
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тарасов Олег Володимирович. 

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

міжнародного права. 

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

прогнозування», 2,0 друк. арк. 

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

прогнозування», 2,0 друк. арк. 

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

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

Наукові статті: 

1) «Fragments from the 1844 Stepanov Manuscript on the “Law of Nations and Diplomacy”: From the 

Legacy of the Kharkiv School of International Law», (0,4 друк. арк.). 

2) «Міжнародно-правова темпорологія: постановка проблеми», (1,0 друк. арк.). 

3) «Соціологія міжнародного права», (0,4 друк. арк.). 

Тези: 

«Правові здатності та правові можливості: персонологічна характеристика», (0, 1 друк. арк.). 

«Право і неправо у структурній єдності персонативної правової реальності», (0, 1 друк. арк.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 1. Розроблено засади загальної та міжнародно-

правової темпорології як наукового напряму, що досліджує часовий вимір міжнародно-правової та 

національно-правової реальності. 2. Запропоновано темпорологічний понятійно-категоріальний 

апарат. 3. Розроблено адекватні методологічні засоби дослідження темпорального виміру 

міжнародно-правової реальності. 4. Вдосконалено системне бачення темпоральних правових 

станів міжнародно-правової реальності в цілому. 5. Уточнено персонологічний понятійно-

категоріальний апарат юридичної науки. 

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 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. Не готував. 

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) Про рекодифікацію Цивільного кодексу України: семінар Харківського юридичного 

товариства, 12 березня 2020 р., м. Харків. 

2) Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо: Всеукраїнський круглий стіл, 

18–19 вересня 2020 р., м. Харків. 

3) 75-річчя ООН: Міжнародно-правовий брифінг Української асоціації міжнародного права, 26 

жовтня 2020 р., м. Київ (з використанням Zoom). 
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4) 70-річчя підписання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: 

Міжнародно-правовий брифінг Української асоціації міжнародного права, 4 листопада 2020 р., 

м. Київ (з використанням Zoom). 

5) VІ Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. 

Семенова, 10 листопада 2020 р., м. Харків (з використанням Zoom). 

6) Права національних меншин: міжнародно-правові стандарти і практика України: 

Міжнародно-правовий брифінг Української асоціації міжнародного права, 17 листопада 2020 р., 

м. Київ (з використанням Zoom). 

7) Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах глобалізації розвитку 

інфраструктури: Х Міжнародна науково-практична конференція, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ (з 

використанням Zoom). 

8) Вебінар «International Law Advanced (ZNO)» (24 квітня 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. 

Наукові статті: 

1) Тарасов О. В. Міжнародно-правова темпорологія: постановка проблеми // 75 років ООН: зб. 

наук. статей за матер. VI-х Харківських міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, 10 листопада 2020 р., м. Харків. Редкол.: А. П. Гетьман, 

В. М. Стешенко та ін. Харків, 2020 С.4-24. (1 друк. арк.). 

2) Тарасов О. В. Соціологія міжнародного права // Соціологія права: енциклопедичний словник 

/ уклад.: [Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.]; за ред. М. П. Требіна. Харків: 

Право, 2020. 984 с. С. 605-607 (0,4 друк. арк.). 

Статті, опубліковані за кордоном: 

1) Tarasov O. V. Fragments from the 1844 Stepanov Manuscript on the “Law of Nations and 

Diplomacy”: From the Legacy of the Kharkiv School of International Law // Jus Gentium. 2020. Vol.5, 

No. 2. P. 641–647. (0,4 друк. арк.). 

Тези: 

1) Тарасов О. В. Правові здатності та правові можливості: персонологічна характеристика // 

Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах глобалізації розвитку 

інфраструктури: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (2–3 квітня 2020 р., м. Київ) / 

редкол.: В. В. Панін, А. В. Горбань та ін. Київ, 2020. С. 305–307. (0,1 друк. арк.). 

2) Тарасов О. В. Право і неправо у структурній єдності персонативної правової реальності // 

Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо: Тези доповідей Всеукраїнського 

круглого столу (18–19 вересня 2020 р., м. Харків) / уклад.: С. Максимов, Н. Сатохіна. Харків, 

2020. С. 103–106. (0,1 друк. арк.). 

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

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

1) Tarasov O. V. Fragments from the 1844 Stepanov Manuscript on the “Law of Nations and 

Diplomacy”: From the Legacy of the Kharkiv School of International Law // Jus Gentium. 2020. Vol.5, 

No. 2. P. 641–647. (0,4 друк. арк.) - Hein Online. 

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

фахового наукового журналу «Український часопис міжнародного права», «Проблеми 

законності», редколегії фахового електронного видання «Теорія і практика правознавства». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Член спеціалізованої вченої ради 

Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член Експертної 

ради з питань проведення експертизи дисертацій з юридичних наук Міністерства освіти і науки 

України. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

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

Відгуки на автореферати докторських дисертацій: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1.Стрельцова Є. Д. Теорія і практика уніфікації міжнародного права в умовах глобалізації 

(міжнародний та національно-правовий аспекти): автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.11 / 

Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2020. 40 с. 

2. Львова Є. О. Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та правові виклики до 

формування: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.02 / Національний авіаційний університет. 

Київ, 2020. 32 с. 

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. Не отримував. 

 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

доктор юридичних наук                                                            Олег ТАРАСОВ 

 

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

протокол № 3. 
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