
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. «Теоретико-

методологічні проблеми міжнародно-правової комунікатології», 2,0 друк. арк. 

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

методологічні проблеми міжнародно-правової комунікатології», 2,15 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) «Структура міжнародно-правової реальності», (0,5 друк. арк.). 

2) «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», (у 

співавторстві - 0,3 друк. арк.). 

3) «Семенов Володимир Сергійович», (0,15 друк. арк.). 

4) «Міжнародна міжурядова організація», (0,1 друк. арк.). 

5) «Міжнародна неурядова організація», (0,1 друк. арк.). 

6) «Міжнародно-правова комунікатологія» (0,5 друк. арк.). 

Тези: 

1) «Тривимірна концепція правової реальності», (0,1 друк. арк.). 

2) «Зміст міжнародно-правової реальності», (0,25 друк. арк.). 

3) «Міжнародно-правовий контекст проголошення незалежності Карпатської 

України», (0,15 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 1. Розроблено засади міжнародно-

правової комунікатології як наукового напряму, що досліджує комунікативну 

міжнародно-правову реальність. 2. Запропоновано комунікативний понятійно-

категоріальний апарат. 3. Розроблено адекватні методологічні засоби дослідження 

комунікативної міжнародно-правової реальності. 4. Вдосконалено системне 

бачення міжнародно-правової реальності в цілому. 5. Переглянута історія 

харківської школи міжнародного права у відповідності до нових історичних 

джерел. Зокрема, уточнено біографії Л. І. Величко, В. С. Семенова та ін. 

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. Рецензія на проект Стандарту вищої освіти України 

(рівень перший (бакалаврський), спеціальність 293 «Міжнародне право»), 

підготовлений науково-методичною підкомісією зі спеціальності 293 

«Міжнародне право». 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. 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) Від Маркса до Томоса: відносини держави і релігії в Україні протягом 1991–

2018 років: семінар Харківського юридичного товариства, 17 січня 2019 р., 

м. Харків. 

2) Проблеми кваліфікації збройного конфлікту в Україні: семінар Харківського 

юридичного товариства, 21 лютого 2019 р., м. Харків. 

3) Усе, що ви завжди хотіли знати про судову реформу, але боялися запитати: 

семінар Харківського юридичного товариства, 21 березня 2019 р., м. Харків. 

4) Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 

мінливому світі: Всеукраїнський круглий стіл, 19–20 квітня 2019 р., м. Харків. 

5) Про Концепцію нової редакції Кримінального Кодексу України: семінар 

Харківського юридичного товариства, 22 травня 2019 р., м. Харків. 

6) Український конституціоналізм у сучасному вимірі: круглий стіл, 24 червня 

2019 р., м. Харків. 

7) Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект 

(До 80-річчя незалежності Карпатської України): круглий стіл, 27 вересня 2019 

р., м. Харків. 

8) ООН та виклики сучасності: круглий стіл, 24 жовтня 2019 р., м. Харків. 

9) Конституційна модель адміністративного розсуду в Україні: дизайн чи 

спонтанний порядок?: семінар Харківського юридичного товариства, 31 жовтня 

2019 р., м. Харків. 

10) V Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті проф. М. В. 

Яновського і В. С. Семенова, 28 листопада 2019 р., м. Харків. 

11) Відповідальність за вчинення міжнародних злочинів, скоєних у період 

збройного конфлікту на Сході України в 2014-2019 роках: семінар Харківського 

юридичного товариства, 28 листопада 2019 р., м. Харків; 

12) Круглий стіл присвячений Міжнародному дню прав людини, 12 грудня 2019 

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Міжнародні: 

1) Діалектичні та практичні питання перспектив розвитку правової науки в 

сучасних умовах: ІХ Міжнародна наукова конференція, 11–12 квітня 2019 р., 

м. Київ. 

2) ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24–25 вересня 2019 р., 

м. Харків; 

3) «The Right to Life in Modern Armed Conflicts: Extraterritorial Obligations of 

States» / Lithuanian-Ukrainian Dialogue on International Law, Kharkiv, September 

25, 2019. 



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

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

Наукові статті: 

1) Тарасов О. В. Структура міжнародно-правової реальності // Філософія права і 

загальна теорія права. – 2019. – № 1. – С. 196-203 (0,5 друк. арк.). 

2) Тарасов О. В., Яковюк І. В. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого // 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. – К.: Академперіодика, 2019. – С. 

317–321 (у співавторстві - 0,3 друк. арк.). 

3) Тарасов О. В. Семенов Володимир Сергійович // 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. – К.: 

Академперіодика, 2019. – С. 744–745 (0,15 друк. арк.). 

4) Тарасов О. В. Міжнародна міжурядова організація // 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. – К.: Академперіодика, 2019. – С. 61–62 (0,1 друк. арк.). 

5) Тарасов О. В. Міжнародна неурядова організація // 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. – К.: Академперіодика, 2019. – С. 64–66 (0,1 друк. арк.). 

6) Тарасов О. В. Міжнародно-правова комунікатологія // 70 років Женевським 

конвенціям про захист жертв війни: зб. наук. статей за матер.V-х Харківських 

міжнародно-правових читань, присвячених пам’яті проф. М. В. Яновського і 

В. С. Семенова, 28 листопада 2019 р., м. Харків. Редкол.: А. П. Гетьман, В. М. 

Стешенко та ін. – Харків, 2019. С. 3-13 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 

1) Тарасов О. В. Тривимірна концепція правової реальності // Діалектичні та 

практичні питання перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах: 

Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 11–12 квітня 2019 

р. – К.: ДУІТ, 2019. – С. 401–403 (0,1 друк. арк.). 

2) Тарасов О. В. Зміст міжнародно-правової реальності // Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі: Тези 

доповідей Всеукраїнського круглого столу (19–20 квітня 2019 р., м. Харків) / 

редкол. С. Максимов, Н. Сатохіна, К. Буряковська. – Харків, 2019. – С. 57–60 

(0,25 друк. арк.). 

3) Тарасов О. В. Міжнародно-правовий контекст проголошення незалежності 

Карпатської України // Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект (До 80-річчя незалежності Карпатської України): 

Матеріали круглого столу, м. Харків, 27 вересня 2019 р. – Харків: ФОП 

Бровін О. В., 2019. – С. 24–26 (0,15 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 

редакційної колегії фахового наукового журналу «Український часопис 

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


міжнародного права» і редколегії фахового 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. Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій з 

юридичних наук Міністерства освіти і науки України. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.  

Відгуки на автореферати докторських дисертацій: 

1. Кулько А. В. Міжнародно-правове регулювання використання та охорони 

транскордонних прісних вод: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2018. – 45 с. 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 

1. Шведа О. С. Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 

України. – К., 2019. – 23 с. 

2.Мазуренко В. В. «Міжнародно-правова спадщина П. Є. Казанського»: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національний ун-т «Одеська юридична 

академія». – Одеса, 2019. – 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. III Kharkiv 

International Legal Forum, September 24-28, 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. Почесна грамота 

виконкому Харківської міської ради з нагоди Дня юриста. 

 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

доктор юридичних наук                                                            О.В. Тарасов 

 

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

протокол № 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Годи

ни 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових 

видань України: 

1. Структура міжнародно-правової реальності // 

Філософія права і теорія права. - 2019. - № 2.- С. 68-73 (0,5 друк. арк.) 

100 

4 

Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку наукових 

фахових видань України: 

1.Міжнародно-правова комунікатологія // 70 років Женевським конвенціям про 

захист жертв війни: зб. наук. статей за матер.V-х Харківських 

міжнародно-правових читань, присвячених пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. 

Семенова, 28 листопада 2019 р., м. Харків. Редкол.: А. П. Гетьман, В. М. 

Стешенко та ін. – Харків, 2019 (0,5 друк. арк.). 

40 

6 

Публікація монографії (енциклопедії, словника, науково-практичного коментаря 

до законодавства), що видається в Україні: 

1. 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. – К.: Академперіодика, 2019. – С. 61–62 (0,1 д.а.), 64–66 

(0,1 д.а.), 317–321 (у спывавторствы – 0,3 д.а.), 744–745 (0,15 д.а.) (Всього 0,65 

друк. арк.). 

65 

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) з 

виступом на відповідному заході, що проходив в Україні: 

1. ІХ Міжнародна наукова конференція «Діалектичні та практичні питання 

перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах» (0,1 друк. арк.) 

2. Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції. 

Право: мінливий концепт у мінливому світі» (0,25 друк. арк.) 

3. Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект (До 80-річчя незалежності Карпатської України)» (0,15 друк. 

арк.) 

60 

16 

Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, енциклопедії, 

словника, дисертації, автореферату, наукової статті: 

1. Задорожна С. М. Загальні принципи сучасного міжнародного права: еволюція 

та сучасність. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. 

(19,7 друк. арк.) (3 рецензента) (30 годин Х 19,7 д.а. = 591 година : 3 = 197 годин 

на 1 рецензента). 

2. Кулько А. В. Міжнародно-правове регулювання використання та охорони 

транскордонних прісних вод: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.11 / 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2018. – 45 с. 

(2,75 друк. арк.). (30 годин Х 2,75 д.а. = 82,5 годин) 

3. Шведа О. С. Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради 

України. – К., 2019. – 23 с. (0,9 друк. арк.). (30 годин Х 0,9 д.а. = 27 годин) 

4. Мазуренко В. В. «Міжнародно-правова спадщина П. Є. Казанського»: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національний ун-т «Одеська юридична 

академія». – Одеса, 2019. – 20 с. (0,9 друк. арк.). (30 годин Х 0,9 д.а. = 27 годин) 
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Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: 

3. тез доповідей на конференцію: 

«Україна і ЄС: шлях до сталого розвитку». ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з європейського права (м. Харків, 15 травня 2019 р.): 

1. Іорданова О. Є. – студентка 1 курсу 3 групи Міжнародно-правового факультету 

680 



«Трансформація діяльності НАТО після закінчення «холодної війни»»; 

2. Камінська В. Ф. – студентка 1 курсу 1 групи Міжнародно-правового 

факультету «Проблеми захисту прав людини в Україні на прикладі відносин з 

ЄСПЛ»; 

3. Ковака А. В. – студентка 1 курсу 2 групи Міжнародно-правового факультету 

«Смертна кара: найжорстокіший вид покарання чи справедлива плата за 

кримінальні діяння?»; 

4. Малашкевич Я. С. – студентка 1 курсу 3 групи Міжнародно-правового 

факультету «Євро – перевага чи недолік ЄС?»; 

5. Петракова О. А. – студентка 1 курсу 2 групи Міжнародно-правового 

факультету «Стратегічний курс на ЄС та НАТО: до питання про конституційне 

закріплення»; 

6. Шилова Д. В. – студентка 1 курсу 3 групи Міжнародно-правового факультету 

«Вплив євроінтеграції на вищу освіту в Україні»; 

7. Щербина А. С. – студентка 1 курсу 1 групи Міжнародно-правового факультету 

«Причини відмови Норвегії від вступу до ЄС». 

 

Тези доповідей на конференцію «Теорія та практика сучасної юриспруденції»: 

8. Кондратенко В. С. – студентка 3 курсу 2 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Проблема застосування практики ЄСПЛ національними 

судами». 

Тези доповідей на конференцію «70 років Женевським конвенціям про захист 

жертв війни. V Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті проф. 

М. В. Яновського і В. С. Семенова» (м. Харків, 28 листопада 2019 р.): 

9. Аксьоненко В. В. – студент 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Проблема застосування права невизнаних держав у 

міжнародному праві»; 

10. Білоусова Д. О. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Оцінка відповідності використання вибухового 

озброєння в густонаселених районах міжнародному гуманітарному праву»; 

11. Бондарчук Ю. В. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Легалізація одностатевих шлюбів у Європі»; 

12. Борилюк Я. П. – студентка 3 курсу 5 групи 1 факультету «Колективна 

самооборона у міжнародному праві»; 

13. Бурлакова А. А. – студентка 3 курсу 1 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Проблема сьогодення в питанні взаємодії України та 

ЄС»; 

14. Гнатюк Н. В. – студентка 3 курсу 1 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Правова природа протесту як одностороннього акту 

держави та елементи його ефективності»; 

15. Голубцова К. В. – студент 3 курсу 10 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Вплив процесу глобалізації на міжнародне право»; 

16. Жадан А. С. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок»; 

17. Книга Ю. О. – студентка 3 курсу 1 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Поняття та характеристика сучасного міжнародного 

тероризму»; 

18. Кракова В. В. – студентка 3 курсу 6 групи 1 факультету «Міжнародно-правова 

протидія тероризму»; 

19. Лоскот М. І. – студентка 3 курсу 2 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Міжнародний Суд ООН як мирний засіб вирішення 

спорів»; 



20. Меренцова А. А. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Принципи міжнародного космічного права»; 

21. Мирик М. М. – студентка 3 курсу 10 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Репресалії як форма міжнародно-правової 

відповідальності»; 

22. Пазенко А. О. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Ідентифікація правової особи держави як суб’єкта 

міжнародно-правової відповідальності»; 

23. Плаксій К. А. – студент 3 курсу 10 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Сучасні концептуальні підходи до поняття міжнародно-

правової відповідальності держав»; 

24. Резвін Г. Є. – студент 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України «Міжнародно-правовий захист прав дітей в період збройних 

конфліктів»; 

25. Семененко Т. В. – студентка 3 курсу 2 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Межі застосування обмежень прав за практикою 

ЄСПЛ»; 

26. Семеняка В. В. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Міжнародно-правові механізми захисту прав дитини»; 

27. Строга Є. О. – студентка 3 курсу 6 групи 1 факультету «Міжнародно-правовий 

захист прав біженців»; 

28. Ткаченко Т. О. – студентка 3 курсу 1 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Імплементація норм міжнародного права на прикладі 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

29. Харковець О. П. – студентка 3 курсу 6 групи 1 факультету «Міжнародно-

правові питання гібридної війни»; 

30. Хоменко О. Р. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Захист прав жінок у міжнародному праві»;  

31. Чубей В. І. – студентка 3 курсу 2 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Принцип рівноправності і самовизначення народів: 

проблеми і особливості тлумачення»; 

32. Шипуліна А. Р. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Міжнародне співробітництво у галузі охорони водних 

ресурсів»; 

33. Яскорський М. О. – студент 3 курсу 5 групи 1 факультету «Проблема 

нерозповсюдження ядерної зброї в сучасному міжнародному праві». 

34. Пушкова В. О. – студентка 3 курсу 9 групи Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України «Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом». 

 

 

Всього 1278,5 годин 

 


