
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Стешенко Володимир Миколайович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Імплементація міжнародно-

правових норм про захист прав дитини у національне законодавство України», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Імплементація міжнародно-

правових норм про захист прав дитини у національне законодавство України», 2,0 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): 

Наукові статті: 

Стешенко В. М. Оренда міжнародно-правова // Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. (0,3 

д.а.). 

Розділи підручника: 

Стешенко В. М. Право Європейського Союзу та міжнародне публічне право // Право 

Європейського Союзу: основи теорії: підручник (0,5 д.а.). 

Навчальні посібники: 

Стешенко В. М. Індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського Союзу: види і 

юридична сила // Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. (0,2 

д.а.). 

Стешенко В. М. Оприлюднення джерел права ЄС. Офіційні мови ЄС // Право 

Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. (0,2 д.а.). 

Стешенко В. М. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір 

// Програми навчальних модулів. Підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми 

Європейського Союзу ERASMUS+ 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European 

Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» (0,5 д.а.) 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 

Стешенко В. М. Особливості викладання лекцій з права у сучасних умовах // Вища 

юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: тези доповідей та повідомлень 

учасників ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (0,3 д.а.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Удосконалено наукову аргументацію щодо визначення суттєвих ознак інституту оренди 

території у міжнародному публічному праві. 

За допомогою прецедентної практики Суду Справедливості Європейського Союзу 

встановлено співвідношення за юридичною силою основних джерел міжнародного права і права 

Європейського Союзу. 

З’ясовано суттєві особливості таких правових актів вторинного права Європейського 

Союзу, як рішень, рекомендацій і висновків.  

Узагальнено і систематизовано відповідну інформацію про особливості оприлюднення 

джерел права ЄС та про правове значення офіційних мов ЄС. 

Сформульовано основні положення про викладення навчального матеріалу щодо правового 

захисту прав дітей та підлітків згідно з міжнародним універсальним правом, правом Ради Європи і 

національним законодавством України. 

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. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні. 
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Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань організації та 

проведення єдиного фахового вступного випробування в 2020 році (Додаток до наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про утворення робочої групи» від 11 жовтня 2019 р. 

№ 1287): https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287  

Відповідальний за розробку тесту з базової правничої дисципліни «Міжнародний захист 

прав людини» Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування. 

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.  

Відповідь на запит начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних 

проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури 

Автономної Республіки Крим радника юстиції Т. В. Лугового від 18.04.2019 р. № 17/1–299вих–19. 

(у співавторстві з О. В. Сенаторовою). 

Підготовка на запит Харківської міської ради від 6 червня 2019 р. проекту Меморандуму 

про взаєморозуміння між містом Харків, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» і Постійним представництвом в Україні Асоціації міст – 

володарів Призу Європи. 

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) ХІІІ конференція школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій 

розвитку» (18 березня 2019 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого). 

2) Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний 

аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 27 березня 2019 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

3) Презентація аналітичного дослідження МОН України та ОБСЄ «Стандартизовані освітні 

вимірювання 2018 року у вищій юридичній освіті. Єдине фахове вступне випробування та Єдиний 

вступний іспит» (12 червня 2019 р., Київський національний торговельно-економічний 

університет, м. Київ, вул. Кіото, 21). 

4) Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» (24 червня 2019 р., 

м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

5) Круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню ООН «Організація Об’єднаних Націй та 

виклики сучасності» (24 жовтня 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого). 

6) V-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М. В. 

Яновського і В. С. Семенова «70 років Женевським конвенціям про захист жертв війни» (28 

листопада 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

7) Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини (12 грудня 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287
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Міжнародні: 

1) 3rd International Scientific and Practical Symposium «Combating of illegal migration and illicit 

human trafficking» (April 12–13, 2019, King Danylo University, Ivano-Frankivsk, Ukraine). 

2) Моніторингова місія НЕО (Національний Еразмус+ офіс) в Україні (5 вересня 2019 р., 

м. Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут»). 

3) III Kharkiv International Legal Forum. Panel Discussion «European Integration through Lenses 

of Constitutional Law» (September 24–25, 2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, 

Ukraine). 

4) Литовсько-український міжнародно-правовий діалог (25 вересня 2019 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

Зарубіжні: 

1) National Scientific Conference with International Participation «Human Rights and Society 

Evolution – Realities, Interpretations, Trends», in context of the Erasmus+ Project «European Human 

Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» (October 4–5, 2019, Moldova State University, 

Chișinău, Moldova). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Навчальні посібники без грифа МОН: 

Стешенко В. М. Індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського Союзу: види і 

юридична сила // Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. / 

[Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 

176 с. С. 68–71. ISBN 978-966-458-552-0. (0,2 д.а.). 

Стешенко В. М. Оприлюднення джерел права ЄС. Офіційні мови ЄС // Право 

Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. 

Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 176 с. С. 76–78. 

ISBN 978-966-458-552-0. (0,2 д.а.). 

Стешенко В. М. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір 

// Програми навчальних модулів. Підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми 

Європейського Союзу ERASMUS+ 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European 

Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. Харків, 2019. 135 с. С. 53–

64. (0,5 д.а.) 

Розділи підручники без грифа МОН: 

Стешенко В. М. Право Європейського Союзу та міжнародне публічне право // Право 

Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, 

І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 360 с. С. 170–175. ISBN 978-

966-937-794-4. (0,5 д.а.). 

Наукові статті у не фахових виданнях: 

Стешенко В. М. Оренда міжнародно-правова / Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. Т. 3. М–Я. Київ: Академперіодика, 2019. С. 463–466. ISBN 978-966-360-

273-8, ISBN 978-966-360-381-0 (Т. 3). (0,3 д.а.). 

Тези: 

Стешенко В. М. Особливості викладання лекцій з права у сучасних умовах // Вища 

юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: тези доповідей та повідомлень 

учасників ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 194 с. С. 192–195. (0,3 д.а.). 

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. Ні. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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. 

1) Відгук на автореферат дисертації Петренка Павла Дмитровича «Теоретико-правові 

проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського 

досвіду», яка подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

2) Відгук на автореферат дисертації Ващенка Валерія Артуровича «Денонсація міжнародних 

договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво із закордонними організаціями.  

1) Керівник групи розробників навчальних курсів проекту Еразмус+ HRLAW «Європейське 

законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови (573861–EPP–1–2016–

1–EE–EPPKA2–CBHE–JP), реєстраційна картка номер 4053 (наказ ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про склад робочої групи проекту Еразмус+ 

HRLAW» від 14.11.2019 р. № 257); 

2) Організовано спільно з Консультативною місією ЄС (EUAM) курс лекцій 

тренера/консультанта з прав людини доктора Саєра Аммара (27 листопада – 17 грудня 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

3) Організовано спільно з Інститутом Європейського Омбудсмана лекцію доктора Джозефа 

Зігелє (6 грудня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

III Kharkiv International Legal Forum. Panel Discussion «European Integration through Lenses of 

Constitutional Law» (September 24–25, 2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, 

Ukraine). 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Нагороджений Подякою Міністра освіти і науки України за розробку тестових завдань 

єдиного фахового вступного випробування та організацію навчання основам тестології (12 червня 

2019 р.). 

 

 

Завідувач кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук                                                                             В. М. Стешенко 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 29 листопада 2019 р., 

протокол № 3. 
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Додаток № 1 
№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Годи

ни 

6 

1 Стешенко В. М. Оренда міжнародно-правова / Енциклопедія міжнародного 

права: у 3 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Т. 3. М–Я. Київ: 

Академперіодика, 2019. С. 463–466. ISBN 978-966-360-273-8, ISBN 978-966-360-

381-0 (Т. 3). (0,3 д.а.) 

30 

7 

 

Стешенко В. М. Право Європейського Союзу та міжнародне публічне 

право // Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. 
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