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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Радчук Олександр Павлович.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

міжнародного права.
3. Тема і  обсяг запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи.  «Міжнародне усиновлення:

проблеми та правове регулювання», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.  «Міжнародне усиновлення:

проблеми та правове регулювання», 1,5 друк.арк. друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Наукові статті:
1) Окремі проблеми правового регулювання міжнародного усиновлення (0,8 друк. арк.)
2) Захист прав дітей громадян України, усиновлених іноземними громадянами  (0.7 друк.арк.).
4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  У  статтях  розглянуто  сучасні  підходи  до

регулювання  усиновлення  дітей  громадян  України  іноземцями.  Особлива  увага  приділена
питанням захисту прав усиновлених дітей, вказана компетенція відповідних державних органів як
в Україні так і за її межами щодо захисту інтересів таких дітей.
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. 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  Пленумів  Верховного  Суду  України,  Вищих
спеціалізованих судів 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. 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).

Всеукраїнські:
1)  Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір  моделі  безпеки:  :  зб.  наук.  ст.  за
матеріалами ІІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С.
Семенова, Харків, 3 листоп. 2017 р

9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати  перелік
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Наукові статті у фахових виданнях:
1)  Радчук  О.П.  Окремі  питання  правового  регулювання  міжнародного  усиновлення  //
Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 2. С. 79-84. http://www.pap.in.ua/2_2017/22.pdf (0,8 друк.
арк.)
 Наукові статті у не фахових виданнях:
1) Радчук О.П.  Захист прав дітей громадян України, усиновлених іноземними громадянами //
Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір  моделі  безпеки:  :  зб.  наук.  ст.  за



матеріалами ІІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С.
Семенова, Харків, 3 листоп. 2017 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко
та ін. – Х., 2017. – Ч.1. – С. 98-108 (обсяг  0.7 друк. арк.)
9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,

Web of Science. Немає.
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.

Немає.
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. Не був.
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 з закордонними організаціями. Ні.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Участі не брав.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував.

Доцент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                            О.П. Радчук

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права від 6 грудня 2017 р., 
протокол № 4.
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