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З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВТНОГО ПРАВА ТА ПРІВНЯЛЬНОГО 

ПРАВОЗНАВСТВА  ЗА 2019 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

1.1. Теми цільових комплексних програм, за якими проводились дослідження на 

кафедрі у 2019 році:  «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та 

правової системи України» та «Теоретичні та практичні проблеми сучасного 

міжнародного права та іноземного конституційного права». 

1.2. Склад кафедри:   

1. Лук’янов Д.В., д.ю.н., завідувач кафедри 

Опубліковано 33,3 друк. арк., 1846 год. 

Навчальні посібники: 

1. «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.); 

2. 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.); 

3. 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: 
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1. Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі // Юридичний 

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

2. 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.); 

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

«Енциклопедичне видавництво», [2019]. – (Велика українська енциклопедія : [у 30 

т.] ; 2016, т. 2). (0,2 друк. арк.); 

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

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

Тези: 

1. 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.); 

2. 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.); 

3. Вдосконалення процедури судової заборони політичних партій // Сучасні виклики 

та актуальні питання судової реформи в Україні : Матеріали ІІІ 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.); 

4. 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.); 
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5. 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.); 

6. 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.). 

 

2. Гетьман Є.А. , д.ю.н., професор (0,5 ставки за сумісництвом) 

Опубліковано 0,5 друк. арк., 273 год. 

Статті: 

1. Гетьман Є.А., Гетьман К.О. Адміністративна юстиція Франції та України: 

порівняльно-правовий аналіз. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. 

фахове вид. 2019. Вип. 1(15). URL: http:// tlaw.nlu.edu.ua/article/view/160565/170002 

(0,5/0,3 друк. арк.); 

2. Getman, Anatolii P., Getman, Yevhen A., Lozo Viacheslav I. Climate Protection Laws: 

European Reality and Ukrainian Prospects. Environmental Policy and Law, vol. 49, no. 2-

3, pp.190-195, 2019. (0,3/0,1 друк. арк.). 

Тези: 

1. Гетьман Є.А. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої 

влади України / Є.А. Гетьман // Академія адміністративно-правових наук. Матерія 

існування. По результатам засідання круглого столу: «Адміністративне право 

України Сучасний стан та перспективи розвитку» 30 травня 2019 р. / голова ред. кол. 

В. Галунько. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2019. С. 24-26. 

(загальний обсяг – 0,1 друк. арк.);   
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3. Зінченко О.В., д.і.н., доцент 

«Проблеми розвитку правових систем євразійського та африканських регіонів», 2,0 

друк. арк. 

Опубліковано 30,13 друк. арк., 1876 год. 

Навчальні посібники: 

1. «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.); 

2. 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.). 

Статті: 

1. Zinchenko O. Peculiarities of Arab monarchies forms of government (comparative 

analysis) / O. Zinchenko // Щорічник українського права. – № 11/2019. – С. 103-114. 

(1,0 друк. арк.); 

2. Зінченко О.В. Особливості статусу президента в арабських республіках 

(порівняльний аналіз) / О.В.Зінченко // Вісник Національної академії правових наук 

України. – 2019. – № 1 (26). – С.110-122. (1,0 друк. арк.); 

3. Zinchenko O. Rights and freedoms of persons and citizens in constitutions of french-

speaking countries of Africa / O. Zinchenko // Вісник Національної академії правових 

наук України. – 2019. – № 2 (27). – С.98-108. (1,0 друк. арк.).  

Тези: 

1. Зінченко О.В. Права і свободи людини у конституціях Республіки Конго 

(Леопольдвіль-Кіншаса) 1960 і 2006 рр. // Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної 
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науково-практичної конференції, Україна, Причорноморська фундація права, м. 

Одеса, 8-9 лютого 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 123-126. (0,4 друк. арк.); 

2. Зінченко О.В. Статус вождів в конституціях англомовних і франкомовних країн 

Африки (на прикладі Замбії та Конго (Леопольдвіль-Кіншаса) // Право як 

ефективний суспільний регулятор: Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», м. Львів, 

15-16 лютого 2019 р. – Львів, 2019. – С. 45-48. (0,4 друк. арк.); 

3. Зінченко О.В. Радикалізм витоків українського конституціоналізму // Матеріали 

Круглого столу «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» 24 червня 2019 

р. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна 

академія правових наук України, Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С.60-62. (0,3 

друк. арк.); 

4. Зінченко О.В. Арабські конституційно-абсолютні монархії – унікальний взірець 

державотворення  // Матеріали Круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000–річчя з початку правління 

Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 37-39. (0,3 друк. арк.). 

 

4. Полатай В.Ю,, к.ю.н., доцент 

«Розв’язання спорів в мережі інтернет»», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк., 167,5 год. 

Підручник: 

1. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод: компендіум/за ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка, Щокіна Ю. 

– 2 – ге вид., допов. -. Харків: Право, 2019. – 404 с. С. 120-136 (16,8/0,7 друк.арк).  

Навчальний посібник: 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 
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відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; 

за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. (5,5/0,2 друк.арк.). 

Статті: 

1. Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I. ,Gavkalova N. Crypto Currencies In The 

System Of International Private Monetary Law. Some Issues Of Virtual Assets Taxation 

And Accounting In Ukraine// Revista Espasios. -Vol.40. -2019. - Р. 33 (1,0/0,25 

друк.арк.); 

2. Полатай В. Ю., Овчаренко А.С. Криптовалюта в системі міжнародного приватного 

валютного права. Щодо окремих питань оподаткування віртуальних активів в 

Україні/ В. Ю. Полатай, А.С. Овчаренко // «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» 

(Право країн Східної Європи). – 2018. - № 4. – С. 155-162. (0,7/0,35 друк.арк.). 

 

5. Радчук О.П., к.ю.н, доцент 

«Сучасні проблеми регулювання сімейних відносин», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,5 друк. арк., 275 год.  

Підручник: 

1. Міжнародне приватне право: підручник / Є.М. Білоусов, І.М. Жуков, І.В. Яковюк 

та ін.; за заг. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, І.В. Яковюка. – Харків: Право, 2019. – 

360с. (15,0/1,5 друк. арк.). 

 

6. Чевичалова Ж.В., к.ю.н., доцент 

«Свобода думки, совісті і релігії. Ст.9 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 4,3 друк. арк., 255 год. 

Підручник: 

1. Міжнародне приватне право: підручник / Є.М. Білоусов, І.М. Жуков, І.В. Яковюк 

та ін.; за заг. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, І.В. Яковюка. – Харків: Право, 2019. – 

360с. (15,0/3,0 друк. арк.). 
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Навчальні посібники: 

1. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; 

за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. (5,5/0,9 друк.арк); 

2. 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. – 178 с.  ( 7,4/0,25 друк. арк.). 

Статті: 

1. «Chevychalova Z. V., Kalinovsky Y. Y., Mamychev A. Y., Mordovtsev A. Y., 

Khaustova M. G. The head of state institute in the mixed and hybrid political systems. 

ORBIS. 2018. November № 14/ International Special. P. 130-139. (0,75/0,15 друк. арк.) 

(не увійшла у звіт за 2018 рік). 

 

7. Шуміло І.А., к.ю.н., доцент 

«Актуальні проблеми співробітництва держав у галузі вищої освіти та науки у 

міжнародних організаціях», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 10,82 друк. арк., 1840 год. 

Навчальні посібники:  

1. Шуміло І.А. Міжнародна система захисту прав людини: навч. посібник для для 

студ. вищ.  навч. закл. – К. - «ФОП Голембовська О.О.», 2018. – 168 с. (9,77 

друк.арк.) Навчальний посібник фактично видано у 2019 р. 

Статті: 

1. Шуміло І.А. Генеральна угода з торгівлі послугами та її вплив на системи вищої 

освіти країн – членів СОТ /Порівняльно-аналітичне право № 5. – 2019 – С. 163-167, 

(0,5 друк.арк.); 

2. Шуміло І.А. Право на вищу освіту як основоположне право людини / Revista 

Naţională de Drept. Universitatea de Stat din Moldova.-  № 3-10. – 2019 – С. 70-73 ), (0,5 

друк.арк.). 
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Тези: 

1. Шуміло І.А., Околот М.Г. Визнання та виконання рішень іноземних судів за 

законодавством Китаю: матеріали XXІІ Всеукраїнськаої наук.-практ. конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», 29 листопада 2019 року, м. Харків 

(0,1/0,05 друк.арк.). 

 

8. Ребриш Б.Ю., к.ю.н, асистент  

«Розробка і прийняття міжнародного договору з питань вибору права щодо 

транскордонної недобросовісної конкуренції», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,27 друк. арк., 246 год. 

Навчальні посібники: 

1. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; 

за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. (5,5/0,125 др. арк.); 

2. 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. – 178 с. ( 7,4/0,3 друк. арк.). 

Статті: 

1. Rebrysh B., Maskayeva N. International Universal Unification of the Conflict-of-Law 

Regulation of Cross-Border Unfair Competition. Russian Law Journal. 2019; 7(2):101-

127. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-2-101-127 (2,0/1,0 друк. арк.); 

2. Ребриш Б. Ю. Проблеми правової кваліфікації поняття недобросовісної 

конкуренції відповідно до міжнародних договорів України // Наука онлайн: 

Международный научный электронный журнал. – 2019. – № 11. - https://nauka-

online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-

ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-

ukrayini/ (0, 87 друк. арк.). 

1.3. Усі викладачі виконали НДР. 

https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/


 9 

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах кафедра  не здійснювала. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми  

Дослідження проблем розвитку державотворчих процесів та правової системи 

України та особливостей сучасного міжнародного права та іноземного 

конституційного права є надзвичайно актуальним. Адже вперше в історії нашої 

держави на найвищому конституційному рівні закріплено європейський та 

євроатлантичний курс розвитку України. Порівняльно-правові дослідження у цій 

сфері є необхідним елементом успішної реалізації поставленої мети. 

Фундаментальні реформи основних інститутів правової системи також 

вимагають якісного наукового забезпечення. Як сфера публічного, так й сфера 

приватного права все більше інкорпоруються у наднаціональні системи на 

регіональному та світовому рівнях. Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє 

запозичити найкращі державні та правові практики  у вітчизняну правову систему.  

1.6. – 

 

1.7. 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; 

 вперше виділено і сгруповано визначальні особливості статусу президента в 

арабських республіках різних типів. Встановлено помітну тенденцію поступових 

змін конституцій та республіканської форми правління арабських держав, які 

відбуваються під тиском глобалізаційного процесу та подій «арабської весни». 

Встановлено, що конституції арабських держав передбачають чотири різновиди 

республіканського правління, в яких президенти мають різний статус та різний обсяг 

повноважень: суперпрезидентську республіку, президентську республіку, 
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президентсько-парламентську та парламентсько-президентську республіки. 

Доведено, що в арабських державах статус президента нерозривно взаємопов’язаний 

із формою правління. Суперпрезидентська форма республіканського правління 

фактично складає незалежну, неконтрольовану на практиці законодавчою або 

судовою гілками влади систему правління з гіпертрофованими президентськими 

повноваженнями. Президентська республіка характеризується персоніфікованістю 

інституту президента, у якій глава держави очолює виконавчу владу, а уряд несе 

відповідальність тільки перед президентом. Глава держави із президентською 

формою республіканського правління політично не звітує перед жодним органом. В 

президентсько-парламентських республіках основний обсяг повноважень у сфері 

виконавчої влади належить президенту, у парламентсько-президентських 

республіках обсяг повноважень президента значно менший, відповідні 

повноваження концентруються в руках прем’єр-міністра. У цій системі закладено 

механізм суттєвого пом’якшення властивих парламентській і президентській формам 

республіканського правління недоліків: для першої – нестабільності уряду, частих 

урядових криз й відставок, для другої – схильності до надмірної персоналізації 

державної влади, залежності від особи президента та її узурпації; 

 вперше здійснено порівняльний аналіз конституцій франкомовних держав 

африканського континенту, які були введені в дію відразу ж після отримання ними 

незалежності у 1950-1960-ті роки, та оновлених Основних законів наприкінці ХХ – 

початку ХХІ століть. Зроблено висновок про те, що перші конституції у викладі прав 

і свобод осіб та громадян обмежувались, в основному, найважливішими 

міжнародними деклараціями про них та розділами про суверенітет держави. Нові ж 

Основні закони без будь-якого винятку вирішують питання щодо прав і свобод 

людини у багатоаспектному обсязі. Вони забезпечують більшу роль держави в 

економічній сфері, визнають пріоритет людини у її взаємовідносинах з державою, 

містять широкий перелік прав і свобод осіб і громадян, розподіляють їх на 

громадянські, політичні, соціально-економічні, культурні, встановлюють гарантії їх 
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реалізації та механізми захисту, регулюють відносини між суспільством та 

державою, не допускають зрощення державних і партійних інститутів, узурпації 

будь-якою політичною партією державної влади, уводять положення про соціальну 

державу, про зовнішньополітичну діяльність держави та про співвідношення 

національного і міжнародного права; 

 удосконалено: - визначення особливостей правової природи розв’язання спорів в 

мережі інтернет, зокрема з використанням криптовалют; - суттєві ознаки 

криптовалюти та її визначення; - визначенння відмінностей криптовалют від фіатних 

грошей; - особливості  оподаткування операцій з використанням криптовалюти;- 

аналіз судової практики України та Європейського союзу щодо визначення правової 

природи криптовалюти; - аналіз перспективного податкового законодавства щодо 

оподаткування операцій з цифровими активами.  Набули подальшого розвитку: -

основні тенденції розгляду криптовалютних спорів; 

 комплексно досліджено питання свобода думки, совісті і релігії. Ст.9 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод; 

 Розглянуті питання міжнародних перевезень із врахуванням останніх змін та 

доповнень до транспортних конвенцій. Розкрито роль міжнародних транспортних 

організацій щодо транспортних перевезень; 

 проаналізовано зобов’язання держав-членів СОТ щодо допуску на ринок освітніх 

послуг іноземних постачальників, встановлення для них національного режиму, а 

також ризики включення сектора освіти до Генеральної угоди з торгівлі послугами. 

Виокремлені проблеми та ризики ринку послуг у сфері вищої освіти нашої держави з 

точки зору концептуальних підходів та правової політики у цій сфері. Досліджено 

наукову літературу та судову практику національних та міжнародних судів у сфері 

правового забезпечення права на вищу освіту  як одного з основоположних прав 

людини, сформульовано підхід щодо критеріїв розмежування права на вищу освіту 

та права на доступ до професії. Окремо доопрацьовані і уточнені положення щодо 

місії вищої освіти у сучасному суспільстві  з урахуванням факторів цифровізації 
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економіки та створення глобального ринку освітніх послуг; 

 вперше у вітчизняній доктрині міжнародного приватного права детально 

досліджено перспективи прийняття універсального міжнародного договору з питань 

вибору права щодо транскордонної недобросовісної конкуренції, запропоновано 

можливий його проект з урахуванням особливостей матеріально- та колізійно-

правового регулювання транскордонної недобросовісної конкуренції у світі. У 

дослідженнях окрему увагу звернено на проблеми правової кваліфікації поняття 

недобросовісної конкуренції у праві зарубіжних країн та України, а також 

запропоновані можливі шляхи вирішення проблеми конфлікту кваліфікації у 

проектованому міжнародному договорі. 
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. член робочої групи Міністерства юстиції 

України з розробки проекту Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. та доц. Шуміло І.А. підготовили 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. 

2.2. –  

2.3. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. 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. 

2.4. –  

2.5. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. для Конституційного Суду України  підготував 

науковий висновок щодо частини п’ятої статті 3 Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

2.6. В рамках III Харківського міжнародного юридичного форуму був проведений 

Круглий стіл «Актуальні питання міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства» (24 вересня 2019 р.). 

Спільно з кафедрою міжнародного права проведені 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). 

2.7. Участь викладачів у конференціях:  

Таблиця № 1. 



 14 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1. Міжнародний круглий стіл «Розвиток 

конституційних прав. Зміни в джерелах права» 
м. Вільнюс (Литва) 1 лютого 2019 р. 

1 

2. Міжнародна конференція «Актуальні 

проблеми судового права» м. Харків, 31 травня 

2019 р. 

1 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Права людини і національна безпека: роль 

органу конституційної юрисдикції» м. Київ, 27 

червня 2019 р. 

1 

4. Круглий стіл «Актуальні питання 

міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства» в рамках III 
Харківського міжнародного юридичного 

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

увесь професорсько-викладацький 

склад кафедри 

5. Міжнародна конференція «Оновлення 

цивільного законодавства України: на шляху 
до європеїзації приватного права» м. Харків, 

24-25 вересня 2019 р. 

1 

6. III Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні» м. 

Чернівці, 24-25 жовтня 2019 року. 

1 

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

Хмельницький, 25 жовтня 2019 року.  

1 

8. Міжнародна науково-практична конференція 

«Парадигми конституційного права: історія та 
сучасність» (ХІІ Тодиківські читання), 1-2 

листопада 2019 року. 

1 

9. Міжнародна наукова конференція 

«Вісімнадцяті юридичні читання», 28 жовтня 
2019 року, м. Хмельницький. 

1 

10. Зустріч робочої групи консорціуму 

університетів за проектом ERASMUS+ 
«Модернізація магістерських програм для 

підготовки суддів, прокурорів та слідчих» 

28.04- 03.05.2019 р. (м. Грац, Австрія) – 

виступили співорганізаторами разом з 2 
українськими та 5 іноземними університетами. 

1 

11. Литовсько-Український міжнародно-правовий 

діалог в рамках III Харківського міжнародного 
юридичного форуму, 25 вересня 2019 р., м. 

Харків. 

2 

Всеукраїнські 
1. V-ті Харківські міжнародно-правові читання, увесь професорсько-викладацький 
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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. 

склад кафедри 

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

аспект, м. Харків, 24 вересня 2019 р. 

2 

3. Круглий стіл «Український конституціоналізм 

у сучасному вимірі» Харків, 24 червня 2019 р. 

2 

4 Круглий стіл «Правова основа діяльності 

Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України: перспективи 
та напрями взаємодії»  м. Київ, 16 жовтня 2019 

р. 

1 

5. Парадигми конституційного права: історія та 

сучасність (ХII Тодиківські читання) м. 
Харків, 1-2 листопада 2019 р. 

1 

6. Круглий стіл «Адміністративне право України: 

сучасний стан та перспективи розвитку», 30 

травня 2019 року, м. Київ. 

1 

7. XXІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», 29 листопада 2019 року, м. 
Харків. 

 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

1. Литва, м. Вільнюс, Міжнародний круглий стіл «Розвиток конституційних прав. 

Зміни в джерелах права» (зав. кафедрою Лук’янов Д.В.); 

2. Австрія, м. Грац, зустріч робочої групи консорціуму університетів за проектом 

ERASMUS+ «Модернізація магістерських програм для підготовки суддів, 

прокурорів та слідчих» (доц. Шуміло І.А.). 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. – 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (2 / 5,2 друк.арк.) : 

1. Міжнародне приватне право: підручник / Є.М. Білоусов, І.М. Жуков, І.В. 

Яковюк та ін.; за заг. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, І.В. Яковюка. – Харків: Право, 

2019. – 360с. (15,0/4,5 друк. арк.); 

2. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод: компендіум/за ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка, Щокіна Ю. 

– 2 – ге вид., допов. -. Харків: Право, 2019. – 404 с. С. 120-136 (16,8/0,7 друк.арк). 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників  

(6 / 66,98 друк.арк.): 

1. 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. 

(64,0/42,66 друк. арк.); 

2. 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 / 8,8 друк. 

арк.); 

3. 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.); 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; 

за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. (5,5/1,2 друк.арк.); 
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 5. 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. – 178 с. ( 7,4/0,55 друк. арк.); 

6. Міжнародна система захисту прав людини: навч. посібник для для студ. 

вищ.  навч. закл. – К. - «ФОП Голембовська О.О.», 2018. – 168 с. (9,77 друк.арк.) 

Навчальний посібник фактично видано у 2019 р. 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (16/9,2 друк.арк.): 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік: (4/1,5 друк.арк.): 

1. Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I. ,Gavkalova N. Crypto Currencies In The 

System Of International Private Monetary Law. Some Issues Of Virtual Assets Taxation 

And Accounting In Ukraine// Revista Espasios. -Vol.40. -2019. - Р. 33 (1,0/0,25 

друк.арк.) (Scopus); 

2. Rebrysh B., Maskayeva N. International Universal Unification of the Conflict-of-

Law Regulation of Cross-Border Unfair Competition. Russian Law Journal. 2019; 

7(2):101-127. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-2-101-127 (2,0/1,0  друк. арк.) 

(Scopus); 

3. Getman, Anatolii P., Getman, Yevhen A., Lozo Viacheslav I. Climate Protection 

Laws: European Reality and Ukrainian Prospects. Environmental Policy and Law, vol. 49, 

no. 2-3, 2019. – pp.190-195 (0,3-0,1 друк.арк.) (Web of Science); 

4. Chevychalova Z. V., Kalinovsky Y. Y., Mamychev A. Y., Mordovtsev A. Y., 

Khaustova M. G. The head of state institute in the mixed and hybrid political systems. 

ORBIS. 2018. November № 14/ International Special. P. 130-139. (0,75/0,15 друк. арк.) 

(не увійшла у звіт за 2018 рік) (Web of Science);    

 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science: (4/1,5 

друк.арк.): 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I. ,Gavkalova N. Crypto Currencies In The 

System Of International Private Monetary Law. Some Issues Of Virtual Assets Taxation 

And Accounting In Ukraine// Revista Espasios. -Vol.40. -2019. - Р. 33 (1,0/0,25 

друк.арк.) (Scopus); 

2. Rebrysh B., Maskayeva N. International Universal Unification of the Conflict-of-

Law Regulation of Cross-Border Unfair Competition. Russian Law Journal. 2019; 

7(2):101-127. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-2-101-127 (2,0/1,0  друк. арк.) 

(Scopus); 

3. Getman, Anatolii P., Getman, Yevhen A., Lozo Viacheslav I. Climate Protection 

Laws: European Reality and Ukrainian Prospects. Environmental Policy and Law, vol. 49, 

no. 2-3, 2019. – pp.190-195 (0,3-0,1 друк.арк.) (Web of Science); 

4. Chevychalova Z. V., Kalinovsky Y. Y., Mamychev A. Y., Mordovtsev A. Y., 

Khaustova M. G. The head of state institute in the mixed and hybrid political systems. 

ORBIS. 2018. November № 14/ International Special. P. 130-139. (0,75/0,15 друк. арк.) 

(не увійшла у звіт за 2018 рік) (Web of Science);    

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) - (8/5,7 друк.арк.): 

1. Лук’янов Д.В. 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); 

2. Гетьман Є.А., Гетьман К.О. Адміністративна юстиція Франції та України: 

порівняльно-правовий аналіз. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. 

фахове вид. 2019. Вип. 1(15). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua › article › download. (0,5/0,3 

друк. арк.) (Index Copernicus International (Польща); 

3. Зінченко О.В. Особливості статусу президента в арабських республіках 

(порівняльний аналіз) / О.В.Зінченко // Вісник Національної академії правових наук 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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України. – 2019. – № 1 (26). – С.110-122. (1,0 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща); 

4. Zinchenko O. Rights and freedoms of persons and citizens in constitutions of french-

speaking countries of Africa / O. Zinchenko // Вісник Національної академії правових 

наук України. – 2019. – № 2 (27). – С.98-108. (1,0 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща); 

5. Полатай В. Ю., Овчаренко А.С. Криптовалюта в системі міжнародного приватного 

валютного права. Щодо окремих питань оподаткування віртуальних активів в 

Україні/ В. Ю. Полатай, А.С. Овчаренко // «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)» 

(Право країн Східної Європи). – 2018. - № 4. – С. 155-162. (0,7/0,35 друк.арк.) (Index 

Copernicus International (Польща); 

6. Шуміло І.А. Генеральна угода з торгівлі послугами та її вплив на системи вищої 

освіти країн – членів СОТ /Порівняльно-аналітичне право № 5. – 2019 – С. 163-167, 

(0,5 друк.арк.) (Index Copernicus International (Польща); 

7. Шуміло І.А. Право на вищу освіту як основоположне право людини / Revista 

Naţională de Drept. Universitatea de Stat din Moldova.-  № 3-10. – 2019 – С. 70-73 ), (0,5 

друк.арк.) (Index Copernicus International (Польща). 

8. Ребриш Б. Ю. Проблеми правової кваліфікації поняття недобросовісної 

конкуренції відповідно до міжнародних договорів України // Наука онлайн: 

Международный научный электронный журнал. – 2019. – № 11. - https://nauka-

online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-

ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-

ukrayini/ (0, 87 друк. арк.) (Polish Scholarly Bibliography (PBN), Eurasian 

Scientific Journal Index ). 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of Science) 

 

https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 
1. Polatay V., 

Ovcharenko A., 

Bondarenko I. 

,Gavkalova 

N. Crypto 

Currencies In The 

System Of 

International Private 

Monetary Law. 

Some Issues Of 

Virtual Assets 

Taxation And 

Accounting In 

Ukraine 

Revista Espasios  Vol.40. -2019. - Р. 33  

2. Rebrysh B., 

Maskayeva N. 

International 

Universal 

Unification of the 

Conflict-of-Law 

Regulation of Cross-

Border Unfair 

Competition 

Russian Law Journal 7(2) 2019.- 

р. 101-127 

3. Getman, Anatolii 

P., Getman, 

Yevhen A., Lozo 

Viacheslav I. 

Viacheslav I. 

Climate Protection 

Laws: European 

Reality and 

Ukrainian Prospects 

Environmental Policy and 

Law 

vol. 49, no. 2-3, 

2019. – pp.190-195 

4. Chevychalova Z. 

V., Kalinovsky Y. 

Y., Mamychev A. 

Y., Mordovtsev A. 

Y., Khaustova M. 

G. 

The head of state 

institute in the mixed 

and hybrid political 

systems. 

ORBIS November № 14/ 

International Special. 

P. 130-139 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1   
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Таблиця 3. Показники видавничої діяльності кафедри: 

 

Всього 

друко-

ваної 

продукції 

Моно-

графії 

Наукові 

статті в 

наукових 

журналах та 

наукових 

збірниках 

Тези 

доповідей 

та 

наукових 

повідом-

лень на 

конфе-

ренціях 

Підруч-

ники та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

МОН 

Підручник

и, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збір-ники 

норма-

тивної 

літера-

тури 

Кодекси, 

комен-

тарі 

35/84,35 - 16/9,2 12/2,95 - 8/72,18 - - 

                             

3.6. Усі викладачі кафедри мають наукові публікації. 
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Асистент Ребреш Б.Ю. провів семінар з підвищення кваліфікації адвокатів 

Кіровоградської області (березень 2019 рік). Тема: Питання оформлення 

повноважень адвоката в кримінальному, цивільному, адміністративному 

судочинстві. Особливості оформлення документів для представництва інтересів 

іноземних суб’єктів господарювання. 

4.2.  – . 

4.3. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. та доц. Шуміло І. А. підготовили 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.  

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. підготовив 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. 

 

4.4. – . 
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. На кафедрі формується нова наукова школа, яку очолює завідувач кафедри, 

доктор юридичних наук Лук’янов Д.В. Дослідницька діяльність наукової школи 

здійснюється на стику наук міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. Метою діяльності наукової школи є створення нового наукового 

знання, що збагачує як теоретичну науку, так й сприяє розвитку юридичної 

практики.  

Предметом дослідження наукової школи є особливості функціонування 

правових систем у сучасному світі, особливості розвитку правових систем в умовах 

глобалізаційних процесів та розвиток інститутів міжнародного приватного права в 

сучасних умовах.  

Відповідно до річного плану викладачі кафедри виступили з науковими 

доповідями на наукових та методичних семінарах. 

У звітному році аспіранти Заблуда А.С., Лукань М.О., Капустін В.В. (науковий 

керівник – доц. Полатай В.Ю.), Лисенко А.В., Семікоп І.О., Тімонова Д.С. (науковий 

керівник – зав. кафедрою Лук’янов Д.В.) продовжують роботу над дисертаціями на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

У 2019 році кафедрою затверджено тему дисертації аспіранта Тагієва А.С. 

(«Ісламське право: особливості шиїтської доктрини») на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – зав. кафедрою 

Лук’янов Д.В.). 

3 квітня 2019 року під керівництвом Лук’янова Д.В. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого була захищена дисертація Качановим Є.О. «Судові гарантії прав людини», 

диплом ДК 053263 від 15.10. 2019 р. 
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Кафедра підтримує наукові зв’язки з іноземними партнерами зокрема: 

Юридичною школою Dickinson Law Університету штату Пенсильванія (США), 

Університетом Миколаса Ромеріса (Литва), Університетом АДА (Азербайджан), 

школою права Талліннського технологічного університету (Естонія). 

Кафедра активно співпрацює з іншими кафедрами міжнародно приватного 

права та порівняльного правознавства в Україні: м. Харкова, Києва, Одеси та Львова.  

5.2. Усі викладачі кафедри мають наукові ступені. 

5.3. За звітній період було підготовлено відгуків на: 

докторські дисертації – 5 

кандидатські дисертації – 1 

5.4. За звітній період було підготовлено відгуків на автореферати: 

докторських дисертацій –  7 

кандидатських дисертацій – 16. 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Викладачі кафедри беруть участь у правовій освіті населення та 

підтримують зв’язок із юридичною практикою. Доц. Радчука О.П. та ас. Ребриша 

Б.Ю. запрошують для проведення лекцій з підвищення кваліфікації адвокатів. 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. На кафедрі діє науковий гурток з міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства (керівниками є зав. кафедрою Лук’янов Д.В., доц. 

Шуміло І.А., проф. Гетьман Є.А.). У роботі гуртка беруть участь близько 70 

студентів. Студенти гуртка готують наукові доповіді з найбільш актуальних проблем 

юриспруденції, публікують їх результати у наукових виданнях, подають роботи на 

наукові конкурси. 

Під керівництвом зав. кафедрою Лук’янова Д.В. студентом 1-го курсу 

магістратури Господарсько-правового факультету Андреєвим Т. була підготовлена 

наукова робота «Людина в обширі українського права: нарис до інституційно-

антропологічного розуміння» на Четвертий всеукраїнський конкурс наукових робіт 

імені Марка Пилиповича Орзіха «Людський вимір права», яка зайняла друге місце. 

 

7.2.Студентами самостійно надруковано 60 тез наукових доповідей загальним 

обсягом 15,0 друк. арк. 

7.3. —  

у зарубіжних виданнях — . 
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є членом редакційних колегій: The Journal of 

Comparative Law (Лондон); юридичного журналу «Право України»; Вісника 

Національної академії правових наук України; Збірника наукових праць «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування»; Великої української юридичної 

енциклопедії: у 20-ти томах. 

Професор Гетьман Є.А. є членом  редакційних колегій: наукового фахового 

видання України «Вісник Національної академії правових наук України»; науково-

практичного журналу «Право. Людина. Довкілля»; наукового фахового видання 

України «Наукові записки. Серія: право».  
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. нагороджений почесною грамотою Союзу юристів 

України. 

Професор Гетьман Є.А. нагороджений подякою Голови Харківської обласної 

державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні 

трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня науки.  

 

10. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є членом спеціалізованих вчених рад Д 64.086.02 

та Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Професор Гетьман Є.А. є членом спеціалізованої вченої ради К.26.503.01 по 

захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право». 

Доцент Шуміло І.А. є координатором Університету у проекті «Модернізація 

магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням 

європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

в межах програми Еразмус+ Європейської комісії (лютий – листопад 2019 р.), а 

також спів-координатором Університету у проекті  Європейське законодавство в 

сфері прав людини для університетів України та Молдови  573861-EPP-1-2016-1-EE-

EPPKA2-CBHE-JP в межах програми Еразмус+ Європейської комісії. 

 

 

 

                  Зав. кафедрою                                       Д.В. Лук’янов  


