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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 друк. арк. 
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи.  «Міжнародно-правові

договори за участю України з питань території та міжнародної безпеки», 1,5 друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (наукові  статті,  виступи  на  науково-практичних
конференціях):
Наукові статті:
1) Еволюція і сучасний стан інституту оренди території у міжнародному публічному праві, (0,85
друк. арк.).
2)  Пропозиції  щодо  удосконалення  практики  застосування  судами  України  міжнародних
договорів, (0,65 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Встановлено  особливості  формування  і  сучасного  стану  інституту  оренди  території  у
міжнародному  публічному  праві.  Запропоновано  зміни  і  доповнення,  спрямовані  на
удосконалення практики  застосування національними судами України міжнародних договорів
України при здійсненні правосуддя.

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.
Відповідь на лист № 14/1/2-23649-17 від 5 липня 2017 р. заступника Генерального прокурора
України Є. В. Єніна з питань можливості та підстав запитувати у російської сторони видачу
затриманих на тимчасово окупованій території України осіб, які розшукуються українськими
правоохоронними органами – у співавторстві з к.ю.н., доцентом Сенаторовою О. В. 
Відповідь на запит № 1-2326/17-107 від 19 жовтня 2017 року Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини Лутковської В. В. з приводу конституційного подання Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини до Конституційного Суду України щодо офіційного
тлумачення частини першої статті 9 Конституції України – у співавторстві з к.ю.н., доцентом
Трагнюк О. Я. та д.ю.н., професором Яковюком І.В.

6.3. Участь  у  розробці  проектів  постанов  Пленумів  Верховного  Суду  України,  Вищих
спеціалізованих судів України та їх рецензування. 
Пропозиції змін і доповнень до Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами міжнародних договорів
України  при  здійсненні  правосуддя» від  19  грудня  2014 р.  № 13  (вих.  лист  ВССУ  № 94-
1065/0/4-17 від  08.06.2017 р.)  –  у  співавторстві  з  к.ю.н.,  доцентом Трагнюк О. Я.  та  д.ю.н.,
професором Яковюком І.В.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 



Прочитана лекція співробітникам Служби безпеки України на тему: «Основні зміни у праві ЄС
за Лісабонським договором 2007 року».

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).

Міжнародні:
1) Round Table «Armed Conflict in Ukraine and Modern European and Global Changes» (Kharkiv, 5
October 2017).

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)  Стешенко В. М.  Еволюція  і  сучасний  стан  інституту  оренди  території  у  міжнародному

публічному  праві [Електронний ресурс] /  В. М. Стешенко //  Юридичний науковий електронний
журнал : електрон. наук. фахове видання. –  Запоріжжя : Юрид. фак-т Запоріз. нац. ун-ту,  2017.  –
№ 6.  –  ISSN 2524–0374.  – С. 154–159. –  Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/6_2017 (0,85 друк.
арк.)

2)  Стешенко В. М.  Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України
міжнародних договорів  / В. М. Стешенко //  Підприємництво, господарство і право :  загальноукр.
наук.-практ. господарсько-правовий журнал. – Київ : Видавець: ТОВ «Гарантія»,  2017.  – № 12. –
С. 238–245. – ISSN 2307–8049. С. 238-245  (0,65 друк. арк.)

9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,
Web of Science. Не має.

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.
1)  Стешенко В. М.  Еволюція  і  сучасний  стан  інституту  оренди  території  у  міжнародному

публічному  праві [Електронний ресурс] /  В. М. Стешенко //  Юридичний науковий електронний
журнал : електрон. наук. фахове видання. –  Запоріжжя : Юрид. фак-т Запоріз. нац. ун-ту,  2017.  –
№ 6.  – С. 154–159.  – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/6_2017  :  ISSN 2524–0374.  (0,85 друк.
арк.).  –  Журнал  включено  до  міжнародної  наукометричної  бази  Index  Copernicus  International
(Республіка Польща)

2)  Стешенко В. М.  Пропозиції  до  удосконалення  практики  застосування  судами  України
міжнародних договорів  / В. М. Стешенко //  Підприємництво, господарство і право :  загальноукр.
наук.-практ. господарсько-правовий журнал. – Київ : Видавець: ТОВ «Гарантія»,  2017.  – № 12. –
С. 238–245.  –  ISSN 2307–8049.  (0,65  друк.  арк.).  –  Журнал  включено  до  міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
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. 

Відповідальний  за  випуск  автореферату  Ю. А.  Вишневського  «Надання  згоди  на
обов’язковість міжнародного договору» (захист відбувся 25 жовтня 2017 р.)

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні.
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Участь  у  програмі  Європейського  Союзу  ERASMUS+573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–
CBHE–JP  «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW:
Стажування в Університеті міста Хаддерсфілд, Велика Британія /  University of Huddersfield,
United Kingdom (24–25 жовтня 2017 р.) і в Університеті міста Корк, Ірландія /  University of
Cork, Ireland (26–29 жовтня 2017 р.)

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Участі не брав.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні.
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http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував.

Доцент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                            В. М. Стешенко

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