
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Стешенко Володимир Миколайович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

міжнародного права. 

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

«Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 1,5 друк. арк.  

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

«Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 2,0 друк. арк. 

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

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

Розділ (у співавторстві) у закордонній колективній монографії: 

Barabash I. H., Serdiuk O. V., Steshenko V. M. (2020) Ukraine in European Human Rights 

Regime: Breaking Path Dependence from Russia. In: Ramiro Troitiño D., Kerikmäe T., de la 

Guardia R., Pérez Sánchez G. (eds) The EU in the 21st Century. Springer, Cham. pp. 247–270. Print 

ISBN978-3-030-38398-5. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_14. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14#citeas (0,9 д.а.). 

Наукова стаття, опублікована у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази 

Scopus: 

Rodionova, Kateryna O.; Steshenko, Volodymyr M.; Yatsenko, Ivan V. Approximating Ukraine’s 

Laws to Those of the European Union Concerning Meat and Meat Products Cold Chain. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 978–992, june 2020. ISSN 2068-696X. 

Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184>. Date accessed: 31 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34 (0,7 д.а.). 

Навчальні посібники: 

Стешенко В. М. Індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського Союзу: види і 

юридична сила // Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге виправлене: 

навч.-довідк. посіб. (0,2 д.а.). 

Стешенко В. М. Оприлюднення джерел права ЄС. Офіційні мови ЄС // Право 

Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посіб. (0,2 

д.а.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Написати новизну. 

Встановлено особливості процесу долучення національних механізмів захисту прав людини до 

європейської системи захисту прав людини.  

Встановлено особливості адаптації законодавства України у сфері захисту прав споживачів до 

відповідного законодавства Європейського Союзу. 

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. 

Член науково-методичної підкомісії 293 «Міжнародне право» НМК 5. «Науково-методична 

комісія з бізнесу, управління та права» сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН «Про затвердження змін до персонального 

складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України» від 21 листопада 2019 р. № 1451). URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-

komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-

ukrayini 

Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань організації та проведення 

єдиного фахового вступного випробування в 2020 році (Додаток до наказу Міністерства освіти і 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14#citeas
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
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науки України «Про утворення робочої групи» від 11 жовтня 2019 р. № 1287): 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287  

Відповідальний за розробку тесту з базової правничої дисципліни «Міжнародний захист 

прав людини» Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування (наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Програми вступного випробування» від 

07 лютого 2020 р. № 152). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-vstupnogo-

viprobuvannya1111 

Учасник фінальної експертної оцінки тестових завдань другого блоку єдиного фахового 

вступного випробування 2020 року – тесту з восьми базових правничих дисциплін (м. Київ, 10 

червня 2020 р.).  
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: 

Співавтор відповіді на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Д. Монастирського № 04-27/3-161 від 16 січня 2020 р.  

Автор відповіді на звернення Першого заступника Голови Верховної Ради України 

Р. Стефанчука, щодо прийняття проекту Закону України «Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких актів Союзу РСР, Української РСР та їх окремих положень». 
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) Вебінар «International Law Advanced (ZNO)» (24 квітня 2020 р., на базі платформи Zoom). 

2) VІ-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М. В. 

Яновського і В. С. Семенова «75 років Організації Об’єднаних Націй» (10 листопада 2020 р., на 

базі платформи Zoom). 

3) Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини (10 грудня 2020 р., на базі 

платформи Zoom). 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Розділ (у співавторстві) у закордонній колективній монографії: 

Barabash I. H., Serdiuk O. V., Steshenko V. M. (2020) Ukraine in European Human Rights 

Regime: Breaking Path Dependence from Russia. In: Ramiro Troitiño D., Kerikmäe T., de la 

Guardia R., Pérez Sánchez G. (eds) The EU in the 21st Century. Springer, Cham. pp. 247–270. Print 

ISBN978-3-030-38398-5. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_14. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14#citeas (0,9 д.а.). 

Навчальні посібники: 

1) Стешенко В. М. Індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського Союзу: види і 

юридична сила // Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге 

виправлене: навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. 

ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. 174 с. С. 60–63. (0,2 д.а.). 

2) Стешенко В. М. Оприлюднення джерел права ЄС. Офіційні мови ЄС // Право 

Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посіб. / 

[Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 

2020. 174 с. С. 63–66. (0,2 д.а.). 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-vstupnogo-viprobuvannya1111
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-vstupnogo-viprobuvannya1111
https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14#citeas
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Статті, опубліковані за кордоном: 

Rodionova, Kateryna O.; Steshenko, Volodymyr M.; Yatsenko, Ivan V. Approximating Ukraine’s 

Laws to Those of the European Union Concerning Meat and Meat Products Cold Chain. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 978–992, june 2020. ISSN 2068-696X. 

Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184>. Date accessed: 31 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34 (0,7 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science.  

Rodionova, Kateryna O.; Steshenko, Volodymyr M.; Yatsenko, Ivan V. Approximating Ukraine’s 

Laws to Those of the European Union Concerning Meat and Meat Products Cold Chain. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 978–992, june 2020. ISSN 2068-696X. 

Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184>. Date accessed: 31 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34 (0,6 д.а.) - Scopus 

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

Не має. 

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

Збірник наукових праць «Проблеми законності». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

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

Співавтор відгуку на автореферат дисертації Стрельцової Євдокії Джонівни «Теорія і практика 

уніфікації міжнародного права в умовах глобалізації (міжнародний та національно-правовий 

аспекти)», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.11 – міжнародне право. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Керівник групи розробників навчальних курсів проекту Еразмус+ HRLAW «Європейське 

законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови (573861–EPP–1–2016–

1–EE–EPPKA2–CBHE–JP), реєстраційна картка номер 4053 (наказ ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про склад робочої групи проекту Еразмус+ 

HRLAW» від 14.11.2019 р. № 257). 

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. Не отримував. 

 

 

 

Завідувач кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук, доцент                                            Володимир СТЕШЕНКО 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 24 листопада 2020 р., 

протокол № 3. 

 

 

 

 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34
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