
ЗВІТ ЯКОВЮКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА,  ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, 

ПРОФЕСОРА, ЗАВІДУВАЧА КАФЕЛРИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові : Яковюк Іван Васильович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада : доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри права європейського Союзу. 

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

військово-політичної інтеграції в Європі в ХХІ ст. 2 друк.арк. 

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

військово-політичної інтеграції в Європі в ХХІ ст.14.6 д.а. 

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

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

- Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S. (2019). El concepto de 

«federalismo imperial» al servicio de la integración europea: historia y contemporaneidad. 

RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-

1135. (0,3 д.а.) 

- Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 

інтеграційних проектах: історія та сучасність  : монографія / за наук. ред. професорів А. П. 

Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. (8 д.а.) 

- Білоусов Є. М., Яковюк І.В. Поняття та види економічної безпеки України. 

Національна безпека у філософсько-правовому дискурсі : монографія / О. Г. Данільян, О П. 

Дзьобань, Є. М. Білоусов,   Ю. Ю. Калиновський, І. В. Яковюк. Харків, 2019. С. 190-212. 

(0,3/1 д.а.) 

- Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / за ред. І. В. Яковюка. Харків : 

Право, 2019.  (2 д.а.) 

- Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, І.В. 

Яковюка. Харків : Право, 2019.  (0, 4 д.а.) 

- Теорія і практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод : компендіум / за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., допов. Харків : 

Право, 2019. С. 228-251. (0,6/1,2 д.а.) 

- Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. / За заг. ред. 

І. В. Яковюка. Х.: Право, 2019. 178 с. (1,3 д.а.) 

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : нав.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. 124 с. (0,2 

д.а.) 

- Getman A.P., Yakoviyk I. V.  National Security Strategy of Ulraine : why does it take 

disasters to trigger change? Теорія і практика правознавства. 2019. Вип. 2 (15). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/10215 (0,5/0,8 д.а.) 

- Яковюк И.В., Шестопал С.С., Астахова Е.В., Магомедов Р.М. Государственный 

суверенитет, безопасность и политико-правовая целостность: национальные, 

этнокультурные, экономические и глобальные вызовы. Азимут научных исследований: 

экономика и управление. 2019. Т.8. № 3(28). С. 381-386. (0,3/0,6 д.а.) 

- Яковюк І.В. Європейська стратегічна автономія: міф чи реальність? // Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : зб. наук. статей за матеріалами ІІ-ї Всеукр. 

наук. практ. конф. з європ. права, м. Харків, 15 травн. 2019 р. / редкол. : А. П. Гетьмана, І. В. 

Яковюк та ін. Харків, 2019. С. 170-173. (0,3 д.а.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Формування субрегіональних спільнот та ініціатив в сучасній Європі стало невід'ємною 

частиною політичного ландшафту континенту. Однак виділення в діяльності подібних 

локальних груп нового напряму - військово-політичного, а отже, і переклад субрегіональних 

процесів в площину «жорсткої» безпеки символізують собою важливу відправну точку 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/10215
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розвитку тенденцій в області інтеграції та, що більш важливо, можливої обмеженої 

дезінтеграції політичного простору Європейського союзу. 

Можливий новий феномен інтеграційного розвитку в 21 ст. - «звуження» ЄС через 

ймовірність виходу  окремих держав-членів Союзу - актуалізує значимість створення нових 

субрегіональних об'єднань. Держави-сусіди ЄС, що створюють їх, все частіше починають 

сприймати такі угруповання якщо і не в якості повної альтернативи організаціям 

пан'європейського рівня, то щонайменше як важливі допоміжні механізми, що заповнюють 

прогалини європейської та євро-атлантичної інтеграції. З урахуванням зростання ролі 

останніх в процесах, які безпосередньо впливають на стан справ в області безпеки і оборони в 

Європі, для України вкрай важливо налагодити контакти «альтернативної комунікації» з 

вхідними в такі спільноти країнами-учасницями, розширивши тим самим свої політико-

дипломатичні можливості і створивши додаткові гарантії своєї безпеки. 

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

участь. 

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

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. 

6. Зв’язок з практикою: не брав участь 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

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. 

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). 

- Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція з європейського права, м. Харків, 15 травня 2019 р. 

- Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція з європейського права, м. Харків, 15 листопада 2019 р. 

- ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченої 10-річчю вступу в силу Лісабонських договорів, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 03 

грудня 2019 р. 

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

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

- Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 

інтеграційних проектах: історія та сучасність  : монографія / за наук. ред. професорів А. П. 

Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. (8 д.а.) 

- Білоусов Є. М., Яковюк І.В. Поняття та види економічної безпеки України. 

Національна безпека у філософсько-правовому дискурсі : монографія / О. Г. Данільян, О П. 

Дзьобань, Є. М. Білоусов,   Ю. Ю. Калиновський, І. В. Яковюк. Харків, 2019. С. 190-212. 

(0,1/1 д.а.) 

- Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / за ред. І. В. Яковюка. Харків : 

Право, 2019.  (2 д.а.) 
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- Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, 

І.В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  (0, 4 д.а.) 

- Теорія і практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод : компендіум / за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., допов. Харків : 

Право, 2019. С. 228-251. (0,6/1,2 д.а.) 

- Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. / За заг. ред. 

І. В. Яковюка. Х.: Право, 2019. 178 с. (1,3 д.а.) 

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : нав.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. 124 с. (0,2 

д.а.) 

- Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S. (2019). El concepto de 

«federalismo imperial» al servicio de la integración europea: historia y contemporaneidad. 

RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-

1135. 

- Яковюк І.В. Європейська стратегічна автономія: міф чи реальність? // Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : зб. наук. статей за матеріалами ІІ-ї Всеукр. 

наук. практ. конф. з європ. права, м. Харків, 15 травн. 2019 р. / редкол. : А. П. Гетьмана, І. В. 

Яковюк та ін. Харків, 2019. С. 170-173. (0,3 д.а.) 

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. 

- Getman A.P., Yakoviyk I. V.  National Security Strategy of Ulraine : why does it take 

disasters to trigger change? Problems of Legality. 2019. № 147. (0,5/0,8 д.а.) Index Copernicus 

International  

- Яковюк И.В., Шестопал С.С., Астахова Е.В., Магомедов Р.М. Государственный 

суверенитет, безопасность и политико-правовая целостность: национальные, 

этнокультурные, экономические и глобальные вызовы. Азимут научных исследований: 

экономика и управление. 2019. Т.8. № 3(28). С. 381-386. (0,3/0,6 д.а.)  РИНЦ, Cyberlelinka, 

Google Scholar, DataCite 

- Трагнюк О. Я.  Яковюк І. В. Правове регулювання співпраці європейських держав в 

рамках Європейської ініціативи з інтервенції. Український часопис міжнародного права. – 

2019. – № 4.  (0,6 д.а). Index Copernicus International  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання 

1. Вісник академії правових наук України; 

2. Проблеми законності; 

3. державне будівництво та місцеве самоврядування. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є 

 - голова спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03  і  

 - член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були 

 - Боднар Н. А. «Правове регулювання співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом у сфері юстиції», подану на здобуття наукового  ступеня доктора 

юридичних наук заспеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» 

 - Спектор О.М. «Міжнародно-правове регулювання сфери природоресурсних 

відносин», подану на здобуття наукового  ступеня доктора юридичних наук заспеціальністю 

12.00.11 «Міжнародне право» 

 - Орєхов С. М. «Правове регулювання охорони довкілля в Європейському Союзі», 

подану на здобуття наукового  ступеня доктора юридичних наук заспеціальністю 12.00.11 

«Міжнародне право» 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 - ЗадорожнА С. М. «Теорія і практика функціонування загальних принципів 

сучасного міжнародного права», подану на здобуття наукового  ступеня доктора юридичних 

наук заспеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» 

 - Нестеренко О.М. «ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 

ТЕОРЕТИКО-КОМПАРАТИВІСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ», подану на здобуття наукового  

ступеня кандидата юридичних наук заспеціальністю 12.00.01 

 - Каспрук О. С. «Еволюція міжнародно-правового регулювання міжнародних 

транспортних коридорів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.11 

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

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі 

 - «Конституційне і міжнародно-правове забезпечення поглиблення військово-

політичного співробітництва України і Європейського Союзу» 

 -  «Правова політика у сфері територіальної організації влади та публічного 

управління в Україні у контексті європейської інтеграції» 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

 

Доктор   юридичних   наук,   професор 

завідувач кафедри права Європейського 

Союзу   Національного    юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого                                           І.В. ЯКОВЮК 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри права Європейського Союзу 29.11.2019 протокол №11. 
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Додаток 1 

 

Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

Яковюк І.В. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

2 

1. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S. 

(2019). El concepto de «federalismo imperial» al servicio de la 

integración europea: historia y contemporaneidad. 

RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-1135. 

2. Яковюк И.В., Шестопал С.С., Астахова Е.В., Магомедов 

Р.М. Государственный суверенитет, безопасность и 

политико-правовая целостность: национальные, 

этнокультурные, экономические и глобальные вызовы. 

Азимут научных исследований: экономика и управление. 

2019. Т.8. № 3(28). С. 381-386. 

65 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до 

переліку наукових фахових видань України 

1. Getman A.P., Yakoviyk I. V.  National Security Strategy of 

Ukrane: history of belated reforms. Problems of Legality. 2019. 

Вип. 147. 

2. Трагнюк О.Я., Яковюк І.В. Правове регулювання співпраці 

європейських держав у рамках Європейської ініціативи з 

інтервенції. Український часопис міжнародного права. 2019. 

№4 

150 

6 

Публікація монографії (енциклопедії, словника, науково-

практичного коментаря до законодавства), що видається в 

Україні 

1. Ідеї національної і регіональної безпеки та їх 

відображення в європейських інтеграційних проектах: 

історія та сучасність / за наук. ред. професорів А. П. 

Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. 6 д.а. 

2. Білоусов Є. М., Яковюк І.В. Поняття та види економічної 

безпеки України. Національна безпека у філософсько-

правовому дискурсі : монографія / О. Г. Данільян, О П. 

Дзьобань, Є. М. Білоусов,   Ю. Ю. Калиновський, І. В. 

Яковюк. Харків, 2019. С. 190-212. (0,1/1 д.а.) 

 

610  

 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), 

рекомендованого до видання кафедрою університету 

1. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / 

за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  360 с. 

2. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): 

навч.-довідк. посіб. / За заг. ред. І. В. Яковюка. Х.: Право, 

2019. 178 с. 

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (в питаннях і відповідях) : нав.-довідк. посіб. ; за заг. 

ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. 124 с.  

4. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. 

Білоусова, І.М. Жукова, І.В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  

(0, 4 д.а.) 

110 

9 

Наукове редагування підручника (навчального посібника), 

рекомендованого до видання кафедрою університету 

1. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / 

30 годин за 1 друк.арк. на 

всіх редакторів 

600+270+180+120=1170 
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за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  360 с. 22 д.а. 

2. Теорія і практика застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод : компендіум / за заг. ред. 

О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків : 

Право, 2019. 404 с. 25 д.а. 

3. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): 

навч.-довідк. посіб. / За заг. ред. І. В. Яковюка. Х.: Право, 

2019. 178 с. 10,5 д.а. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (в питаннях і відповідях) : нав.-довідк. посіб. ; за заг. 

ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 124 с. 7,2 д. а. 

5. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. 

Білоусова, І.М. Жукова, І.В. Яковюка. Харків : Право, 2019.   

11 

Доопрацювання та перевидання підручника (навчального 

посібника) 

1. Теорія і практика застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод : компендіум / за заг. ред. 

О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., допов. Харків : 

Право, 2019. 404 с. 

330 

16 

Рецензування монографії, підручника, навчального 

посібника, енциклопедії, словника, дисертації, автореферату, 

наукової статті 

1. Федорова А. Л.  Порівняльне трудове право : підручник.   

Одеса: Фенікс, 2019. 352 с. 20,5 д.а. Рецензенти : Яковюк 

І.В.,Калакура В.Я. 

300 

 Всього: 2735 
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