
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 р. 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. – Жуков Ігор Миколайович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри права Європейського Союзу. 

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

європейського корпоративного права: сучасний стан та перспективи правового 

регулювання» 1,5 д.а. 

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

європейське міжнародне приватне право: загальна характеристика» 1,5 д.а. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 2 

статті. 

Наукові статті: 

1. Основні напрямки сучасного розвитку європейського міжнародного приватного 

права. (0,7 д.а.)  

2. Європейська концепція регулювання відносин у мережі Інтернет (0.7 д.а.) 

Тези: 

Європейське договірне право: деякі аспекти гармонізації  (0.3 д.а.).  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Розглянути та проаналізувати нові 

форми обігу інформації с позицій сучасного національного законодавства і визначити 

основні проблеми правового регулювання зобов’язальних відносин в мережі Інтернет та 

шляхи їх врегулювання.  

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

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

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

нормативно-правових актів. Не готував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні. 

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 Пленуму Верховного Суду 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). Адміністративна комісія 

Адміністрації київського району Харківської міської ради (член адміністративної комісії). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення).  

Міжнародні: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини у 

сучасному світі», (м.Одеса, 8-9 листопада 2019р.). 

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

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

Монографії (рекомендовані вченою радою Університету (№ протоколу, дата)) 



1) Право Європейського союзу: основи теорії: підручник / за заг. ред. І.В. Яковюка. 

Харків: Право, 2019. – 360с. підрозділи 9.2, 9.3, 9.4 (1,5 д.а.) 

2) Міжнародне приватне право: підручник / [Є.М. Білоусов, І.М. Жуков, І.В. Яковюк 

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

360с.. підрозділи 3.9, 3.10, розділи 5 та 11 (2,8 д.а.) 

Наукові статті у фахових виданнях: 

1) Основні напрямки сучасного розвитку європейського міжнародного приватного 

права.// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція» №41», – 2019. (0.7 д.а.).   

2) Європейська концепція регулювання відносин у мережі Інтернет // Науковий 

вісник публічного та приватного права – 2019. – вип. 4, Том1. - С. 75-80, (0.7 д.а.)  

Тези: 

1) Європейське договірне право: деякі аспекти гармонізації //Збірник наукових 

статей за матеріалами міжнародній науково-практичній конференції «Права та обов’язки 

людини у сучасному світі», м.Одеса, 8-9 листопада 2019 р. (0:3 д.а.). 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

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

готував. 

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. Участі не брав. 

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Постановою Центральної 

виборчої комісії від 11 червня 2019 року №979  відзначений Подякою Центральної 

виборчої комісії. 

 

 
Доцент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук                                                                                          І.М. Жуков 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри права Європейського Союзу 29.11.2019 

протокол №11. 



Додаток № 1 до індивідуального звіту  

Жукова Ігоря Миколайовича,  

кандидата юридичних наук, доцента кафедри права Європейського Союзу за 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

1. Основні напрямки сучасного розвитку європейського міжнародного 

приватного права // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія «Юриспруденція» №41», – 2019, С. 91-93. 

100 

 
2. Європейська концепція регулювання відносин у мережі Інтернет 

Науковий вісник публічного та приватного права – 2019. – вип. 4, Том1. - С. 75-80  
100 

7 
1. Право Європейського союзу: основи теорії: підручник / за заг. ред. І.В. 

Яковюка. Харків: Право, 2019. – 360с. підрозділи 9.2, 9.3, 9.4 (1,5 д.а.) 
75 

 

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

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

Право, 2019. – 360с.. підрозділи 3.9, 3.10, розділи 5 та 11 (2,8 д.а.) 

125 

9. 

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

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

Право, 2019. – 360с.. підрозділи 3.9, 3.10, розділи 5 та 11 (5 д.а.) 

150 

14. 

Європейське договірне право: деякі аспекти гармонізації // Збірник наукових 

статей за матеріалами міжнародній науково-практичній конференції «Права та 

обов’язки людини у сучасному світі», м.Одеса, 8-9 листопада 2019 р. (0:3 д.а.). 

40 

16. 
Рецензування монографії Новікова Є.А. « Правове регулювання діяльності мереж 

трансферу технологій»( 7 д.а.) 
210 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

1.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 

Майстренко Є.В., студентка 4 курсу Міжнародно правового факультету  

«Питання практичного використання smart – контрактів в Україні» 

40 

 Всього: 800 



 


	кандидата юридичних наук, доцента кафедри права Європейського Союзу за 2019 р.

