
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Лук’янов Дмитро Васильович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, доцент кафедри 
теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –відсутня. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – відсутня. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів:  

1) Проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність»;  

2)Проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
проведення державної атестації наукових установ»; 

3)Проекту Закону України «Про переміщені вищі навчальні заклади»; 
4)Проекту Статуту Національної академії правових наук України;   

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з підготовки проекту нової 

редакції «Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) 
установ». 
6. Зв’язок з практикою: 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів.  

Приймав участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення системи 
фінансування фундаментальних наукових досліджень та атестації науково-дослідних 
установ, які розглядалися на Парламентських слуханнях «Про стан та проблеми 
фінансування освіти і науки в Україні ». 

 Приймав участь у підготовці висновку для Комітету ВРУ з питань науки і освіти 
щодо застосування норм Закону України «Про вищу освіту» відповідно до яких не може 
бути обрана, призначена на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка 
голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах. 

1) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування 
та захисту прав і свобод людини і громадянина» (Полтава 26 травня 2016 р.)  

2) Круглий стіл "Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти" (Одеса, 19 
липня 2016 р.) 

3)Східноєвропейський форум з правової реформи  «20 років Конституції України: 
європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» 
(Харків, 19 – 20 травня 2016 р.)  

4)Літня школа із загальної теорії права та методики викладання (Львів, 15 – 19 
серпня 2016 р.) 

5) Науково-практичні семінари «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ» 
та «Засоби торговельного захисту» (Харків, 4-5 жовтня 2016 р.). 
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6) Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в 

Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» 
(Харків, 21-22 жовтня 2016 р.).  

7) Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 
політологічні виміри» (Львів, 28 – 29 жовтня 2016р.) 

8) Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні проблеми 
юриспруденції» (Ужгород, 17 – 19 листопада 2016 г.) 

9) Полтавський медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у сфері 
охорони здоров’я: виклики та реалії реформ» (Полтава, 3-4 грудня 2016р.) 
9. Видавнича діяльність: 
Монографії: 

1. Лук’янов Д. В. Релігійні правові системи в сучасному світі : моногр. / Д. В. 
Лук’янов. – Х. : Право, 2015. – 352 с. (загальний обсяг – 20,3 друк. арк.) (не увійшла до 
звіту за 2015 рік) 
Навчальні посібники: 

1. Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних вищих навчальних 
закладів і факультетів: Навчальний посібник / уклад. О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. 
В. Лук’янов . – Харків : Право, 2016. – 1024 с. (загальний обсяг – 64 друк. арк.) 

2. Порівняльне правознавство у таблицях: навчальний посібник для юрид. вищ. 
навч. закл. і ф-тів / авт.-уклад.: Петришин О.В., Зінченко О.В., Лук’янов Д.В., Погребняк 
С.П. – Харків: Право, 2016. – 164 c. (загальний обсяг – 13,2 друк. арк.) 
Навчально-методичні посібники: 

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять 
з навчальної дисципліни «Правничі системи сучасності»для студентів денної форми 
навчання спеціальності «Міжнародне право» / Уклад. : О. В. Петришин, О. В. Зінченко, 
Д. В. Лук’янов, І. В. Михайленко. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2016. – 36 с. 
(загальний обсяг – 1,5 друк. арк.) 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять 
з навчальної дисципліни «Правничі системи сучасності» для студентів заочної форми 
навчання спеціальності «Міжнародне право» / Уклад. : О. В. Петришин, О. В. Зінченко, 
Д. В. Лук’янов, І. В. Михайленко. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2016. – 22 
с.(загальний обсяг – 1,2 друк. арк.) 
Статті: 

1. Legal system as object of comparative legal researches: description according to the 
theory of systems / Д. В. Лукьянов // Yearbook of Ukrainian law : Coll. Of scientific papers. – 
Kh. : Law, 2016. – №8. – P. 64–71. (загальний обсяг – 0,5 друк. арк.) 

2. Религиозные свободы и свобода слова: европейский и исламский подходы // 
Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) . – 2016. – №3 (19). – С.158 – 166. 
(загальний обсяг – 0,5 друк. арк.) 
Тези доповідей та повідомлень: 

1. Викладання порівняльного правознавства: досвід, проблеми та перспективи // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європеїзація української 
юридичної освіти: німецько-український досвід» / Київ, 21 і 22 листопада 2014; 
Федеральне міністерство освіти і науки Федеративної республіки Німеччина; 
Університет імені Ґеорга Авґуста м. Ґеттінґена, Юридичний факультет; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка юридичний факультет; Центр 
німецького права; Німецько-український правознавчий діалог. – Київ: Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 54 – 56. (загальний обсяг – 
0,1 друк. арк.) (надруковані у 2016р.) 
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2. Досвід застосування демократичних інститутів в історії ісламу // 

Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб.тез 
наук.доповідей і повідомлень ІV Міжнародної науково-практичної конференції 26 
травня 2016 р., м. Полтава / редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н.О. Гуторова та ін.. – 
Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2016. – С. 196 – 198. (загальний обсяг – 0,2 
друк. арк.) 

3. Досвід застосування ісламського права в Англії // Правові системи сучасності: 
взаємодія та конфлікти : міжнар. круглий стіл (19 липня 2016 р., м. Одеса) [Електронний 
ресурс]. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 26 – 29.  (загальний обсяг – 0,25 друк. арк.) 

4. Вибори до органів місцевого самоврядування: вітчизняна система та досвід країн 
Вишеградської групи // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 
самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки : тези доп.та наук.повід. 
учасників наук.-практ.конф. (Харків, 21-22 жовтня 2016 р.). – Харьков : Право, 2016. – 
С. 227 – 231, (0,3 друк. арк.) 

5. Свобода слова та релігійні свободи: європейській та ісламський підходи // 
„Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри” : зб.тез 
наук.доповідей і повідомлень Міжнародного круглого столу 28-29 жовтня 2016 року, м. 
Львів / редкол.: Рабінович П.М., Гудима Д.А, Гончаров В.В. та ін. – Львів: Львівській 
національний університет імені Івана Франка, 2016. – (загальний обсяг – 0,5 друк. арк.) 
(в редакції)  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ): 

Религиозные свободы и свобода слова: европейский и исламский подходы // 
Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) . – 2016. – №3 (19). – С.158 – 166. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Член редакційної колегії: 
– Вісника Національної академії правових наук України; 
– Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Мавед Сандри Омарівни  «Ґенеза та тенденції розвитку ісламського деліктного 
права: загальнотеоретичне дослідження», подане на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень; 
13. Підготовка відгуків на автореферати:  
Докторські: 

-Відгук на автореферат дисертації Луцького Мирослава Івановича «Право і система 
законодавства Західно-Української Народної Республіки», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень. 
Кандидатські: 

-Відгук на автореферат дисертації Хомюк Наталії Сергіївни “Сучасна система 
джерел права України: загальнотеоретичні аспекти”, поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 
держави та права; історія політичних та правових вчень. 

-Відгук на автореферат дисертації Мукомели Ірини Володимирівни «Правові 
засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз», поданої на здобуття 
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наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень.  

Відгук на автореферат дисертації Росік Тетяни Володимирівни на тему: «Роль 
судової практики в сучасній правотворчості», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень. 

-Відгук на автореферат дисертації Кулабухової Альони Володимирівни «Інститут 
громадянства Європейського Союзу (загальнотеоретичне дослідження)» подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

-Відгук на автореферат дисертації Шварцевої Марії Ігорівни «Парламентська 
(Консультативна) Асамблея Ради Європи», що подана на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.11 – міжнародне право. 

-Відгук на автореферат дисертації Носікова Дениса Миколайовича «Фіскальна 
функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень. 

-Відгук на автореферат диссертации Переверзы Ирины Михайловны на тему: 
«Общетеоретические подходы к моделированию адвокатской деятельности», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и 
правовых учений. 

-Відгук на автореферат дисертації Харитонова Романа Феліксовича «Галузева 
юридична компаративістика: загальнотеоретичне дослідження»,  поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права;  історія політичних і правових учень. 

-Відгук на автореферат дисертації Ясиновського Івана Григоровича «Імплементація 
процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз», 
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень. 

Відгук на автореферат дисертації Омарової Айсел Азад кизи на тему «Правовий 
статус Української РСР за часів перебудови (1985 – 1991 рр.)», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права, історія політичних і правових учень. 

Відгук на автореферат дисертації Григоренко Дмитра Артуровича на тему 
«Законодавче регулювання торгівлі в Україні за часів НЕП (1921 – 1929 рр.)», поданої 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. 

Відгук на автореферат дисертації Бенедик Яни Степанівни «Організаційно-
правовий механізм міжнародного співробітництва у сфері використання відновлюваних 
джерел енергії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.11 – міжнародне право. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1. Спільно з ОБСЄ проведена Міжнародна науково-практична конференція «20 
років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – 
виміри правової реформи». 
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2. В межах Проекту USAID з торговельної політики України та 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проведено науково-практичні 
семінари «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ» та «Засоби торговельного 
захисту». 

3. За фінансової підтримки Robert Bosch Foundation реалізовано грантове 
дослідження “Толерантність у постконфліктних суспільствах”. 

4. За фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду реалізована 
грантова програма «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 
самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки». 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Приймав участь у підготовці та проведенні Національного форуму «Всеукраїнське 
громадське обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні» в межах якого відбулося підписання меморандуму про 
співробітництво у сфері реформування системи правової охорони інтелектуальної 
власності Харківської обласної державної адміністрації, Харківського обласної ради та 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Приймав участь у реалізації двох грантових наукових програм: 
1) Проект “Толерантність у постконфліктних суспільствах” було розраховано на 

підвищення рівня толерантності студентів-юристів, її обізнаності із проблемами, з 
якими стикаються уразливі групи під час реалізації своїх прав і свобод, а також із 
правовими механізмами їх вирішення. В його межах розроблено проект навчального 
курсу “Толерантність у постконфліктних суспільствах”; проведено опитування близько 
500 студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 
близько 30 осіб прослухали пробний навчальній курс “Толерантність у постконфліктних 
суспільствах”; відано збірку наукових праць з цієї тематики. Проект здійснювався за 
фінансової підтримки Robert Bosch Foundation. 

2) Проект «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: 
уроки від країн Вишеградської четвірки» передбачав проведення міжнародної науково-
практичної конференції з цієї тематики за участі представників країн Вишеградської 
групи – Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини, а також провідних вітчизняних 
науковців, видання збірника наукових праць. Проект здійснювався за фінансової 
підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу Юристів України (30 
вересня 2016 року). 

Подяка Асоціації правників України (20 листопада 2016 р.). 
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