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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Лук’янов Дмитро Васильович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: Завідувач кафедри міжнародного 

приватного права та порівняльного правознавства. Доктор юридичних наук, 

доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – . 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

Опубліковано 33,3 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Проведено порівняльно-правове 

дослідження особливостей та функціонування правових систем у сучасному світі. 

Доведено, що правова система може мати різні прояви та особливості, які 

залежать від рівня правового регулювання – національного, наднаціонального 

або субнаціонального. Висвітлено особливості розвитку правових систем в 

умовах глобалізаційних процесів.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 

• Член робочої групи Міністерства юстиції України з розробки проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів – . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 

 Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України; 

 Член робочої групи з підготовки пропозицій щодо державної стратегії розвитку 

науки, оновлення системи пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх 

реалізації Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при 

Кабінетові Міністрів України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

• Підготовлено інформаційно-аналітичну довідку щодо стану реалізації Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та пропозиції щодо 

рішення комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – . 
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6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

• Науковий висновок для Міністерства юстиції України щодо можливості 

приєднання до Гаазької конвенції про право, що застосовується до певних прав 

щодо цінних паперів, які знаходяться у посередника. 

• Науково-правовий висновок щодо вирішення колізії між підпунктами 1 та 5 п. 5 

розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення 

права на справедливий суд» від 12.02.2015 р. та п. 26 розд. ХІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 р. для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

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: 

міжнародні конференції: 

• Міжнародний круглий стіл «Розвиток конституційних прав. Зміни в джерелах 

права» м. Вільнюс (Литва) 1 лютого 2019 р.; 

• Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового права» м. Харків, 31 

травня 2019 р.; 

• Міжнародна науково-практична конференція «Права людини і національна 

безпека: роль органу конституційної юрисдикції» м. Київ, 27 червня 2019 р.; 

• Круглий стіл  «Актуальні питання міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства» в рамках III Харківського міжнародного юридичного 

форуму, 24 вересня 2019 р., м. Харків. 

• Міжнародна конференція «Оновлення цивільного законодавства України: на 

шляху до європеїзації приватного права» м. Харків, 24-25 вересня 2019 р.; 

• III Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» м. Чернівці, 24-25 жовтня 2019 року. 

• Міжнародна наукова конференція «Вісімнадцяті осінні юридичні читання», м. 

Хмельницький, 25 жовтня 2019 року.  

• Міжнародна науково-практична конференція «Парадигми конституційного 

права: історія та сучасність» (ХІІ Тодиківські читання), 1-2 листопада 2019 року. 

 

вітчизняні конференції: 

• 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 року, м. Харків. 

• Круглий стіл  Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект, м. Харків, 24 вересня 2019 р.; 

• Круглий стіл «Литовско-Украинский Международно-Правовой Диалог» м. 

Харків, 25 вересня 2019 р.; 

• Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» Харків, 24 

червня 2019 р.; 
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• Круглий стіл «Правова основа діяльності Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України: перспективи та напрями взаємодії»  м. Київ, 16 

жовтня 2019 р.; 

• Парадигми конституційного права: історія та сучасність (ХII Тодиківські 

читання) м. Харків, 1-2 листопада 2019 р. 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

навчальні посібники всього 3 / 29,73 друк. арк.: 

 Порівняльне правознавство: хрестоматія для юридичних факультетів і вищих 

навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання друге, змінене / уклад. 

О.В.Петришин, О.В.Зінченко, Д.В.Лук’янов. – Харків: Право, 2019. – 1024 с. 

(64,0 / 21,33 друк. арк.); 

 Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. факультетів і 

вищих навчальних закладів / авт.-уклад.: О.В.Петришин, О.В.Зінченко, 

Д.В.Лук’янов,. 3-тє видання, змінене. – Х.: Право, 2019. – 164 с. (13,2 / 4,4 друк. 

арк.). 

• Загальна теорія права : посіб. для підгот. до іспитів за новою програмою / Д. В. 

Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський; за заг. ред. О. В. Петришина. – 

Харків : Право, 2019. – 172 с (7,5 / 4,0 друк.арк.). 

 

статті всього 4 / 2,2 друк. арк.: 

• Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі // Юридичний 

журнал Право України. – 2019. – №3. – С.158-176. (1,2 друк. арк.); 

• Legal systems in the era of globalization // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of 

scientific papers. – Kharkiv : Law, 2019. – p. 63-70. (0,6 друк. арк.); 

• Апостольська конституція // [Акц – Ая]. – К. : Державна наукова установа 

«Енциклопедичне видавництво», [2019]. – (Велика українська енциклопедія : [у 

30 т.] ; 2016, т. 2). (0,2 друк. арк.); 

• Булла // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua / Булла (дата 

звернення: 7.11.2019) (0,2 друк. арк.). 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 6 / 1,4 рук. арк.: 

 

• Множинність правових систем у сучасному світі // Закарпатські правові читання. 

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 

р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет. – Ужгород: РІК-У, 

2019. – С. 171 – 173. (0,2 друк. арк.); 

• Конституційно-правова оцінка загороджувального (прохідного) бар’єру у 

виборчому законодавстві України // Матеріали круглого столу «Український 

конституціоналізм у сучасному вимірі». – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. – С.5-

8. (0,2 друк. арк.); 

• Вдосконалення процедури судової заборони політичних партій // Сучасні 

виклики та актуальні питання судової реформи в Україні : Матеріали ІІІ 
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Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24 – 25 

жовтня 2019 р.). – Чернівці : Чернівецький національний університет; 2019. – 336 

с. (С.135 – 137. (0,25 друк. арк.); 

• До питання про правове регулювання заборони політичних партій // Парадигми 

конституційного права: історія та сучасність. ХІІ Тодиківські читання. Збірка тез 

наукових доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної 

конференції (1-2 листопада 2019 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2019. – С.69-71. (0,3 друк. арк.); 

• Рецензія на навчальний посібник «Доктрина та практика захисту прав людини», 

який 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. – Киів, 

2018: ФОП Голембовська О.О., 2018. – 364 с  (15,2/0,2 друк.арк.); 

• Інтелектуальні здобутки вітчизняної міжнародно-правової науки. Про підготовку 

опублікування першого в Україні тритомного видання «Енциклопедія 

міжнародного права» // Голос України. – 22 травня 2019 року. (0,25 друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science –  .  

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних всього 1/1,2 друк.арк.: 

• Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі // Юридичний 

журнал Право України. – 2019. – №3. – С.158-176. (1,2 друк. арк.) (Index 

Copernicus International (Польща), EBSCO Publishing, Inc. (США), HeinOnline 

(США), CrossRef (США). 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 

• Член редакційної колегії The Journal of Comparative Law (Лондон); 

• Член редакційної колегії юридичного журналу «Право України»; 

• Член редакційної колегії Вісника Національної академії правових наук України; 

• Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Державне будівництво та 

місцеве самоврядування»; 

• Член редакційної колегії Великої української юридичної енциклопедії: у 20-ти 

томах. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Д 64.086.02 у Національному юридичнрму університеті імені Ярослава Мудрого; 

 Д 64.086.04 у Національному юридичнрму університеті імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

• дисертації Пайди Юрія Юрійовича  на тему «Права людини і релігійна свобода: 

соціокультурні імплікації та нормативна пропорційність», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.12 

«Філософія права». 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: 

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

• відгук на автореферат дисертації Пампури Максима Валерійовича 

«Правосвідомість в умовах трансформаційних процесів в Україні 

(загальнотеоретичне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень; 

• відгук на автореферат дисертації Наставного Богдана Едуардовича на тему: 

«Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-

правове дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень; 

• відгук на автореферат дисертації Черняк Юлії Валеріївни «Уніфікація норм 

міжнародного цивільного процесу: проблемні питання теорії та судової практики 

вирішення сімейних спорів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право; цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право. 

 Кандидатські дисертації:  

• відгук на автореферат дисертації  Бондаренка Богдана Дмитровича на тему: 

«Закономірності як предмет загальної теорії права», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 

• відгук на автореферат дисертації Бачинської Ольги-Марії Ігорівни на тему: 

«Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові 

аспекти)»; 

• відгук  на автореферат дисертації Геруса Михайла Михайловича «Кримінальне 

судочинство в УРСР у післявоєнний період (1945-1958 рр.): історико-правове 

дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень; 

• відгук на автореферат дисертації Іванків Ірини Богданівни «Права людства: стан 

та перспективи їх забезпечення», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень; 

• відгук на автореферат дисертації Бернацького Богдана Віталійовича 

«Формування української моделі заборони політичних партій у світлі 

міжнародних стандартів і практик», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право; 

• відгук на автореферат дисертації Матвєєвої Юлії Іванівни «Принцип правової 

визначеності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень; 

• відгук на автореферат дисертації  Наставного Богдана Едуардовича на тему: 

«Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-

правове дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень 
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• відгук на автореферат дисертації Трощенко Ірини Олександрівні 

«Уніфікація колізійних норм у сфері недоговірних зобов’язань в Європейському 

Союзі та законодавство України», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право; 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) - ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

• Член редакційної колегії The Journal of Comparative Law (Лондон); 

• Приймав участь у науковому заході Балтійсько-Українського центру освіти, 

досліджень та інновацій – круглому столі «Розвиток конституційних прав. Зміни 

в джерелах права», який проводився разом з Університет Миколаса Ромеріса та 

Конституційним Судом Литви (1 лютого 2019 року у м. Вільнюс, Литва). 

• Приймав участь у підготовці та здійсненні візиту до Ташкентського державного 

юридичного університету під час якого був підписаний Меморандум про 

співпрацю між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого 

та  Ташкентським державним юридичним університетом (16 травня 2019 року у 

м. Ташкент, Узбекистан). 

• Приймав участь у підготовці та здійсненні візиту до Університету АДА під час 

якого підписано меморандум про співпрацю між Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого та Університетом АДА (2 вересня 2019 

року, м. Баку, Азербайджан). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – . 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – . 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

 Почесна грамота Союзу юристів України. 

 

 

 

 

 

доц.  Д. В. Лук’янов  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  ____________________________________ 

 

 


