
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тарасов Олег Володимирович.
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада.  Доктор  юридичних 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.  «Міжнародно-правова

відповідальність: персонологічна інтерпретація», 2,9 друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Розділ в колективній монографії:
1)  Сучасні  проблеми  міжнародного  права.  Liber Amicorum до  60-річчя  проф.  М. В.
Буроменського : моногр. / авт. кол.; за ред. В. М. Репецького, В. В. Гутника. – Львів; Одеса :
Фенікс, 2017. – 564 с. – Зі змісту :  Тарасов О. В. Цілеспрямовані міжнародно-правові санкції :
персонологічний аналіз / О. В. Тарасов. – Розділ 1. – С. 111–122 (0,5 друк. арк.).
Наукові статті у не фахових виданнях:
1)  Співвідношення  правосуб’єктності  та  відповідальності  у  міжнародному  праві  :
персонологічний аспект (0,5 друк. арк.).
2) Природа  Європейського  Союзу  та  його  внутрішнього  права  з  точки  зору  міжнародно-
правової персонології (0,4 друк. арк.).
3) Юридична  гібридизація  як  процес  викривлення  міжнародно-правових  відносин
відповідальності (1 друк. арк.).
4) Проблема міжнародно-правового визнання держав  (0,4 друк. арк.).
Тези:
1) Міжнародно-правова легітимізація УНР (0,1 друк. арк.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Застосування методології правової персонології до

вивчення  проблеми  міжнародно-правової  відповідальності  дозволило:  1)  з’ясувати  системні
зв’язки та невід’ємну єдність інститутів правосуб’єктності та відповідальності у міжнародному
праві  за  загально  соціальними,  темпоральними,  морфологічними,  системологічними,
просторовими,  предметно-статусними,  функціональними,  компетентністними  та  іншими
критеріями;  2)  удосконалити  поняттєво-категоріальний  апарат  в  межах  проблематики
цілеспрямованих  міжнародно-правових  санкцій;  3)  виявити  методи  юридичної  гібридизації
міжнародного  і  національного  права,  які  використовує  держава-агресор  для  викривлення
міжнародно-правових  відносин  з  метою  уникнення  міжнародно-правової  відповідальності  за
міжнародно-протиправні діяння; 4) визначити нормативну правову природу так званих Мінських
домовленостей;  5) встановити персонативну правову природу учасників Мінського процесу; 5)
звернути  увагу  на  нормативні  та  персонативні  колізії  так  званих  Мінських  домовленостей  з
національним правом України на конституційному рівні; 6) розширити в цілому методологічний
інструментарій доктрини міжнародного права.
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) Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об’єднаної Європи : наук.-практ. конф.,
м. Харків, 12 травн. 2017 р.
2)  Історія  українського  парламентаризму  (до  100-річчя  утворення  Української  Центральної
Ради) : круглий стіл , м. Харків, 27 квітня 2017 р.
3)  Правосуддя  для  Сирії:  обмануті  надії  :  семінар  Харківського  юридичного  товариства,
м. Харків, 2 листоп. 2017 р.
4) Євроатлантична інтеграція України : свідомий вибір моделі безпеки: ІІІ Харк. міжнар.-прав.
читання, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 2017 р.
Міжнародні:
1) Право  та  проблеми  сталого  розвитку  у  глобалізованому  світі :  міжнар.  юрид.  форум,
м. Харків, 6 жовтня 2017 р.
2) Угода  про  асоціацію  як  інструмент  правових  реформ  в  Україні  :  міжнар.  наук.  конф.,
м. Харків, 23 жовтня 2017 р.
3) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення
УНР) : міжнар. наук. конф., м. Харків, 23 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.

Розділ в колективній монографії:
1)  Сучасні  проблеми  міжнародного  права.  Liber Amicorum до  60-річчя  проф.  М. В.
Буроменського : моногр. / авт. кол.; за ред. В. М. Репецького, В. В. Гутника. – Львів; Одеса :
Фенікс, 2017. – 564 с. – Зі змісту :  Тарасов О. В. Цілеспрямовані міжнародно-правові санкції :
персонологічний аналіз / О. В. Тарасов. – Розділ 1. – С. 111–122 (0,5 друк. арк.).
Наукові статті у не фахових виданнях:
1) Тарасов О. В. Співвідношення правосуб’єктності та відповідальності у міжнародному праві :
персонологічний аспект /  О. В.  Тарасов  // Римська декларація  ЄС: нові  пріоритети розвитку
об’єднаної Європи : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 12 травн. 2017 р. :
у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : НЮУ імені Ярослава
Мудрого, 2016. – Ч. 1. – С. 41–53 (0,5 друк. арк.).
2) Тарасов  О. В.  Природа  Європейського  Союзу  та  його  внутрішнього  права  з  точки  зору
міжнародно-правової  персонології  /  О. В.  Тарасов  // Угода  про  асоціацію  як  інструмент
правових реформ в Україні :  зб. ст.  та тез наук. повідомл. за матеріалами міжнар. конф.,  м.
Харків, 23 жовт. 2017 р. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. –
Х. : Право, 2017. – С. 175–180 (0,4 друк. арк.).
3) Тарасов О. В. Юридична гібридизація як процес викривлення міжнародно-правових відносин
відповідальності / О. В. Тарасов // 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, м. 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. 29–48 (1 друк. арк.).
4) Тарасов О. В.  Проблема міжнародно-правового визнання держав /  О. В. Тарасов //  Історія
державотворчих процесів  в  Україні  та  зарубіжних країнах : зб.  наук.  ст.  та  тез  повідом.  за

2



матеріалами міжнар. наук. конф., м. Харків, 23 листоп. 2017 р. / редкол.: А. П. Гетьман, В. Д.
Гочаренко та ін. – Харків : Право, 2017. – С. 301-307 (0,4 друк. арк.).

Тези:
1) Тарасов О. В. Міжнародно-правова легітимізація УНР. Доповідь на «круглому столі» «Історія
українського  парламентаризму  (до  100-річчя  утворення  Української  Центральної  Ради)»  (м.
Харків, 27 квітня 2017 р.) / О. В. Тарасов // Вісник НАПрН України. – 2017. – № 2. – С. 221–222
(0,1 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. Не

має.
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. Не був.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.
Кандидатські:
1) Чіпко М. В.  Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері використання
відновлюваної  енергетики:  автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук:  12.00.11 –  міжнародне право.  –
Одеса, 2017. – 23 с.
2) Чибісов Д. М.  Охорона прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі:
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 – міжнародне право. – Одеса, 2017. – 22 с.
3)  Фоміна  Л. О.  Правове  регулювання  забезпечення  безпеки  учасників  міжнародного
кримінального судочинства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 – міжнародне право. – К.,
2017. – 20 с.
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,
доктор юридичних наук                                                            О.В. Тарасов

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