
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тарасов Олег Володимирович
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри

міжнародного права
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Міжнародно-правова

відповідальність: персонологічна інтерпретація, 2 друк. арк.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи.  Національно-

правова імплементація міжнародно-правових зобов’язань: проблеми методології, 3,5
друк. арк.

4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):

Монографія:
1.  Зі спадщини харківської школи міжнародного права (Фрагменти рукопису Т. Ф.

Степанова «Право Народів і Дипломатія» 1844 р.), 2 друк. арк.
Статті:
1. Адаптація, імплементація чи гармонізація права ЄС? (0,5 друк. арк.).
2.  Трансформация  и  отсылка  как  способы  национально-правовой  имплементации

международных обязательств: морфологический и системологический анализ (0,9 друк.
арк.).

Тези:
1. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств как основание

межсистемной презюмируемой отсылки (0,1 друк. арк.).
4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Застосування  методології  правової

морфології  та  правової  системології  до  вивчення  проблеми  національно-правової
імплементації міжнародно-правових зобов’язань дозволило виявити однорідну правову
природу  трансформації  (інкорпорації)  та  рецепції;  запропонувати  більш  чітке
розмежування між трансформацією та відсиланням; провести авторську диференціацію
в  межах  самої  трансформації  на  такі  рівні,  як  рецепція,  оптимізація  та  дисторсія;
виявити  умовність  розуміння  прямої  дії  норм  міжнародного  права  в  національному
правопорядку при відсиланні у зв’язку з наявністю материнської (основної) відсильної
національно-правової  форми та  підлеглої  щодо неї  матеріальної  міжнародно-правової
форми;  виходячи  з  принципу  сумлінного  виконання  міжнародних  зобов’язань
пропонується,  при  відсутності  у  внутрішньому  праві  вказівки  на  конкретний  спосіб
національно-правової  імплементації,  використовувати  домислюване  (мовчазне)
відсилання  до  самовиконуваних  міжнародних  договорів;  звернено  увагу  на  загрозу
невиконання  нашою  державою  своїх  міжнародно-правових  зобов’язань  у  разі
некритичного застосування п. 7 абз. 2 Постанови Вищого спеціалізованого суду України
з  розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  від  19  грудня  2014  року  № 13  щодо
незастосування судами неопублікованих міжнародних правозахисних договорів відносно
громадян  України;  удосконалено  категоріальний  апарат  в  межах  проблематики
співвідношення правових систем.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не брав участі.
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів. Не готував.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні.
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні.

6. Зв’язок з практикою:



6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення
інших соціологічних досліджень. Не проводив.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних
органів. Не готував.
6.3. Участь у  розробці  проектів  постанов Пленуму Верховного Суду України та  їх
рецензування. Участі не брав.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Ні.
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян. Не готував.

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)  Науковий  семінар  на  тему  «Темпоральна  онтологія  права»,  організований
Харківським юридичним товариством 25 лютого 2016 р., м. Харків.
2)  Круглий  стіл,  організований  Харківським  юридичним  товариством,  за  темою:
«Реформа української адвокатури: досягнення, проблеми, перспективи» 15 березня 2016
р., м. Харків.
3)  Телеміст  з  Європейським судом з  прав  людини,  22.05.2016,  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
4)  Круглий  стіл,  організований  Харківським  юридичним  товариством,  за  темою:
«Реформа антикорупційного законодавства і практика його застосування як передумови
верховенства права» 21 квітня 2016 р., м. Харків.
5) V регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки
і практики» 27 квітня 2016 р., м. Харків.
6) Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики» 11
травня 2016 р., м. Харків.
7)  Круглий  стіл,  організований  Харківським  юридичним  товариством,  за  темою:
«Толерантність як правова цінність» 2 червня 2016 р., м. Харків.
8)  Круглий  стіл,  організований  Харківським  юридичним  товариством,  за  темою:
«Верховенство права і реформа державної служби» 20 жовтня 2016 р., м. Харків.
9)  Круглий  стіл  «Роль  і  місце  ООН  в  сучасній  міжнародно-правовій  системі»,
присвячений 71 річниці ООН, 25 жовтня 2016 р., м. Харків.
10)  ІІ  Харківські  міжнародно-правові  читання,  присвячені  пам’яті  проф.  М.  В.
Яновського і В. С. Семенова, 21 листопада 2016 р., м. Харків.
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Монографія:
1.  Тарасов  О. В.  Зі  спадщини харківської  школи  міжнародного права  (Фрагменти

рукопису Т. Ф. Степанова «Право Народів і Дипломатія» 1844 р.). – Х. :Оберіг, 2016. – 40
с. – (2 друк. арк.)

Статті:
1. Тарасов О. В. Адаптація, імплементація чи гармонізація права ЄС? // Європейська

інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м.
Харків, 11 травня 2016 р.) : у 2 ч.  / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко
та ін. – Х. : Право, 2016. – Ч. 1. – С. 30–39 (0,5 друк. арк.).

2.  Тарасов  О. В.  Трансформация  и  отсылка  как  способы  национально-правовой
имплементации международных обязательств:  морфологический и системологический
анализ // 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,
Харків, 18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та
ін. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. – С. 47-66 (0,9 друк. арк.).

2



Тези:
1.  Тарасов  О. В.  Принцип  добросовестного  выполнения  международных

обязательств  как  основание  межсистемной  презюмируемой  отсылки  //  Актуальні
проблеми  юридичної  науки  і  практики.  Тези  доповідей  та  наукових  повідомлень
учасників V регіональної науково-практичної конференції 27 квітня 2016 р. – Х. : НЮУ
ім. Я. Мудрого, 2016. – С. 20–22 (0,1 друк. арк.).

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. Ні
10.  Чи  являєтесь  членом  редакційної  колегії  якого-небудь  видання.  Член  редколегії
електронного видання «Теорія і практика правознавства».
11.  Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Член спеціалізованої вченої
ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:
1) Офіційний опонент по докторський дисертації: Білоцький С. Д. Міжнародно-правове
регулювання у сфері  екологічно  орієнтованої  енергетики :  дис.  ...  докт. юрид.  наук :
12.00.11 – міжнародне право / Білоцький Сергій Дмитрович. – К.: [б. в.], 2016. – 765 с.2) 
2) Офіційний опонент по кандидатський дисертації: Зубар І. В. Розвиток універсального
міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Зубар Інна Валентинівна. – К.: [б. в.], 2016. –
225 с.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.
Відгуки на автореферати докторських дисертацій:
1) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук
Андрейченко С.С. «Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки державі». Спец.
12.00.11  –  міжнародне  право  /  Національний  ун-т  «Одеська  юридична  академія».  –
Одеса, 2016. – 40 с.
2) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук
Дрьоміної-Волок Н. В. «Концепція расової дискримінації у міжнародному праві». Спец.
12.00.11 – міжнародне право / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2016. – 39 с.
Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій:
1)  Відгук на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня канд.  юрид.  наук
Малишевої  Ю. В.  «Цілеспрямовані  санкції  та  їх  застосування Радою Безпеки ООН».
Спец. 12.00.11 – міжнародне право / Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Національної академії наук України. – К., 2016. – 23 с.
2)  Відгук на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня канд.  юрид.  наук
Гачкевича  А.  О.  «Міжнародно-правові  погляди  Людвіка  Ерліха».  Спец.  12.00.11  –
міжнародне  право /  Інституту держави і  права імені  В.  М.  Корецького Національної
академії наук України. – К., 2016. – 23 с.
3)  Відгук на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня канд.  юрид.  наук
Грабович Т. А. «Правові основи політики енергетичної безпеки ЄС».  Спец. 12.00.11 –
міжнародне право / Національний ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2016. –
21 с.
4)  Відгук на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня канд.  юрид.  наук
Ковальська В.  В.  «Правове регулювання діяльності  місій ЄС (на прикладі  місії  ЄС з
прикордонної  допомоги  Молдові  та  Україні)».  Спец.  12.00.11  –  міжнародне  право  /
Національний ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2016. – 22 с.
5)  Відгук на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня канд.  юрид.  наук
Отрош  В.  М.  «Міжнародна  правосуб’єктність  Суверенного  Мальтійського  Ордену».
Спец. 12.00.11 – міжнародне право / Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Національної академії наук України. – К., 2016. – 23 с.
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14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії). Ні.
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не приймав участі.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не приймав участі.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не маю.

Доцент кафедри міжнародного права,
доктор юридичних наук                                                            О. В. Тарасов

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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