема відданості праву; 

Право і справедливість. 

 Також в форматі онлайн наприкінці грудня 2021 року заплановано проведення 

Міжкафедрального круглого столу «Нормативний договір як джерело права». Питання до 

обговорення :  

- Договірне право: поняття та ґенеза: Договірне регулювання конституційних відносин; 

- Договір в системі джерел права Європейського Союзу ; 

- Інститут договору в сучасному цивільному праві  ; 

- Адміністративна послуга як об’єкт договору. 
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2.7. Участь викладачів у конференціях. 

Таблиця № 1 
№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачів 

кафедри, 

які взяли 

участь 

Міжнародні 

 

 

1.  ХХVІII Харківські міжнародні сковородинівські читання «Філософія і соціально-правова 

реальність. «До сторіччя з дня смерті Б.О.Кістяківського (1868-1920)» в дистанційному 

режимі, м. Харків, 12 грудня 2020 р., Zoom (не увійшла у звіт 2020 р.) 

1 

2.  Міжнародна конференції «Застосування права ЄС в судовій практиці: європейський 

досвід для української перспективи»,  

Zoom Верховний Суд, Прямуємо разом, Право-Justice 

28 - 29 січня 2021 року.  

1 

3.  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 

1 

4.  Серія вебінарів #InternationalLawtalks,  

організованих Українською Гельсінською групою з прав людини,  

28 січня, 17 березня, 20 серпня, 30 серпня 2021 р. 

 

4 

5.  Міжнародна науково-практична конференція, присвячена світлій пам’яті 

доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого 

Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, 

 м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 року 

1 

6.  8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century»,  

Ottawa, Canada, March 6-8, 2021 (дистанційна) 

1 

7.  Міжнародна науково-практична конференція: «Науковий потенціал та перспективи 

розвитку юридичної науки»,  

м. Запоріжжя, 26–27 березня 2021 р.  

1 

8.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»,  

м. Харків, 2-3 квітня 2021 р. 

1 

9.  XIX International Scientific and Practical Conference  
«Applied and fundamental scientific research”,  

Brussels, Belgium. 8-9 april 2021 – міжнародна (дистанційна) 

1 

10.  VII International Scientific Conference «Science and Global Studies», Prague, Czech 

Repub¬lic, April 15, 2021р (дист.) 

1 

11.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 

м. Харків, 23 квітня 2021 р. 

2 

12.  I Міжнародна спеціалізована наукова   конференція «Сучасні наукові дослідження: 

соціально-політичний та правовий   виміри»,  

м. Полтава, 23 квітня, 2021р (дист.) 

1 

13.  Міжнародна науково-практична конференція «Права людини 

 та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації  

в умовах становлення громадянського суспільства в Україні»,  

м. Запоріжжя, 23-24 квітня 2021 р. 

1 

14.  Презентація серії он-лайн модулів з питань доброчесності та етики  

(USAID), 23 квітня 2021 р. 

1 

15.  XIII Всеукраїнська науково-практична конференція вчених, практикуючих юристів, 
аспірантів та студентів «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства», 

м. Харків, 15 травня 2021 р. 

1 

16.  International conference: “Contemporary challenges in administrative law from an 

interdisciplinary perspective - fourth edition. May 21, 2021, The Faculty of Law of the 

Bucharest University of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative 

Sciences, Bucharest, Romania. 

1 
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(м. Бухарест, Румунія, 21 травня 2021 р.) 

17.  Міжнародна школа з перехідного правосуддя  

«Перехідне правосуддя: світовий досвід та український контекст», 

Центр міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

за підтримки Фону ім. Конрада Аденауера, 

Харків 17-24 травня 2021 р. 

1 

18.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція  
«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»,  

Харків, 28 травня 2021 р. 

2 

19.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Science of postindustrial society: globalization and transformation processes»,  

Винниця – Відень, 4 червня 2021 р.  (дист.) 

1 

20.  Міжнародна конференція «Світ людини: нормативний вимір – 7: Проблема 

обґрунтування норм у різних перспективах:  

від реалізму до конструктивізму і трансценденталізму», 

м. Саратов, Російська Федерація, 7 – 9 червня 2021 р. 

1 

21.  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/. 

1 

22.  Науково-практична онлайн-конференція «Конституційні цінності в офіційній та 

академічній конституційних доктринах» (Конституційний Суд України, НАПрН України, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні),  
м. Київ - м. Харків, 14 червня 2021 р. 

1 

23.  International Webinar “Best corporate practices to respect human rights”,  

Kyiv, online. June 14, 2021, 

1 

24.  Науково-практична онлайн-конференція «Роль органів конституційного судочинства в 

механізмі захисту прав людини» (Конституційний Суд України, Національна академія 

правових наук України, Національний університет «Одеська юридична академія», за 

підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні),  

м. Київ - м. Одеса, 16 червня 2021 р. 

1 

25.  Науково-практична онлайн-конференція «Принцип поділу влади та його гарантування 

органами конституційного судочинства» (Конституційний Суд України, Національна 

академія правових наук України, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні),  

м. Київ - м. Львів, 18 червня 2021 р. 

1 

26.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду  
державотворення та правотворення» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 м. Київ, 23 червня 2021 р. 

1 

27.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського 

конституціоналізму», 

 присвячена 25–й річниці Конституції України  

м. Київ, 24 червня 2021 р 

5 

 

 

28.  Вебінар “Право на забуття: проблеми реалізації та перспективи регулювання”,  

24 червня 2021, (онлайн) 

1 

29.  International Webinar on Corporate Due Diligence and Gender Equality,  

NOVA School of Law,  
Lisbon, Portugal, online. 24 June 2021 

1 

30.  Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки:  

проблеми та перспективи»,  

м. Запоріжжя, 25 - 26 червня 2021 р. 

1 

31.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні» 

м. Київ, 1–2– липня 2021 р. 

2 

32.  Вебінар “Справедливість та ефективність:  

коли штучний інтелект наймає на роботу”,  

7 липня 2021 року (онлайн). 

1 

https://talkabout.iclrs.org/2021/06/10/webinar-advancing-religious-freedom/
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33.  V Харківський міжнародний юридичний форум  

м. Харків, 20–24 вересня 2021 р. 

9 

 

34.  Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя»,  

20 вересня 2021 р. (організатор, модератор, спікер) 

5 

 

35.  Круглий стіл “Бізнес і права людини у програмах навчання  

за економічними і юридичними спеціальностями”  

20 вересня 2021 р., 

1 

 

 

36.  Сателітний захід «Проєкт Кримінального кодексу України 

 у вимірі верховенства права»,  

21 вересня 2021 р. (спікер) 

2 

 

 

37.  Панельна дискусія “Бізнес і права людини: пошук стійких моделей” 

21 вересня 2021 р. 

6 

 

38.  Панельна дискусія «Антидискримінація»  

 22 вересня 2021 р. 

2 
 

39.  Сателітний захід “Застосування прав людини  

до сфери цифрових технологій” 

22 вересня 2021 

2 

 

40.  Сателітний захід  “Штучний інтелект та відкриті дані” 

 разом з Міністерством цифрової трансформації України,  

22 вересня 2021 

1 

 

41.  Панельна дискусія “Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: 

сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту” 

 24 вересня 2021 р. 

5 
 

42.  Міждисциплінарний воркшоп “Цифрові технології, людський досвід і право” 

 24 вересня 2021 р. 

1 

 

43.  Міжнародний круглий стіл “Віртуальні активи у розвитку національної економіки”,  

30 вересня 2021 року, Харків, Україна.  

1 

44.  Міжнародна науково-практична конференція Двадцяті осінні юридичні читання «Права 
людини в сучасному світі проблеми теорії та практики»,  

м. Хмельницький, 1–2 жовтня 2021 року. 

2 

45.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування»,  

м. Запоріжжя, 22-23 жовтня 2021 р. 

2 

46.  Міжнародна науково-практична конференція  

«Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє»,  

м. Харків, 5 - 6 листопада 2021 р. 

1 

47.    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. 

1 

48.   Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи суспільства: 

сучасні проблеми і перспективи розвитку».  

19-20 листопада 2021 р. м. Львів. 

1 

49.  Міжнародний захід: UN Forum on Business and Human Rights, session 

“Empowering people and building a business and human rights  

community in Central and Eastern Europe” 

30 November 2021, Geneva. 

1 

50.  X Міжнародний форум  
щодо практики Європейського суду з прав людини,  

1-2 грудня 2021 р., он-лайн. 

2 

51.  Х міжнародний форумі з практики Європейського суду з прав людини, 

Відеоконференція (Zoom). Захід організований Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

спільно з юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Верховним Судом та Національною школою суддів України       

1-2 грудня 2021. 

1 

52.   XIV Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток 

правової держави: проблеми теорії і практики».  

м. Миколаїв. 2-3 грудня 2021 р.  

1 
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53.  VI Міжнародна науково-практична конференція  

«Право і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку»,  

м. Полтава, 2 грудня 2021 р. 

2 

54.  Міжнародний захід: International Workshop on Business and Human Rights, 

 Palacký University Faculty of Law, Olomouc, Czeck Republic 

9-10 December 2021 

1 

55.  Міжнародна науково-практична конференція 

“Права людини як індикатор розвитку сучасної держави”, 

13 грудня 2021 р., он-лайн. 

1 

56.  Гендерний форум «Великий діалог, ідея конституціоналізму і права жінок» 

Організатор: Координатор проектів ОБСЄ в Україні; Партнери: Конституційний Суд 

України, Посольство Федеративної Республіки Німеччина (Київ), Урядова уповноважена 

з питань гендерної політики, Асоціація жінок-юристок України ЮрФем. 

м. Київ, 20 грудня 2021 р 

1 

  94 

Всеукраїнські 

 

 

1.  Круглий стіл Харківського юридичного товариства  

«Верховенство права: українські виклики»,  

(не увійшло у звіт за 2020 рік.). 

21 грудня 2020 року,  

на платформі Zoom (організатор і модератор)  

1 

2.  Вебінар «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки», 

 онлайн-захід, організатор: Clarivate «Web of Science»,  

14 січня 2021 р.  

1 

3.  Всеукраїнський Вебінар «Свобода слова, популізм та соціальні мережі:  
кейс Трампа та його уроки для України»,  

20 січня 2021 р. 

2 

4.  Круглий стіл розмов про верховенство права на тему:  

«Суддівська доброчесність на варті прав людини»,  

онлайн-захід, організатор: EU Project «Pravo-justice»,  

1 лютого 2021 р. 

2 

5.  Науково-практична конференція  

«Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової 

трансформації в Україні: стан та проблеми» 

 м. Київ, 30 березня 2021 р. 

2 

6.  Всеукраїнський науковий семінар, присвячений  

90-річчю від дня народження проф. Л.М. Кривоченко «Класифікація як проблема 

епістемології у кримінально-правових науках», 

 м. Харків, 20 квітня 2021 р. 

1 

7.  Всеукраїнська науково-теоретична конференція   
«Політична система України за умов глобальних викликів і локальних проблем» 

(XXXIV Харківські політологічні читання), 

м. Харків, 21 квітня 2021 року . 

2 

8.  Всеукраїнський круглий стіл  

«Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права»,  

м. Харків, 28–29 квітня 2021 р. (член оргкомітету) 

4 

9.  Конференція «Права людини в "ковідному" світі»  

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого),  

м. Харків, 14 травня 2021 р. 

1 

10.  Круглий стіл «Забезпечення практикоорієнтованості навчання юристів  

як невід’ємна складова реформи юридичної освіти» 

м. Одеса, 20 травня 2021р. 

2 

11.  Круглий стіл аспірантів  

«Джерела права в наукових юридичних дослідженнях»,  

Харків, 20-21 травня 2021 р. (організатор і модератор) 

1 

12.  V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

інтелектуального, інформаційного, Інтернет права та ІТ права»,  
Львів, (онлайн), 28 травня 2021 р. 

1 

 

13.  Всеукраін̈ський круглий стіл з міжнародною участю  1 
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«Фундаментальні проблеми юриспруденціі ̈ІІІ. Межі права», 

м. Харків, 28 – 29 травня 2021 р. 

14.  Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права,  

м Харків, 28 та 29 травня 2021 р 

7 

15.  Всеукраїнський круглий стіл  
«Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах», присвячений 30–й 

річниці Незалежності України та 25–річчю Конституції України  

м. Харків, 27 травня 2021 р. 

4 

16.  Всеукраїнська науково-практична конференція  

«Теорія та практика сучасної юриспруденції»,  

м. Харків, 30 травня 2021 р. 

1 

17.  Всеукраїнський Круглий стіл  

«Стратегія європейського вибору України:  

світоглядне обґрунтування та правове здійснення»,  

м. Сєверодонецьк, 31 травня 2021 р. 

1 

18.  Науковий семінар «Проблеми тлумачення правових норм та юридична аргументація», 

Інститут післядипломної освіти НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків, 07-18 червня 2021 р. 

1 

19.  Тренінг “Права людини і бізнес у сфері цифрових технологій”, у межах проєкту 

“Applying Human Rights to Digital Tech”,  

м. Харків 11 - 12 червня 2021 р 

2 

20.  Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 

«Конституційні цінності в офіційній та академічній конституційних доктринах»,  

м. Київ - Харків, 14 червня 2021 р. 

4 

21.  Науково-практична онлайн конференція  

«Роль органів конституційного судочинства в механізмі захисту прав людини»  
16 червня 2021 р 

2 

22.  Національний форум «Конституційна юстиція:  

виклики сьогодення та шляхи вирішення», 

 м. Київ, 17 червня 2021 р. 

3 

23.  Науково-практичної онлайн конференція  

«Принцип поділу влади та його гарантування органами конституційного судочинства» 

18 червня 2021 р. 

2 

24.  Науково-практична конференція,  

присвячена 25–й річниці Конституції України  

«Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: 
 вектори удосконалення»  

м. Київ, 22 червня 2021 р. 

1 

25.  Тренінг для тренерів «Викладання Європейської соціальної хартії та практики 

Європейського комітету з соціальних прав», Офіс Ради Європи в Україні,  

14-25 липня 2021 р. (он-лайн-формат). 

1 

26.  Школа з прав людини від Харківської правозахисної групи, 

м. Харків, 24-28 серпня 2021 р. 

1 

27.  Всеукраїнська Х Літня школа «Верховенство права і конституціоналізм, 

конституціоналізм у часи змін: влада, суспільство і демократія», 

м. Косів (Івано-Франківська обл.)1-8 серпня 2021 р. 

2 

28.  II Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2021: виклики та реалії»,  

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. 

м. Харків, 20 вересня 2021 р.  

 

1 

29.  Круглий стіл «Інноваційний процес в умовах глобальних викликів»  
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.  

м. Харків,  5 жовтня 2021 року 

1 

30.  Науково-практичний семінар ІІІ-го засідання  

Науково-консультативної ради Конституційного Суду України  

«Питання контролю виконання рішень Конституційного Суду України» 

м. Київ, 22 жовтня 2021р. 

2 
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31.  Науково-практичний семінару спільно з ОБСЄ  

«Реформування Служби безпеки України:  

перспективи та проблемні питання очима фахівців»  

м. Харків, 12 листопада 2021 р. 

2 

32.  Національний захід: Міжсекторальна платформа  
з питань бізнесу та прав людини за координації  

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  

м. Київ, 2 грудня 2021р. 

1 

33.  Круглий стіл Харківського юридичного товариства 

«Актуальні проблеми застосування деяких писаних і неписаних  

принципів оподаткування», 

м. Харків, 3 грудня 2021 р. (організатор) 

1 

34.  Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Реформування правової системи країни в умовах світової інтеграції»,  

м. Дніпро, 10-11 грудня 2021 р.  

1 

  62 

 

90 

 

Усього     усіх 

 

156 

 
 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (із зазначенням країни, міста, повної назви 

конференції та викладачів, які взяли участь): 

 

Доц. Олейников С.М. брав участь в наступних зарубіжних конференціях: 

1. 8 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century», 

Ottawa, Canada, March 6-8, 2021  (дистанційна); 

2. XIX International Scientific and Practical Conference «Applied and fundamental scientific 

research”, Brussels, Belgium. 8-9 april 2021 (дистанційна); 

3. VII International Scientific Conference «Science and Global Studies», Prague, Czech Repub-

lic, April 15, 2021(дистанційна); 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Science of postindustrial society: 

globalization and transformation processes», Винниця – Відень, 4 червня 2021 р. (дистанційна). 

 

Доц. Размєтаєва Ю.С. брала участь: 

1. “Manipulation Online: Philosophical Perspectives on Human-Machine Interactions (online workshop 

series)”, 4 лютого 2021 до 7 квітня 2021. 

2. Colloque international, “Technique et religion: cultures techniques, croyances, circulations de 

l’Antiquité à nos jours”, 1-3 Septembre 2021, Université de Paris, Paris, France. 

3. UiTM International Conference on Law and Society 2021 (i-CLaS 2021) from 1 November 2021 to 2 

November 2021 (Malaysia, online). 

 

Доц. Сатохіна Н.І. відвідала : 

Міжнародну конференцію «Світ людини: нормативний вимір – 7: Проблема обґрунтування 

норм у різних перспективах: від реалізму до конструктивізму і трансценденталізму», м. 

Саратов, Російська Федерація, 7 – 9 червня 2021 р. 

 

Доц. Трихліб К.О. відвідала : 

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку науки і 

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

2. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика, актуальні 

проблеми, інновації», м. Амстердам, Нідерланди, 09 – 12 листопада 2021 р. 
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Доц. Уварова О.О. брала участь в : 

1. Міжнародний захід: International Workshop on Business and Human Rights, 9-10 December 

2021, Palacký University Faculty of Law, Olomouc, Czeck Republic. 

2. Міжнародний захід: UN Forum on Business and Human Rights, session “Empowering people 

and building a business and human rights community in Central and Eastern Europe”, 30 November 

2021, Geneva. 

3. Міжнародний захід: 2nd UN Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and 

Central Asia “Beyond Voluntary: Doing Business Right for People and the Planet”, 11-12 November 

2021, UNDP Istanbul Regional Hub, Online. 

4. Міжнародний захід: Business and Human Rights Developments in Central and Eastern 

Europe, 12 October, Nova University, Portugal, online. 

5. International Webinar on Corporate Due Diligence and Gender Equality, NOVA School of 

Law, Lisbon, Portugal, 24 June 2021, online. 

 

Ас. Матат Ю.І. взяв участь : 

International conference: “Contemporary challenges in administrative law from an interdisciplinary 

perspective - fourth edition. May 21, 2021, The Faculty of Law of the Bucharest University of 

Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative Sciences, Bucharest, Romania.  (м. 

Бухарест, Румунія, 21 травня 2021 р.).; отримано сертифікат про участь. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Монографічні видання: 2 / 6,6 друк. арк. 

 

Проф. Погребняк С.П. «Правові позиції Верховного Суду в контексті верховенства права і 

конституціоналізму» (5 друк. арк.). 

 

Проф. Петришин О.В., проф. Максимов С.І., доц. Сатохіна Н.І. (1,6 друк. арк.) 

«Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку», (у співавт.)  

 

 

3.2. Підручники     1   /   1,9  друк. арк. : 

 

Проф. Максимов С.І., доц. Прийма С.В. (особистий внесок – 1,9 друк арк.) 

Соціологія права: енциклопедичний словник / Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов,  В. Л. Погрібна 

та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – 984 с.  

 

3.3. Навчальні посібники   1  /  3,7  друк. арк. 

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] (3,7  друк. арк.) 
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3.4. Кількість опублікованих статей:  101  /  68,21  друк. арк.  

 

з них: 

3.4.1. за кордоном:   31  /  17,6  друк. арк    

          

1. 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/1579  (0,5 

друк.арк.) Web of Science 

2. 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/1582    (0,5 

друк.арк.) Web of Science 

3. 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 

4. Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.) (Web of Science) 

5. Vira I. Tymoshenko; Sergiy I. Maksymov; Larysa O. Makarenko; Оlena S. Kravchenko; 

Sergiy S. Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world. Amazonia Investiga, 2021, 

Volume 10 - Issue 39 / March 2021, 9–15.  (особистий внесок 0,2 друк. арк.) (Web of Science) 

6. 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.). 

7. Oleinykov S. Public opinion and public authority: interaction functions. Научные 

исследования: парадигма инновационного развития. Сборник научных трудов. Prague, Czech 

Republic, «Международный научный центр развития науки и технологий», 31.03.2021, с. 50-56. 

– International Scientific Journal “Internauka” – (URL: https://www.inler-nauka.com/ – (0, 4 

друк. арк.) 

8. Олейников С.Н. Функционирование общественного мнения в политико-правовой среде. 

Scientific Collection «InterConf», (44): «Scientific Research in XXI Century» (March 6–8, 2021). 

Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021, с. 359–366. (URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9858) – (0, 35 друк. арк.)  

9. Oleinykov S. Public opinion in the information environment and digitalization. Applied and 

fundamental scientific research. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. 

Brussels, Belgium. 2021. Pp. 83–87. (DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XIX) – (0, 3 друк. арк.) URL : 

https://isg-konf.com/ru/applied-and-fundamental-scientific-research-ru/ 

10. Oleinykov S. Constitutional and legal responsibility as a factor limits of power / «Science and 

Global Studies». Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / International Scientific Journal 

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://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/
https://www.inler-nauka.com/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9858
https://isg-konf.com/ru/applied-and-fundamental-scientific-research-ru/


49 
 

“Internauka Pp. 63–66. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf  – (0, 

21 друк. арк.) 

11. Олейников С.М. Правові обмежувальні імперативи для влади: види та склад. 

Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 5, 2021. Відень, Австрія, с. 60–67.  DOI 

10.36074/grail-of-science.04.06.2021.011    URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-

science/issue/view/04.06.2021) - (0,5 друк. арк.) 

12. Олейников С.Н. Публичная власть и государственно-правовой режим. 

Международный научный периодический рецензируемый журнал «SWorldJournal» 

(Болгарія), 2021, № 8. С. 129–135.  DOI: 10.30888/2410-6615 – (0, 46 друк. арк.) 

13. Oleinykov S. To the legal nature of state power. Modern scientific challenges and trends. № 6 

(40), July 2021. Warsaw, Poland, Wydawnictwo Naukowe "iScience",  7–9 July 2021, pp. 88 – 91.  

(0, 32 друк. арк.). 

14. Kuznietsova N. S., Petryshyn O. V., Pylypenko D. S. The Civil Code of Ukraine - A reliable 

regulator of civil relations in civil society. Global Journal of Comparative Law. Special Issue: Re–

codification of the Civil Lav of Ukraine. 2021. Volume 10, № 1–2. Р. 5-15. (Scopus). 

15. 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/1579  (0,5 

друк.арк.) Web of Science 

16. 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/1582    (0,5 

друк.арк.) Web of Science 

17. Panova L., Kodahenko L., Gramatskyy E., Kodynets A., Pohrebniak S. Digitization in Law: 

International-Legal Aspect // CUESTIONES POLITICAS. – 2021. – Vol. 39. Issue 69. - P. 547-564 (1 

друк. арк.). Web of Science  

18. 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.) 

19. Razmetaeva, Yulia S., Sydorenko, Olga O. Abortion, human rights and medical advances in 

digital age. Wiad Lek. 2021;74(1):132–136. DOI: 202110.36740/WLek202101126. (Scopus / Web of 

Science) 

20. Razmetaeva, Y., Razmetaev, S. (2021) Justice in the Digital Age: Technological Solutions, 

Hidden Threats and Enticing Opportunities. Access to Justice in Eastern Europe 2(10), 104–117. DOI: 

10.33327/AJEE-18-4.2-a000061(Scopus / Web of Science) 

21. Satokhina, N., Razmetaeva, Y. (2021) “The loss of experience” in digital age: Legal 

implications. Phenomenology and Mind, 20, pp. 128-136. DOI: 10.17454/PAM-2011(особистий 

внесок – 0,4 друк. арк.)  (Scopus) 

22. Razmetaeva, Y., Ponomarova, H., & Bylya-Sabadash, I. (2021). Jurisdictional Issues in the 

Digital Age. Ius Humani. Law Journal, 10(1), 167–183. 

https://doi.org/https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.240. (Web of Science) 

23. Satokhina, N. A Hermeneutic Account of Normativity of Law // Etica & Politica/Ethics & 

Politics. – 2021. – Vol. XXIII. – № 2. – С. 309-319 (0,7 друк. арк.) (Web of Science). 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16190787046942.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021
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://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/https:/doi.org/10.31207/ih.v10i1.240
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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24. Uvarova O.  Gender Component of Internal Displacement: a Case of Business (In)Capability to 

Localize Human Rights Impact Assessment // Business and Human Rights Journal (Cambridge Press). 

– 2021. – № 2. - С. 17-23 (0,6 друк. арк.). (Scopus) 

 

25. Khaustova M. State and legal doctrines of Russia in the XIX - early XX centuries in their 

national-cultural dimension: problems of actualization, methodology and systematization // REVISTA 

SAN GREGORIO // http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO  Num. 

№44. – 2021.C.45-51. (0,5 друк арк) (Web of Science). 

26. Matat Y.,еt. al.  (2021). Public-private partnerships in the healthcare sphere: legal models in 

Ukraine and foreign countries. укр..: Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров'я: 

правові моделі в Україні та зарубіжних країнах. Amazonia Investiga,  2021. 10 (37), 168-179. 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.37.01.17. Проіндексовано Web of Science.  Всього 5 авторів. (заг. 

1,5 друк.арк. ;автор. внесок 0,3 друк. арк.)  

27. Matat Y.,еt. al.    (2021) Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues and 

enforcement problems. // Juridical Tribune - Tribuna Juridica, Vol. 11, Special Issue, October, 2021. –

  P.302 -315. (журнал включено до наукометричних баз Scopus і Web of Science)  укр.: Право 

людини на віртуальну реальність в охороні здоров'я: юридичні питання та проблеми правового 

забезпечення. Всього 5 авторів.  (заг. 1,5 друк.арк.; автор. внесок 0,3 друк.арк.). 

28. Mernyk A    Vaccination: human right or duty // Georgian Medical News. – 2021. – №6. – С. 

135–141 (0,6 друк. арк.).  (Scopus) 

29. Clark E.A.,Vovk D. Religion during the Russian-Ukrainian conflict. London : Taylor & Francis 

Group, 2019.  248 с. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429288463 (особ. внесок - 1,9 друк.арк) 

(проіндексовано в Scopus 10.12.2021 р.) (Scopus) 

30. Clark E.A.,Vovk D. Introduction. Religion during the Russian-Ukrainian conflict. London : 

Taylor & Francis Group, 2019. P. 1-11. DOI: 10.4324/9780429288463-1 (особ. внесок – 0,4 

друк.арк.) (проіндексовано в Scopus 10.12.2021 р.) (Scopus) 

31. Vovk D. Dynamics of church-state relations in ukraine and the military conflict with russia: 

Political and legal aspects. Religion during the Russian-Ukrainian conflict. London : Taylor & Francis 

Group, 2019. DOI: 10.4324/9780429288463-3 (особ. внесок – 1,5 друк.арк.) (проіндексовано в 

Scopus 10.12.2021 р.) (Scopus)  

 

 

1.4.2.  у міжнародних наукометричних базах Scopus (18 ст) та Web of Science:  

28  /  22,2 друк. арк.: 

 

1. Kuznietsova N. S., Petryshyn O. V., Pylypenko D. S. The Civil Code of Ukraine - A reliable 

regulator of civil relations in civil society. Global Journal of Comparative Law. Special Issue: Re–

codification of the Civil Lav of Ukraine. 2021. Volume 10, № 1–2. Р. 5-15. (Scopus). 
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https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.2. – не увійшло до звіту за 2020 р. (Index Copernicus 

International) 

33. Размєтаєва Ю. Автономія, (не)права людини, ілюзії та очікування у цифрову епоху. 

Філософія права і загальна теорія права, 2020, №2. С.92–101. DOI: https://doi.org/10.21564/2707-

7039.2.242835  – не увійшло до звіту за 2020 р. (Index Copernicus International) 

34. Razmetaeva Y., Dashkovska O., Okladna M. (2021) Hate Speech: The issue of Offensive 

Language. Applied Linguistics Research Journal. 5(5): 169-173. DOI:10.14744/alrj.2021.59752 

(DOAJ, Index Copernicus International, BRILL Index Islamicus, ERIH PLUS) 

35. Сатохіна Н.І. Вступ до герменевтичної теорії природного права // Право України. – 

2021. – № 1. – С. 102-114 (0,9 друк. арк.) (HeinOnline (США), Index Copernicus International 

(Польща), EBSCO Publishing, Inc. (США), Ulrichsweb (США), CrossRef (США)). 

36. Сатохіна Н.І. Право і неправо (Всеукраїнський круглий стіл у Харкові) // Філософія 

права і загальна теорія права. – 2020. – № 2. – С. 245-247 (0,1 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща), EBSCO Publishing, Inc. (США), Ulrichsweb (США)). 

37. Уварова О.О. Бізнес і права людини: ключові питання теорії права // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 21-47 (1 друк. арк.). 

38. Уварова О.О. Права людини і бізнес: динамічний розвиток міждисциплінарної 

концепції (рецензія на дослідницький посібник з прав людини і бізнесу) // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 279-283 (0,3 друк. арк.). 

39. Уварова О.О. Бізнес і права людини: відновлення довіри як умова нового суспільного 

договору (Cерія заходів у межах IV Харківського міжнародного юридичного форуму) // 

Філософія права і загальна теорія права. – 2021. – № 1. – С. 284-292 (0,5 друк.арк.). 

40. Уварова О.О. Зобов’язання недержавних суб’єктів у сфері прав людини: вертикальний 

вимір // Міжнародна науково-практична конференція “Права людини як індикатор розвитку 

сучасної держави”, 13 грудня 2021 р., онлайн. (0,3 друк. арк.). 

41.  Хаустова М.Г. Правила юридичної техніки у правових системах Туркменістана  та 

Республіки Узбекістан // Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№1.-С.42-47. (0,7 

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

42.  Хаустова М.Г Правова  політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу// 

Право і інновації, -2021.- № 1 (33)- С.74-82 (0,6 друк.арк.) .) ( ERIH PLUS, – ResearchBib, PBN, 

MIAR, Index Copernicus). 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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43.  Хаустова М.Г. Права людини  в інформаційному суспільстві  в умовах глобалізаційних 

процесів// Право і інновації, -2021.- № 3 (35)- С.74-82 (0,6 друк.арк.) .) ( ERIH PLUS, – 

ResearchBib, PBN, MIAR, Index Copernicus).  

44.  Хаустова М.Г. Правова політика та правова культура: проблема співвідношення в 

умовах  цифровізації// Право та інноваційне суспільство, -2021.- № 2 (17)-  (0,6 друк.арк.) ( 

ERIH PLUS, – ResearchBib, PBN, MIAR, Index Copernicus). 

45. Трихліб К.О. Обсяг меж вільного розсуду держави у практиці Європейського суду з 

прав людини // Проблеми законності. – 2021. – Вип. 154. – С. 65 – 78. doi: https:// 

doi.org/10.21564/2414990X.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).  

46.  Трихліб К.О. 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). 

47. Матат Ю.І. Прогалини у правовому регулюванні як корупціогенний фактор у діяльності 

органів публічної влади // Актуальні проблеми держави і права. – 2021. – № 89. – С. 42-48 (0, 54 

друк. арк.).  Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща). 

48.  Matat Y.,Technical and legal defects of regulatory legal acts as a corruptogenic factor in 

public authority activities // Visegrad Journal on Human Rights. – 2021. – № 1. – P. 321-325. (0, 56 

друк. арк.). Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща). 

49.  Мерник А.М. Позитивна юридична відповідальність особи та держави (діалектичний 

зв’язок). // Juris Europensis Scientia. – 2021. – Вип. 2. – С. 21-25 (0,6 друк. арк.). Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

50.  Мерник А.М.  Заборона домашнього насильства як складовий елемент фізичної, 

психологічної та моральної цілісності людини // Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний науковий електронний журнал». – 2021. – № 5. – С. 228-232 (0,6 друк. арк.). Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 

51.  Соколова І.О. Тварини і роботи як нові суб’єкти правових відносин // Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки» // № 5(39), 2 т., 2021. - С. 38-46; Index 

Copernicus International (ICI) 

52.  Соколова І.О. Судовий прецедент та його місце у правозастосовній діяльності України 

// Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» // №11, 

2021; Index Copernicus International (ICI) 

53.  Соколова І.О. Нестабільність правомірної поведінки: теоретичні засади поняття та 

причини явища в Україні // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий 

електронний журнал» // №11, 2021. Index Copernicus International (ICI) Республіка Польща 

54. Биля-Сабадаш І. О., Суходубова І. В. Принцип обґрунтованості нормотворчої 

діяльності: загальнотеоретична характеристика та нормативно-правове закріплення // 

Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 11. - (1 друк. арк.) 

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
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55. Биля-Сабадаш І. О. Засоби підвищення доступності (зрозумілості) юридичних 

документів: загальнотеоретична характеристика // Юридичний науковий електронний журнал. - 

2021. - № 12. - (0,6 друк арк.) 

 

 

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

Web of Science)  -  15  : 

 

Проф. Дашковська О.Р. в  Scopus / Web of Science – 1: 

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. 

 

Проф. Максимов С.І. у  Web of Science – 1: 

Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. 

Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative 

analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero - Junio) 2021, 620-649. 

(особистий внесок 0, 5 друк. арк.)  

 

Доц. Олейников С.М. в Scopus – 3: 

1. Oleinykov, S. N., Mamychev, A. Y., Shestopal, S. S., Plotnikov, A. A., & Sarychev, I. A. 

(2019). The Factors of impact on content and dynamics of legislation evolution. Humanities and Social 

Sciences Reviews, 7(6), 123-130. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7626 

2. Shestopal S., Oleynikov S., Yakovyuk I. (2017). Models of the Relationship Between Church, 

State and Political Society: Neo-Thomists’ Arguments. Man In India, 97 (23) Р. 499-508. 

3. S. Oleinykov, N., S. Shestopal, S., N. Babenko, V., P. Rabets, A., & V. Burova, E. (2019). 

Nature of legal behavior: the concepts of definition and their evolution. Humanities & Social Sciences 

Reviews, 7(6), 201-205. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7639 

 

Доц. Трихліб К.О. в Scopus та Web of Science – 3 цитування 

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 

 

Ас. Мерник А.М. в Scopus – 4 

1. The right to euthanasy how the fourth generation human right / O. Hyliaka, A. Mernyk, O. 

Yaroshenko та ін.]. // Georgian Medical News. – 2020. – №11. – С. 175–180. – 3 цитування. 

2. Аpproaches to understanding the category «special legal regimes» / O. Bukhanevych, A. 

Mernyk, O. Petryshyn. // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. No. 

1. Vol. 28. P. 71-78 – 1 цитування. 

 

Ас. Сидоренко О.О.  в Scopus – 1: 

Крайник Г. С., Семенихин И. В., Сидоренко О. А. Отдельные правовые и медико-

социальные аспекты реализации права на жизнь и эвтаназию. Georgian medical news. № 3 (300). 

Р. 134-139. 

 

Ас. Соколова І.О. у Web of Science - 1 

https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7626
https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7639
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Lyubashits, V. Y., Lyakhov, V. P., Plotnikov, A. A., Voitenko, D. A., & Sokolova, I. A. 

(2019). Local Government as a Form of Democracy in Russia. Journal of History Culture and Art 

Research, 8(3), 353-365. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2252 

 

Ас. Політанський В.С. в Scopus – 1 

Hetman, Y.A., Politanskyi, V.S., Hetman, K.O. Global experience in implementing electronic 

administrative services. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2021, 28(1), 

стр. 79–87 

 

 

Таблиця №2.  

 

Список наукових праць у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 
№

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 

3.  
Dashkovska O. R Transformation of human rights under 

the influence of digitalization 

Revista San Gregorio 2021. N 44. 

 Р. 27-34 

4.  

Sophia Ya. Lykhova; 
Borys D. Leonov; 

Tetiana D. Lysko; 

Natalya K. Shaptala y 

Sergiy I. Maksymov 

Criminal-legal ensuring of freedom of 
religion in modern conditions: a 

comparative analysis. 

Revista Cuestiones Políticas Volumen 39, Número 
68, (Enero - Junio) 

2021, 620-649. 

5.  Vira I. Tymoshenko; 

Sergiy I. Maksymov; 

Larysa O. Makarenko; 

Оlena S. Kravchenko; 

Sergiy S. Kravchenko. 

Threats to human rights in a globalized 

world 

Amazonia Investiga 2021, Volume 10 - 

Issue 39 / March 

2021, 9–15 

6.  Panova L.,  

Kodahenko L., 

Gramatskyy E., 

Kodynets A., 

Pohrebniak S. 

Digitization in Law: International-

Legal Aspect 

CUESTIONES POLITICAS Vol. 39. Issue 69. - P. 

547-564 

7.  

Олейников С.Н.  
Публичная власть и государственно-

правовой режим.  

«SWorldJournal» (Изд-во: 
SWorld &D.A. Tsenov 

Academy of Economics – 

Svishtov, Bulgaria. 

2021, № 8. С. 129–

135 

8.  

Oleinykov S.  To the legal nature of state power  

"iScience" – Warsaw, Poland, 

Wydawnictwo Naukowe 

"iScience"   

2021, July 2021, с. 

88– 91 

9.  

Oleinykov S.  
Constitutional and legal responsibility 

as a factor limits of power  

«Science and Global Studies» 

(Prague, Czech Republic) – 

International Scientific Journal 

«Internauka»  

April 15, 2021, 

pp. 63–66 

10.  

Олейников С.Н.  
Функционирование общественного 

мнения в политико-правовой среде.  

Збірник статей «Scientific 

Research in XXI Century». – 

Ottawa, Canada: Methuen 

Publishing House  

44, March, 2021, 

с. 359–366 

11.  Razmetaeva, Yulia S., 
Sydorenko, Olga O. 

Abortion, human rights and medical 
advances in digital age 

Wiadomości Lekarskie 74(1), 132–136 

https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2252
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12.  Razmetaeva, Y., 

Ponomarova, H., & 

Bylya-Sabadash, I. 

Jurisdictional Issues in the Digital Age Ius Humani. Law Journal 10(1), 167–183 

13.  Razmetaeva, Y., 

Razmetaev, S. 

Justice in the Digital Age: 

Technological Solutions, Hidden 
Threats and Enticing Opportunities. 

Access to Justice in Eastern 

Europe 

2(10), 104–117 

14.  Satokhina, N., 

Razmetaeva, Y. 

“The loss of experience” in digital age: 

Legal implications.  

Phenomenology and Mind 20, 128–136 

15.  Evgeny A. Apolsky, 

Andrey Yu. 

Mordovtsev, Tatyana 

V. Mordovtseva, 

Valery K. Tsechoev, 

Maryna G. Khaustova 

State and legal doctrines of Russia in 

the XIX - early XX centuries in their 

national-cultural dimension: problems 

of actualization, methodology and 

systematization 

REVISTA SAN GREGORIO 

// 

http://revista.sangregorio.edu.

ec/index.php/REVISTASANG

REGORIO 

Num. №44. – 

2021.C.45-51 

16.  A. Mernyk,  

O. Yaroshenko та ін 

Vaccination: human right or duty Georgian Medical News №6. – С. 135–141. 

 

Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції 

17.  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 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1.  

Alla Grinchak,  

Viktor Smorodynskyi,  

Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental 

Freedoms as a Constitutional 

Instrument of European Public Order 

Public Organization Review: 

A Global Journal 

PORJ-D-21-00108 

2.  

Olena Uvarova,  

Ganna Khrystova 

Gender Component of Internal 

Displacement: a Case of Business 

(In)Capability to Localize Human 
Rights Impact Assessment. 

Business and Human Rights 

Journal (Cambridge Press) 

2021. – № 2. - С. 17-

23. 

3.  

V.H. Bulba 

O.M. Rudenko 

T.V. Ivanova 

I.O. Sokolova 

S.V. Stankevych 

CREATING A SAFE 

ENVIRONMENT: EUROPEAN 

EXPERIENCE OF PUBLIC 

ADMINISTRATION FOR UKRAINE 

Ukrainian Journal of Ecology 2021, 11(4) 

 

 

 

 

Таблиця №3.  

 

Показники видавничої діяльності кафедри 

 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моно 

графії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідом. на 

конференці

ях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН 

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

норматив 

ної 

літератур

и 

Кодекси

, 

комента

рі 

 

134 / 87,81 

 

3 / 7,5 

 

98  /  67,31 

 

32 / 9,3 

 

- 

 

1 / 1,9 

 

- 

 

- 

 

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO
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3.6. Викладачі, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи: відсутні 

 

 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 

 

4.1. Участь у лекційній роботі, проведенні семінарів для практичних працівників. 

 

Професор Дашковська О.Р. провела три вебінара вчителям та працівникам управління 

освіти Немишлянського  р-ну м. Харкова за наступними темами: 

- «Використання ІТ – технологій у викладанні гуманітарних навчальних дисциплін». 

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

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

 

 Доц. Богачовою Л.Л. прочитані 2 лекції («Система джерел права України», «Підстави 

юридичної відповідальності») педагогічному колективу та учням правової гімназії №152 м. 

Харкова. 

 Доц. Вовк Д.О. прочитав наступні лекції для практичних працівників: 

- 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. 

 Доц. Размєтаєвою Ю.С. прочитано наступні лекції для практичних працівників: 

1. “Цифрова трансформація”, підвищення кваліфікації для депутатів обласної і міської ради, 2 

академічні години 

2. “Дискримінація за ознакою статі: поняття, види та механізми запобігання та протидії 

випадкам дискримінації та сексуальним домаганням у сфері правоохоронної діяльності”, 

короткострокове підвищення кваліфікації державних  службовців МВС України з питань 

дотримання прав людини та гендерної рівності, 6 академічних годин. 

 Доц. Смородинський В.С. прочитав програму наукового семінару для науково-

педагогічних працівників «Проблеми тлумачення правових норм та юридична аргументація» 

(Інститут післядипломної освіти НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 07.06-18.06.2021 р.) — 30 годин. 

 Доц. Уваровою О.О. проведено узагальнення практики застосування 

законодавства та проведення інших соціологічних досліджень. Дослідження з бізнесу і прав 

людини в Україні за координацією ПРООН Україна з проведенням інтерв’ю, фокус-груп, 

опитувань. 

Також прочитано лекції, семінари практичним працівникам: 
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1. Гендерний компонент локальних політик та практик, 3 заняття для представників 

територіальних громад Бердянська, Кривого Рогу, Краматорську, Таїрова, Сторожинця, 27-29 

липня 2021, м. Одеса (35 учасників). 

2. Бізнес, права людини і внутрішнє переміщення, VІ Форум “Ефективне місцеве 

самоврядування як основа демократичного урядування, заснованого на верховенстві права”, 12 

листопада 2021 (160 учасників). 

3. Стандарти і політики, що розвивають бізнес, у межах проєкту USAID “Економічна 

підтримка Східної України”, 3 заняття по 3 години для представників локального бізнесу, 26 

травня, 9 червня, 23 червня 2021, онлайн (25 учасників). 

4. Сертифікатна програма “Практичний курс з верховенства права” для практикуючих 

юристів, 8-24 квітня 2021, онлайн (30 учасників). 

5. Практичний курс для органів державної влади, місцевого самоврядування, правозахисних 

організацій, юристів “Бізнес і права людини в цифрову епоху”, 5 модулів, 10 березня - 14 

червня 2021 р., змішаний формат (20 учасників). 

 

 Ас. Буряковською К.О проведено «Короткострокове підвищення кваліфікації 

державних службовців МВС України з питань дотримання прав людини та гендерної рівності в 

системі МВС», м. Київ, Інститут управління і права, 29 вересня – 01 жовтня 2021 року, 21-22 

жовтня 2021 року.  

 А також тренінг «Впровадження гендерного підходу у місцеві політики та практики з 

питань внутрішнього переміщення», Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення: розробка 

тривалих рішень. Фаза ІІ» 17 і 19 листопада 2021 року. 

 

 

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

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання: 

 

Проф. Погребняком С.П. проведено узагальнення практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: Правові позиції Верховного Суду в контексті 

верховенства права і конституціоналізму 

 

Доц. Вовк Д.О. взяв 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. 

 

 

4.3 Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.:  

Проф Петришин О.В. підготував висновок для Міністерства освіти і науки України щодо 

організації та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів 

та наукових установ для формування нового складу Ради прокурорів України та органу, 

що здійснює дисциплінарні провадження. 

 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)002-rus
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5.1. Робота кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. Перелік захищених за рік 

кандидатських та докторських дисертацій. 

На кафедрі здійснюються наукові дослідження професорсько-викладацьким складом під 

керівництвом проф. Петришина О.В., які спрямовані на розробку основоположних проблем 

методології права, правової системи суспільства, системи джерел права та їх окремих 

різновидів, реалізації прав людини та зобов’язань держави у цій сфері, визначення шляхів 

вдосконалення механізму та форми держави. 

Захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук старшого лаборанта кафедри Симонової Ірини Василівни на тему «Соціальні 

права людини: теоретичний вимір та практика реалізації» (спеціальність 12.00.01 «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень») науковий керівник -  доктор 

юридичних наук, професор О.В. Петришин. 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. 

За звітний період кафедрою було підготовлено 9  офіційних відгуків на дисертації, з них:  

- 4 представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  

- 2 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

- 3 представлені на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 

За звітний період кафедрою було підготовлено 11 офіційних відгуків на автореферати, з них: 

– 2  представлені на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 

– 9 представлені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

6.1 Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного законодавства  

та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах 

масової інформації. 

 

Доц. Размєтаєва Ю.С. дала інтерв’ю з Кларіс Шрьодер (англійською мовою) Let’s talk 

about Civic Tech! https://oknrw.de/en/lets-talk-about-civic-tech/  

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі та їх керівники, кількість студентів, які беруть 

участь у їх роботі : 

 

При кафедрі функціонує науковий гурток з теорії і філософії права під керівництвом 

д.ю.н., проф. Петришина О.В., модератор гуртка - ас. к.ю.н., Трихліб К.О., В науковому 

гуртку постійно бере участь 20 студентів. Продовжує свою роботу науковий гурток з філософії 

права під керівництвом проф. Максимова С.І. та доц. Сатохіної Н.І. Члени гуртків активно 

публікуються у різних виданнях, є учасниками науково-практичних конференцій 

всеукраїнського і міжнародного рівнів. 

 

7.2. Кількість наукових статей та тез,  

https://oknrw.de/en/lets-talk-about-civic-tech/
https://oknrw.de/en/lets-talk-about-civic-tech/
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надрукованих студентами самостійно: 62 /16,9 друк. арк 

 

7.3. Кількість наукових статей та тез,  

надрукованих студентами у співавторстві з викладачами: 21 / 12,2  друк. арк 

 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій: 

Проф. Петришин О.В. є членом редколегій: 

– Редколегія журналу «Вісник Національної академії правових наук України»; 

– Редколегія журналу «Проблеми законності»; 

– Редколегія журналу «Щорічник українського права»; 

– Редколегія журналу «Часопис українського судочинства»; 

– Редколегія журналу «The Baltic journal of law». 

 
- Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» (проф. 

Петришин О.В., проф. Дашковська О.Р., проф. Процюк І.В., доц.. Олейников С.М.); 

- Збірник наукових праць «Економічна теорія і право» (проф.. Дашковська О.Р.); 

- Збірник наукових праць «Філософія права і загальна теорія права» (заст. головного 

редактора – дц Смородинький В.С., члени редколегії - проф.. Дашковська О.Р., доц.. 

Олейников С.М., доц. Сатохіна Н.І.); 

- Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (засновник і видавець НЮУ імені 

Ярослава Мудрого) (головний редактор проф.. Максимов С.І.; член редколегії – проф.. 

Погребняк С.П., доц.. Вовк Д.О., доц.. Уварова О.О.); 

- Юридичний журнал «Право України» (проф. Петришин О.В., проф.. Максимов С.І.); 

- Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Філософія, 

філософія права, політологія, соціологія» (проф.. Максимов С.І.); 

- Науковий журнал «Теорія і практика правознавства» (проф.. Погребняк С.П.); 

- Науковий журнал «Релігійна свобода» (доц.. Вовк Д.О.); 

- Business and Human Rights Journal (Cambridge Press, Guest Editor 2021-2023) (доц.. 

Уварова О.О.) 

  

4. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, 

ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ 

 

Доц. Размєтаєва Ю.С. отримала Сертифікат № В4 від 27 травня 2021 за результатами 

Тренінгової програми «Робота з відкритими даними в юридичній  практиці», що була проведена 

25.05.2021 - 27.05.2021, тривалістю 12 академічних годин, Міністерство цифрової 

трансформації України, Національний центр компетенцій в сфері відкритих даних. 

Доц. Трихліб К.О. – отримала вчене звання доцента. Атестат доцента від 09 лютого 

2021 р. АД № 006342 (м. Київ, Міністерство освіти і науки України).  

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).  
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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). 

 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ,  

ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

Провідні вчені кафедри теорії і філософії права беруть активну участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, виступають рецензентами, експертами з 

наукових питань у нашій країні та за її межами: 

Завідувач кафедри проф. Петришин О.В. є членом спеціалізованих вчених рад : 

- спеціалізованої вченої ради Д.64.086.02 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого; 

- спеціалізованої вченої ради Д 26.501.01 у Державній науковій установі «Інститут інформації, 

безпеки і права Національної академії правових наук України»; 

В рамках укладених меморандумів у звітному періоді за участю О.В. Петришина  

продовжувалось наукове співробітництво з науковцями Вільнюського державного університету 

(Литва), Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) та Лодзинського 

університету (м. Лодзь, Польща). 

Проф. Дашковська О.Р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 

Проф. Максимов С.І. є членом : 

1) спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 при Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого; 

2) спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 при Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого. 

Проф. Погребняк С.П. член спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 при Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія. Співробітництво з ОБСЄ. 

Проф. Процюк І.В. 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. 

Доц. Прийма С.В. брав участь у реалізації спільних магістерських програм з 

Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва): Міжнародне право / International Law; 

Європейське та міжнародне підприємницьке право / European and International Business Law.  

Доц. Размєтаєва Ю.С. брала участь у співробітництві з закордонною організацією 

Groupement de recherche 2092 Techniques et production dans l’histoire. 

Доц. Смородинський В.С. є розробником і тренером сертифікатної програми 

«Практичний курс з верховенства права» (University of South Carolina, USAID, НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого) для суддів, адвокатів, працівників прокуратури та інших органів державної 

влади, правозахисників та молодих науковців. 

А також брав участь в Проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

(Американські Ради з міжнародної освіти). 
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Доц.Трихліб К.О. 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.  

– 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). 

Член CEE Chapter Міжнародного Товариства Публічного Права.  

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). 

 

Доц. Уварова О.О. співпрацює із Данським інститутом прав людини, Міжнародним 

Вишеградським фондом, UNDP, Рада Європи, USAID. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри від 03 грудня 2021 року, протокол № 3. 

 

Завідувач кафедри 

теорії і філософії права     проф. Петришин О.В. 
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