
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Стешенко Володимир Миколайович.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Міжнародно-правові

договори за участю України з питань території та міжнародної безпеки. (1,5 д.а.).
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи. Практика

Міжнародного Суду ООН у вирішенні територіальних спорів (1,5 д.а.).
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):

Статті:
1.  Припинення дії угод про перебування Чорноморського флоту Росії  на території

України (0,8 д.а.)
2. Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року (0,7

д.а.)
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
1)  Аргументовано  доведено  необхідність  припинення  з  боку  України  дії  угод про

перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
2) Встановлено міжнародно-правові особливості  Будапештського меморандуму 1994

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Член авторського
колективу проекту Закону України  «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів
(щодо протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ)». Номер реєстрації законопроекту
3737 від 6 грудня 2013 р. Законопроект розміщено на офіційному сайті Верховної Ради
України за веб-адресою: 
http  ://  w  1.  c  1.  rada  .  gov  .  ua  /  pls  /  zweb  2/  webproc  4_1?  id  =&  pf  3511=49253

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів. – Не здійснювалося.
5.2. Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України.  –  Не

здійснювалося.
5.3. Робота  консультантом  інших  вищих  та  державних  органів  влади.  –  Не
здійснювалося.

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення
інших соціологічних досліджень. – Не здійснювалося.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних
органів. – Не здійснювалося.
6.3. Участь у  розробці  проектів  постанов Пленуму Верховного Суду України та  їх
рецензування. – Не здійснювалося.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.
Лекція для працівників СБУ за темою «Право Європейського Союзу» (17.05.2016 р.)

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян.
1) Відповідь на лист Голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної

політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України С. В. Власенка (від 31
травня  2016  року  № 04-14/15-7)  про  пропозиції  до  Стратегії  реінтеграції  в  Україну
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=49253


2)  Відповідь  на  запит  Начальника  Департаменту  спеціальних  розслідувань
Генеральної прокуратури України С. В. Горбатюка (від 9 вересня 2016 р. № 23/3-32773-
14)  про  відповідність  Угоди  між  Україною  та  Російською  Федерацією  з  питань
перебування Чорноморського флоту Російської  Федерації  на  території  України від  21
квітня  2010 р.  Конституції  України,  міжнародному  праву  та  національному
законодавству, чинному на момент укладення зазначеної Угоди.

3)  Відповідь  на  лист  Начальника  Головного територіального управління  юстиції  у
Харківській області Міністерства юстиції України О. В. Чурсіна (від 31 жовтня 2016 р.
№ 25520/03-13/152-16/П) з проханням надіслати дублікат диплома Шемякової (Карачун)
Олени  Валентинівни  для  подальшого  його  направлення  замовникові  у  порядку
виконання Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і
кримінальних справах 1993 року.
7. Чи  ви  є  депутатом місцевої  ради,  чи  входите  до  складу  інших органів  місцевого
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – Ні.
8. Участь у конференціях,  семінарах (вказати повну назву конференції,  дату та  місце
проведення).

1)  ІІ  Харківські  міжнародно-правові  читання,  21  листопада  2016  р.,  м.  Харків,
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

2)  Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики, 24.05.2016 р.,  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Статті:
1. Стешенко В. М. Припинення дії угод про перебування Чорноморського флоту Росії

на території України  / В. М. Стешенко  // Актуальні  проблеми сучасного міжнародного
права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф.
М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол. : А. П.
Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Харків : Право, 2016. – Ч. 1. – С. 67–76.
(0,8 д.а.)

2.  Стешенко  В. М.  Міжнародно-правова  характеристика  Будапештського
меморандуму 1994 року [Електронний ресурс] / В. М. Стешенко // Юридичний науковий
електронний  журнал :  електрон.  наук.  фахове  видання.  –  Запоріжжя :  Юрид.  фак-т
Запоріз.  нац.  ун-ту,  2016.  –  № 6.  –  Режим  доступу :  http://www.lsej.org.ua/6_2016  :
ISSN 2524-0374. (0,7 д.а.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та ін. Ні
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – Ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – Ні.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – Ні.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. – Ні.
14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії). – Ні.
15. Співробітництво із закордонними організаціями. – Ні.
16. Участь у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією. – Ні.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – Ні.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – Ні.

К.ю.н., доцент 
кафедри міжнародного права В. М. Стешенко

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.
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