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1. Цільова комплексна програма: «Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та 

іноземного конституційного права», № 0111u000954 

 

2. Науковий(і) керівник(и): завідувач кафедри міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент 

Стешенко В.М. 

 

 
№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 
виконавця, 

вчений ступень, 
посада 

Тема річної роботи, 
обсяг 

Цільове призначення 
роботи, мета дослідження 

Тема НДР на 2016-2020 рр., 
обсяг 

Форми 
впровадження 

(монографії наукові 
статті, тези) 

1 2 3 4 5 6 

1. Лук’янов Д.В., 

д.ю.н., доц., 
завідувач кафедри 

Методологія 
порівняльно-правових 

досліджень,  
2,0 друк.арк. 

Дослідження методології та 
видів досліджень у 

порівняльному правознавстві  

Актуальні проблеми розвитку 
порівняльно-правових 

досліджень, 
10,0 друк.арк. 

Монографії, 
 наукові статті, тези 

доповідей 

2. Зінченко О.В., 

д.і.н., доц. 
Сучасні національні 
правові системи на 
правовій карті світу, 

2,0 друк.арк. 

Висвітлення проблем розвитку 
окремих сучасних 

національних правових 
систем, визначення основних 
тенденцій  їхнього розвитку.  

Окремі питання сучасної 
компаративістики, 

10,0 друк.арк. 

Наукові статті, тези 
доповідей, розділи 

навчальних 
посібників 

3. Полатай В. Ю., 
к.ю.н., доц. 

Предмети мистецтва у 
міжнародному 

приватному праві,  
1,5 друк.арк. 

Висвітлення проблем 
предметів мистецтва у 

міжнародному приватному 
праві 

Об’єкти в міжнародному 
приватному праві,  

7,5 друк.арк. 

Розділ монографії, 
наукові статті, тези 

доповідей 

4. Радчук О.П., 
к.ю.н., доц. 

Питання перевезень 
пасажирів та їх 

багажу, 
1,5 друк.арк. 

Висвітлення проблем 
правового регулювання 

пасажирських перевезень 

Міжнародні перевезення та їх 
правове регулювання, 

7,5 друк.арк. 

Наукові статті, тези 
доповідей 



5. Чевичалова Ж.В., 
к.ю.н., доц. 

Правове регулювання 
сурогатного 

материнства в 
міжнародному 

приватному праві, 
1,5  друк.арк. 

Дослідження правового 
регулювання сурогатного 

материнства в міжнародному 
приватному праві  

Актуальні питання правового 
регулювання шлюбно-сімейних 

відносин в міжнародному 
приватному праві,  

 7,5 друк.арк. 

Розділ монографії, 
наукові статті, тези 

доповідей 

6. Шуміло І.А.  

к.ю.н., доц. 
Сучасні тенденції 

кодифікації 
міжнародного 

приватного права в 
Україні та закордоном, 

1,5 друк.арк. 

Огляд основних тенденцій 
розвитку процесу кодифікації 

міжнародного приватного 
права та визначення ролі 

сучасних національних 
кодифікацій МПрП у 

правовому регулюванні 
приватноправових відносин, 

пов’язаних з декількома 
правопорядками та системою 

міжнародного права 

Вплив процесів уніфікації та 
кодифікації на розвиток окремих 

інститутів міжнародного 
приватного права,  

7,5 друк. арк. 

Наукові статті, тези 
доповідей 

7. Ребриш Б. Ю., 
к.ю.н., асист. 

Захист прав 
споживачів від 

недобросовісної 
конкуренції у 

міжнародному 
приватному праві, 

 1, 5 друк.арк. 

Висвітлити особливості 
правового регулювання 
відносин захисту прав 

споживачів від 
недобросовісної конкуренції у 

міжнародному приватному 
праві  

Зобов’язання за участі 
споживачів у міжнародному 

приватному праві,  
7,5 друк.арк 

Монографія, 
наукові статті, тези 

доповідей 

 

 

Завідувач кафедри         _____________   Д.В. Лук’янов    

                  підпис      

 

 


