
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Яковюк Іван Васильович.
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада. Доктор  юридичних  наук,  професор,

завідувач кафедри міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Військово-політичне

співробітництво країн Східної Європи на початку ХХ ст., 2 друк.арк.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи. Історичні

передумови поглиблення військово-політичної інтеграції в межах ЄС, 4,1 друк.арк.
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):

Монографії:
1. Legal integration as a factor of development of the Ukrainian state and its legal system,

(Яковюк І.В. 2 д.а.)
2. Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток,   (Яковюк І.В. 1

д.а.)
Статті:
1.  Балто-Чорноморський союз:  аналіз  досвіду поглиблення військово-політичного

співробітництва на початку ХХ ст. 0, 4 д.а.
2. Brexit : причини і наслідки британського референдуму, 0,3 д.а.
3. Стратегія національної безпеки України: на шляху оновлення (Яковюк І.В. 0,4 д.а.)

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Після здобуття Україною незалежності основні зусилля держави були спрямовані у

внутрішній сфері на здійсненні економічних і політичних реформ, а у сфері зовнішніх
зносин – набутті  членства у Раді Європи, ЄС і  НАТО. Реформування армії  і  органів
безпеки  не  відносилося  до  пріоритетів  державної  політики.  Аналіз  практичних
досягнень  за  період  1991-2013  рр.  свідчить,  що  в  більшості  випадків  йшлося  про
імітацію реформ, а в окремих випадках і про злочинних характер дій державної влади.
Агресія  Росії  виявила  кризовий  стан  національної  системи  безпеки  і  оборони,  її
неготовність  самостійно  забезпечити  суверенітет  і  територіальну  цілісність  держави.
Ефективність  сучасної  системи  забезпечення  оборони  і  безпеки  України,  зокрема
стримування подальшої агресії Росії, значною мірою спирається на санкційний механізм
щодо Росії з боку США і ЄС, а також посередництво Франції і ФРН у Нормандському
форматі. Однак, подальше збереження цього механізму з боку ЄС є проблематичним, так
само як і  отримання членства в ЄС і  НАТО в найближчий перспективі.  За цих умов
Україна повинна запропонувати ЄС або окремим державам-членам ЄС і НАТО новий
формат відносин  у  військово-політичній  сфері,  який сприяв би посиленню безпеки і
оборони України,  що відповідає   положенням Стратегії  сталого розвитку  «Україна  –
2010» (вектор безпеки).
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Участі не брав.
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів. Ні.
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. Не читав.
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян. 
1) Відповідь  на  запит  Генеральної  прокуратури  від  09.07.2015  №  17/2/2-32936-14

щодо проведення наукових досліджень. Підготовлено 17.02.2016.
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.

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):
-  workshop:  Information Security as a Part of National Security in Eastern Europe,  19-20
лютого 2016 р., м. Харків;
-  наукова конференція   «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики», 24
травня 2016 р., м. Харків;
- наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні».,
м. Харків, 22 червня 201 6 р.
- «круглий стіл» «Роль і місце ООН в сучасній міжнародній системі»,  26 жовтня 2016 р,
м. Харків;
-  наукова  конференція   ІІ  харківські  міжнародно-правові  читання,  присвячені  пам’яті
проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, 21 листопада 2016 р., м. Харків.
-  Телеміст  з  Європейським  судом з  прав  людини,  22.05.2016,  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Монографії:
1. Yakoviyk I. Legal integration as a factor of development of the Ukrainian state and its

legal system // Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and
transl. by W.E. Butler. - Vol. 1 : Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by
O.V. Petryshyn. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. 2 д.а.

2.  Окладна  М.  Г.,  Яковюк  І.  В.  Соціальна  політика  Європейського  Союзу:
становлення і розвиток. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді»,
вип. 19). 1 д.а.

Статті:
1. Яковюк І.В.  Балто-Чорноморський союз:  аналіз досвіду поглиблення військово-

політичного  співробітництва  на  початку  ХХ  ст. //  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.
27-35.  0, 4 д.а.

2. Яковюк І.В. Brexit : причини і наслідки британського референдуму / І. В. Яковюк //
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. статей за матеріалами
наук.  конф.,  м.  Харків,  24  трав.  2016  р.  /  редкол.: А.П.  Гетьман,  І.В.  Яковюк,  В.І.
Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016. – С.25-29. 0,3 д.а.
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3.  Битяк  Ю.П.,  Яковюк  І.В.  Стратегія  національної  безпеки  України:  на  шляху
оновлення // Воркшоп "Інформаційна безпека як частина національної безпеки у Східній
Європі". Харків: Право, 2016. – С. 86-93. 0,4 д.а.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.
Стаття прийнята редакцією журналу, який входить до Scopus до друку:
Bytyak Yuriy P., Yakovyuk Ivan V., Tragniuk Olesia Y., Komarova Tetiana V. , Shestopal 
Sergey S. State sovereignty and sovereign rights: the problem of the correlation // Social 
Science
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
- Вісник Національної академії правових наук;
- Державне будівництво та місцеве самоврядування;
- Правова позиція (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби
України. Серія: “Право”).
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є:
 - член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02
- голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.

Відзив на автореферат докторської дисертації:
1)  Білоцький  С.  Д.  «Міжнародно-правове  регулювання  у  сфері  екологічно-

орієнтованої енергетики», за спеціальністю 12.00.11
Відзив на автореферати кандидатських дисертацій:
1)  Боярський  Є.  Д.  Обмеження  застосування  колізійних  норм у  міжнародному

приватному праві України, за спеціальністю  12.00.03;
2)  Чуйко Л. А. «Земельна  ділянка  у  цілісному майновому  комплексі  суб’єкта

господарювання», за спеціальністю 12.00.04;
3)  Гладка О. В. «Комерційна концесія як форма інноваційного інвестування», за

спеціальністю 12.00.04;
4)  Зубченко  Н. І.  «Міжнародно-правове  співробітництво  держав  у  сфері

забезпечення добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження»,  
за спеціальністю 12.00.11;

5)  Шимка Артема Романовича «Господарсько-правове забезпечення діяльності у
сфері обігу металобрухту», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук за спеціальністю 12.00.04

6)  Шамраєва В.М.  «Стратегічне  партнерство  в українсько-американських
міждержавних  відносинах:  концептуально-теоретичний  і  практичний  аспекти»,  за
спеціальністю 23.00.04.
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. Ні.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Ні.

Завідувач кафедри
міжнародного права,
доктор юридичних наук                                                       І.В. Яковюк 

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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