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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Лук’янов Дмитро Васильович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: Завідувач кафедри міжнародного 
приватного права та порівняльного правознавства. Доктор юридичних наук, 
доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України.  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Порівняльно-правові аспекти розвитку правової системи України»  
(2.0 друк.арк). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Порівняльно-правові аспекти розвитку правової системи України»  
(3,3 друк.арк). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи підручника, наукові 
статті, тези наукових доповідей та повідомлень, пропозиції до проекту Закону 
України «Про нормативно-правові акти». 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Проведено порівняльно-
правове дослідження окремих аспектів розвитку правової системи України. 
Зокрема, проаналізовано характеристики сучасної правової системи: розвиток 
на основі багатовікової історії, запозичення досвіду багатьох правових систем, 
домінування романо- ерманської правової традиції, світський характер права та 
невизнання норм релігійного права, моноядерний характер національної 
правової системи України, домінування нормативних актів серед джерел права, 
часткове визнання судової нормотворчості через практику ЄСПЛ, рух до 
європейської наднаціональної правової системи, наявність окремих елементів 
радянського права.       
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів):  
• Член робочої групи Міністерства юстиції України з розробки проекту 
Закону України «Про нормативно-правові акти». 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів:  
• проекту «Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і 
доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти 
(наукових установ)» 
• проекту закону «Про правове та прозоре регулювання діяльності з 
лобіювання» 
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• проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції 
про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей». 
 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України –. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 
науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 
Суді України: 
• 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. 
 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень –. 
• Член робочої групи НАН України з моніторингу законодавства України у 
науковій, науково-технічній та інноваційній сферах. 
 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів: 
• Науковий висновок щодо застосування законодавства України з питань 
передачі державної власності для Міністерства освіти і науки України. 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 
Верховного Суду та Конституційного Суду України –. 
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:  
 
міжнародні конференції: 
• Міжнародна практична конференція «Модельні рішення для судів: кращі 
міжнародні та українські практики» Харків, 20 лютого 2020 р.  
• Міжнародна онлайн-конференція з нагоди 24-ї річниці Конституції 
України та 30-річчя заснування Венеційської комісії «Взаємні здобутки 
Європейської Комісії „За демократію через право“ і органів конституційної 
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юстиції та проблеми тлумачення у конституційному судочинстві» Київ, 
25 червня 2020 року. 
• Міжнародний семінар-практикум «Юридичні наслідки визнання 
нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в 
адміністративному судочинстві» Київ, 31 липня 2020 року. 
• ІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Соціальні права та їх 
захист адміністративним судом» Київ, 4 вересня 2020 року.  
 
вітчизняні конференції: 
• Публічне громадське обговорення пропозицій щодо внесення змін до 
Конституції в частині децентралізації влади «Конституційне забезпечення 
децентралізації в Україні – 2020» (Харків,  29 лютого 2020 р.). 
• Науково-практична онлайн-конференція „Доктринальні підходи в 
діяльності Конституційного Суду України“ Київ, 28 жовтня 2020 року. 
• VІ-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті 
професорів М. В. Яновського і В. С. Семенова «75 років Організації 
Об’єднаних Націй» Харків, 10 листопада 2020 року. 
 
9. Видавнича діяльність: 

підручники всього 1 / 2,0 друк. арк.: 
 
• Загальна теорія права: підручник / [О.В. Петришин, Д. В. Лук’янов, С.І. 
Максимов, В.С. Смородиський та ін.] за ред. О.В. Петришина. – Харків : Право, 
2020. –  с. 568 (28,5 / 2,0 друк.арк.). 

статті всього 2 / 1,2 друк. арк.: 
• Anatolie V. Kostruba, Dmytro Lukianov. Multivariability of Rights in the 
Structure of Corporate Legal Relations // Journal of Advayce Research in Law and 
Economics/ - Vol. X? Ussue 7(45) – 2020. P. 2035-2039. (1,0 / 0,5 друк.арк.). 
• Лук’янов Д.В., Шуміло І.А., Лукань М.О. Колізійне регулювання 
транскордонного спадкування авторських прав // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2020. – №2 – С. 49-63. (2,0 / 0,7 друк.арк). 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 1 / 0,1 рук. арк.: 
 
• Лук’янов Д.В. Деякі інфраструктурні недоліки конституційної скарги в 
механізмі захисту прав людини в Україні// Доступ до правосуддя в контексті 
реформи децентралізації в Україні : матер. Загальнонаціонального юридичного 
форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). – Сєверодонецьк: Луган. держ. 
ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 265 с. – c.30-33. (0,1 друк.арк). 
•  
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science: 
• Anatolie V. Kostruba, Dmytro Lukianov. Multivariability of Rights in the 
Structure of Corporate Legal Relations // Journal of Advayce Research in Law and 
Economics/ - Vol. X? Ussue 7(45) – 2020. P. 2035-2039. (1,0 / 0,5 друк.арк.). 
Включено до міжнародної накометричної бази даних SCOPUS. 
 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних: 
• Лук’янов Д.В., Шуміло І.А., Лукань М.О. Колізійне регулювання 
транскордонного спадкування авторських прав // Вісник Національної академії 
правових наук України. – 2020. – №2 – С. 49-63. (2,0 / 0,7 друк.арк) (Index 
Copernicus, Erih Plus,  Google Scholar). 
 
10. Є членом редакційної колегії: 
• Член редакційної колегії The Journal of Comparative Law (Лондон); 
• Член редакційної колегії юридичного журналу «Право України»; 
• Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Державне 
будівництво та місцеве самоврядування»; 
• Член редакційної колегії Великої української юридичної енциклопедії: у 
20-ти томах. 
 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: 
• Д 64.086.02 у Національному юридичнрму університеті імені Ярослава 
Мудрого; 
• Д 64.086.04 у Національному юридичнрму університеті імені Ярослава 
Мудрого. 
 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 
• дисертації Дороніна Івана Михайловича «Національна безпека України в 
інформаційну епоху: теоретико-правове дослідження», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати.  
Докторські дисертації: 
• на автореферат дисертації Мальського Маркіяна Маркіяновича  на тему: 
«Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу»,   поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук  зі спеціальності 12.00.03 – 
цивільне право і цивільний процес;  сімейне право; міжнародне приватне право. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Кандидатські дисертації: 
• на автореферат дисертації Бондаренко Вероніки Юріївни «Громадські 
об’єднання як інститут громадянського суспільства в Україні: теоретико-
правовий аналіз», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень. 
• на автореферат дисертації Чекової Катерини Пилипівни на тему  
«Правове забезпечення діяльності з охорони материнства і дитинства в 
Наддніпрянській Україні (кінець XVIII ст. – 1917 р.)», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціальністю 12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. 
• на автореферат дисертації Гунько Наталії Юріївни «Зміни та доповнення 
до законів України: загальнотеоретичні та техніко-технологічні питання», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень. 
• на автореферат дисертації Юрійчук Олени Орестівни «Правовий 
мультикультуралізм: аксіологічний вимір», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права 
. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом:  
• Обласна іменна стипендія видатному науковцю у галузі «правознавство» 
імені Василя Пилиповича Маслова. 
 
15. Співробітництво з закордонними організаціями –. 
 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією –. 
 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі –. 
 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: Обласна іменна 
стипендія видатному науковцю у галузі «правознавство» імені Василя 
Пилиповича Маслова. 

 
                                                __________________  Д. В. Лук’янов  

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  
міжнародного приватного права  
та порівняльного правознавства  ____________________________________ 


