
П Л А Н 
роботи Науково-експертної ради з міжнародного права  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
на 2021 рік 

№ 
п/п 

Питання, що виноситься на обговорення Дата 
проведення 

Відповідальна 
особа 

Відмітка 
про 

виконання 
1. Вибори заступника і секретаря 

Науково-експертної ради 
лютий 
2021 р. 

Гетьман А.П. 

2. Затвердження плану роботи Науково-
експертної ради на 2021 р. 

Стешенко В.М. 
Яковюк І.В. 

3. Про план проведення наукових 
заходів з міжнародно-правової 
проблематики на 2021 р. 

Стешенко В.М. 
Яковюк І.В. 

4. Обговорення проєкту Закону про 
внесення змін до деяких Законів 
України щодо присудження наукових 
ступенів (реєстраційний № 4667-1 від 
15.02.2021 р.). 

Лейба Л.В. 

5. Обговорення наказу МОН України 
від 25.02.2021 р. «Про затвердження 
переліку проектів фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-
технічних (експериментальних) 
розробок закладів вищої освіти та 
наукових установ на 2021 рік» 

Ісаєв А.М. 

1. Про підсумки акредитації освітньо-
наукової програми з міжнародного 
права 

травень 
2021 р. 

Яковюк І.В. 
Веренич З.В. 

2. Про затвердження пріоритетних 
напрямів наукових досліджень з 
міжнародного права 

Заступник 
голови НЕР 

3. Про можливості залучення до 
науково-дослідної роботи аспірантів і 
студентів у рамках конкурсів 
науково-дослідних робіт Міністерства 
освіти і науки України і грантової 
діяльності 

Ісаєв А.М. 
Уварова О.О. 
Яковюк І.В. 

4. Про функціонування спеціалізованих 
вчених рад та порядок забезпечення 
підготовки до захисту дисертацій 

Лейба Л.В. 

1. Про наукову експертизу тем 
дисертаційних робіт з міжнародного 
права на здобуття наукового ступеня 
доктора  наук та доктора філософії 

Вересень 
2021 р. 

Стешенко В.М. 
Яковюк І.В. 

2. Про звіт «Правової школи досліджень 
європейських і євроатлантичних 
інтеграційних процесів» про стан 
науково-дослідної роботи у 2021 р. 

Яковюк І.В. 



3. Про якість наукових публікацій 
науково-педагогічними 
працівниками кафедри міжнародного 
права і кафедри права Європейського 
Союзу та обов’язкових публікацій 
магістрів, аспірантів, докторантів 

Заступник 
голови НЕР 
Стешенко В.М. 
Яковюк І.В. 

4. Про обсяги державного замовлення в 
аспірантуру і докторантуру на 2021-
2022 рік та про підсумки прийому в 
аспірантуру на спеціальність 
«Міжнародне право» у 2021 р. 

Веренич З.В. 

5. Про проведення соціологічних 
опитувань аспірантів і стейкхолдерів 
в рамках спеціальності «Міжнародне 
право» 

Веренич З.В. 
Яковюк І.В. 

6. Про відбір наукових проєктів в 
області міжнародного права молодих 
науковців та підготовка їх подачі до 
МОН України. 

Ісаєв А.М. 

1. Про результати роботи Науково-
експертної ради за 2021 р. 

Грудень 
2021 р. 

Заступник 
голови НЕР 

2. Про звіт правової школи 
«Легітимізація прагматичних потреб 
у міжнародному публічному прав» 
Легітимізація прагматичних потреб у 
міжнародному публічному прав 

Стешенко В.М. 

3. Про підсумки науково-дослідної 
роботи, що виконується в рамках 
конкурсів науково-дослідних робіт 
МОН України та гарнтових 
досліджень 

Ісаєв А.М. 
Уварова О.О. 
Керівники ТТК 

Голова Науково-експертної ради з  
міжнародного права, 
Ректор Національного юридичного 
Університету імені Ярослава Мудрого А.П. Гетьман 


