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Звіт  

кафедри права Європейського Союзу 

з науково-дослідної роботи за 2020 рік 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1.  Упродовж 2020 року кафедрою проводилися дослідження згідно з 

цільовою комплексною програмою «Теоретичні та практичні проблеми сучасного 

міжнародного права та іноземного конституційного права». № 0111u000954. 

1.2. Штатний склад кафедри:  

 

1.Яковюк І.В., доктор юридичних наук., професор, завідувач кафедрою 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Виклики 

безпеки в XXI столітті: зміна природи ризиків, безпеки та стійкості», 2 д.а. 

Опубліковано 10/ 5,9 д.а. 

Монографії: 1/3 д.а. 
 

- Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : 

монографія: у 2 ч. / за наук. ред. професорів А. П. Гетьмана, І. В.  Яковюка. Харків. : 

Право, 2020. Ч.1. Від Давнього Риму до Другої світової війни. 9/3 д.а. 

Підручники та навчальні посібники:  4/1,1 д.а. 

 

- Білоусов Є.М., Яковюк І.В. Поняття, правова природа міжнародного 

приватного права. Міжнародне приватне право : підручник / за заг. ред. Є.М. 

Білоусова, І.В. Яковюка. Харків : Право, 2020.  С. 10-14. 0,3/0,1 д.а. 

- Гетьман А.П., Яковюк І.В. Гармонізація норм міжнародного приватного 

права. Адаптація законодавства к сфері міжнародного приватного права. Уніфікація 

норм міжнародного приватного права. Міжнародне приватне право : підручник / за 

заг. ред. Є.М. Білоусова, І.В. Яковюка. Харків : Право, 2020.  С. 38-44. 0,4/0,2 д.а. 

- Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. ; 

вид. 2-ге, випр. / за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2020. 0,6 д.а. 

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : нав.-довідк. посіб. ; вид. 2-ге, випр. / за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків 

: Право, 2020. 0,2 д.а. 

Наукові статті   5/1.8 д.а. 
 

- Гетьман А.П., Яковюк І.В. Архітектура європейської безпеки наприкінці 

XVIII – у першій половині ХІХ сторіччя. Проблеми законності. 2020. № 150. С. 8-

32. 1,1/0,7 д.а. 

- Yakoviyk I.V., Tragniuk O.Y., Boichuk D.S. (2020). Strategic autonomy of the 

European Union: on the way to «European Sovereignty» in defense? Problems of Legality. 

№ 149. С. 223-242. 0,8/0,3 д.а. 



2  

-Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S., Hrybovskyi, B. (2020). 

The concept of «imperial federalism» in the service of  еuropean integration: history and 

contemporaneity. Turismo-estudos e praticas. №2. (0,3 д.а) 

- Яковюк І.В., Волошин А.П., Шовкун А.О. Правові аспекти протидії 

фішингу: досвід Європейського Союзу. Проблеми законності. № 149. С. 8-23. 0,6/0,3 

д.а. 

- Яковюк І.В., Житинський О.В. До питання про трансформацію  jus gentium 

у міжнародне право. Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського. 2020. Том. 31(70). № 5.  118-122. 0,5/0,2 д.а. 

 

2. Щокін Ю.В., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 

Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проблеми 

права міжнародної відповідальності», 2 д.а. 

Опубліковано  3/ 1.3 д.а.  

Розділ у монографії: 1/0.6 д.а. 

Shchokin Yu. V., Roianova I. V. Demilitarized Zones in International Law. 

Scientific Approaches in Jurisprudence: collective monograph / Наукові підходи в 

юриспруденції: монографія / Lohvinenko M., Kordunian I., etc. – International Science 

Group. – Boston: Promedia eLaunch, 2020. P. 116–123. (0,6 друк.арк.). DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III 

Підрозділи підручника: 2/0.5 д.а. 

Щокін Ю. В. Міжнародні звичаї. Міжнародне приватне право: підручник / 

[Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.], за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. 

Жукова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Розд. 1. Підрозд. 1.4.3.1. С. 28–30. (0,3 

друк. арк.) 

Щокін Ю. В. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного 

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

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

Право, 2019. Розд. 3. Підрозд. 3.8. С. 116–119. (0,4 друк. арк.) 

  

3. Трагнюк О.Я., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

права Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи « Сучасні 

напрямки міжнародно-правового регіонального співробітництва у сфері безпеки», 

1,5 д.а. 

Опубліковано 6/3,9 д.а.:  

Підручники та навчальні посібники: 2/2 д.а. 

1.Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. Білоусова, І.В. 

Яковюка. Харків : Право, 2019. 408 с. (С. 246-259). (0,5 д.а) 
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2. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. 

; вид. 2-ге, випр / за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2020. 174 с. (1,5 д.а) 

Наукові статті: 4/1,9 д.а. 

1. Трагнюк О.  Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Удосконалення окремих аспектів 

правового регулювання донорства крові в Україні (до питання добровільного 

безоплатного донорства крові та її компонентів). Коментар. Український часопис 

міжнародного права. 2020 № 1.  С. 127-131 (0,3 д.а) 

2.  Yakoviyk I. V., Tragniuk O. Y., Boichuk D. S. (2020). Strategic autonomy of 

the European Union: on the way to «European Sovereignty» in defense? Problems of 

Legality. № 149. С. 223-242 (1 д.а). 

3. Tragniuk O., HrytsenkoV., Vasyliev V., Myskiv L. Competences and Authority 

of the Corps of the Operative-Flash Action Amazonia Investiga, 9 (29), 156-162. 

(2020). Наукове періодичне видання іншої держави (Колумбія) (0,3 д.а). 

4. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S., Hrybovskyi, B. 

(2020). The concept of «imperial federalism» in the service of  еuropean integration: 

history and contemporaneity. Turismo-estudos e praticas. №2. (0,3 д.а) 

 

4. Анакіна Т.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Еволюція 

відносин України та ЄС: основні виклики та перспективи»,1,5 д. а. 

Опубліковано 9/6,35 д.а. :  

Розділи підручників: 3/5.58 д.а. 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в 

питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. 

Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Вид. 2-е, випр. – Харків : Право, 2020. – 

126 с. Питання 17, 30, 34. (загалом 0,28 д.а.) 

2. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. 

посіб. / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. 

ред. І. В. Яковюка. – Вид. 2-ге, випр. – Харків : Право, 2020. – 174 с. 

Питання 15, 16, 19, 20, 23, 26, 30, 55–60 (загалом 1,8 д. а.) 

3. Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л. І. Адашис, Т. М. 

Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. 590 с. 

Розділ 4 «Членство в Європейському Союзі». С. 82-104 

Розділ 9 «Права людини в праві Європейського Союзу». С. 250-273. 

Розділ 10 «Громадянство Європейського Союзу». С. 274-296. 
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Розділ 17 «Правове регулювання відносин України та Європейського Союзу. 

Угода про асоціацію». С. 529-584. (загалом 3,5 д. а.) 

Тези наукових доповідей: 4/0.77 д.а.: 

1. Анакіна Т. М. Нова безпекова стратегія Європейського Союзу 2020-2025 

// Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України: 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Упоряд. П. 

Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров, М. Беланюк, О. Довгань, С. Дорогих, О. 

Лебединська, О. Радзієвська, В. Фурашев. Київ-Одеса: Фенікс, 2020. С. 21-25. (0,2 

друк. арк.) 

2. Анакіна Т. М., Казимировська А. В. Захист прав людини під час 

судового засідання у конетксті європейських стандартів і практики Європейського 

суду з прав людини // Модернізація відчизняної правової системи в умовах світової 

інтеграції: матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 27-28 травня 

2020 р.) / За заг. Ред. Б. Р. Стецюка. К.: Нац. центр «Мала академія наук України», 

2020. С. 238-240. (0,12 друк. арк.) 

3. Анакіна Т. М. Правові засади регіональної політики ЄС // Конституційні 

принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. C. 91-95. (0,2 друк. арк.) 

4. Анакіна Т. М. Коло громадян України, яким гарантується свобода 

пересування в праві ЄС // Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського 

Союзу : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 

квітня 2020 року) / упор. О. М. Доценко, Л. В. Новікова, А. О. Червяцова. Х. : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2020. С. 19-26. (0,25 друк арк). 

 

5. Білоусов Є.М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

права Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи Міжнародно-

правові засади забезпечення економічної безпеки держави, 2 друк.арк. . 

Опубліковано  5/3.15 д.а.  

Підручники  -2/0,9 д.а. 

1. Є.М., Яковюк І.В. Поняття, правова природа міжнародного приватного 

права. Міжнародне приватне право : підручник / за заг. ред. Є.М. Білоусова, І.В. 

Яковюка. Харків : Право, 2020.  С. 10-14. 0,3/0,2 д.а. 

2. Міжнародне приватне право : підручник / за заг. ред. Є.М. Білоусова, І.В. 

Яковюка. Харків : Право, 2020. 408 с. , п.1.2,1.3,1.4,1.4.1,1.4.2,1.4.4.,1.4.5., 0,7 д.а. 

Наукові статті: 2/ 1 д.а. 

1. Білоусов Є.М. Щодо принципів міжнародного економічного права 

(постановка проблеми).  Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. 

Глібко та ін. Харків : Право, 2020. No 1 (29). С. 117-122, 0.5.д.а. 
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2. Білоусов Є.М. Зовнішньоторговельна діяльність (особливості 

доктринального та правового забезпечення). Право та інноваційне суспільство: 

електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2020/06/Bilousov14.pdf  0.5 д.а. 

Монографії   -1/1.25 д.а. 

1) . Білоусов Є.М. Господарсько-правове забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів господарювання в умовах побудови інноваційного суспільства. 

Нормативно-інституційне забезпечення сприяння господарській діяльності в 

інноваційному суспільстві: монографія / за заг. ред. О.О. Дмитрик, К.О. Токарєва. 

Харків : Право, 2020. 310 с., 1.25 д.а. 

 

6. Жуков І.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 

Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

««Гармонізація європейського корпоративного права: сучасний стан та перспективи 

правового регулювання»,1,5 д.а. 

Опубліковано 5/ 4.5.д.а.:  

Розділи підручників: 2/2.8 д.а.  

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

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

Право, 2020. – 408с.. підрозділи 3.9, 5.1 – 5.4, 5.5 (у співавт.), 11.1–11.3 (2,5 д.а.) 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) навч.-довід.посіб./[О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. 

ред. І.В. Яковюка. – Вид. 2-е, випр. – Харків : Право, 2020. – 126 с. (0,3 д.а.) 

Наукові статті: 2/1.4 д.а. 

1. Європеїзація корпоративного права: становлення та напрямки сучасного 

розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція» №45», – 2020. (0.7 д.а.).   

2. Роль свободи руху капіталу у розвитку європейського корпоративного 

права // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» – 2020. 

№4  - С. 75-80, (0.7 д.а.)  

Тези наукових доповідей  1/ 0.3 д.а 

Окремі аспекти застосування Європейським судом з прав людини 

тимчасових заходів // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», м.Харків, 19 листопада 2020 р., 

(0:3 д.а.). 

7. Комарова Т. В.,доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Вплив 

практики Суду справедливості ЄС на конституціоналізацію права Союзу, 2 д.а.  

Опубліковано 6/3.1 д.а.: 
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Монографії: 1/1.2 д.а. 
 

1. Komarova T. Ukraine EU Relations: the Genesis and Development of 

Integration In Challenges of European Integration (Collection of Scientific Papers). – 

Tbilisi, Universali, 2019. – 147 р. - P. 85-109 (1,2 д.а.) 

Наукові статті: 2/1 д.а. 

1. Komarova T.V. The Patentability of Biotechnological Inventions in the EU: 

the Impact on Therapeutic Practice // Wiadomosci lekarskie. Vol. 73, Issue 8, 2020. – P. 

1747-1751 (0,5 д.а.) 

2. Damirchyiev, M. I.; Komarov, V. V.; Komarova, T. V.. Protection Of Ukrainian 

Bussiness in the European Union Competition Law. // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та  практики. - Том. 4, № 31 (2019). – С. 105-111 (0,5 д.а.)  

Тези наукових доповідей та повідомлень  3/0,9 д.а. 

1. Комарова Т.В. Механізми захисту прав приватних осіб в Суді ЄС: 

приклади справ із залученням українського елементу. Застосування практики Суду 

ЄС у правовому порядку України: міжнародна науково-практична конференція (24 

січня 2020 р., Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, м. Київ). – 

С. 35-39. (0,3 д.а.) 

2. Комарова Т.В. Роль Європейського Союзу в розвитку міжнародного 

кримінального правосуддя. Римський статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного законодавства України: панельна дискусія 

ІV Міжнародного юридичного форуму (25 вересня 2020 р., м. Харків). – С. 69-73. 

(0,3 д.а.) 

3. Цінності ЄС як орієнтири реформ в Україні. Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: V 

Всеукраїнська за міжнародною участю науково-практична конференція (22 жовтня 

2020 р., м. Полтава). - С. 57-61. (0,3 д.а.) 

 

8. Маринів І.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Співвідношення міжнародного права із правом Європейського Союзу в сфері 

захисту прав людини», 1.5 д.а.  

Опубліковано  5/2.1 д.а. 

Наукові статті: 4/1.9 д.а. 

1. Маринів І.І. Безпекова політика Європейського Союзу. Право та 

інновації: журнал. Харків : Право, 2020. N 1 (29). С. 80-86. (0.7 друк. арк.) 

2. Маринів І.І. Роль Європейського омбудсмена щодо захисту прав 

громадян ЄС та забезпечення належного управління інституційного механізму 

Європейського Союзу. Право та інновації: журнал. Харків : Право, 2020. N 3 (31). С. 

38-45. (0.7 друк. арк.) 
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3 Shevchuk, O., Bululukov, O.; Maryniv, I. ; Shevchuk, A.    Legal regime of 

drug traffic: stages in the development of legislation and the role of control relations. 

Revista Inclusiones. Vol: 7 num Especial (2020): 328-337. (0, 3 д.а.) 

4. Маринів І. І., Морозова А. О. Деякі проблеми визнання ad hoc у сучасному 

міжнародному праві. Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2020. № 

2 (15). С. 67-71. (0.2 др. арк.) 

Тези наукових доповідей: 1/0.2 д.а. 

1. Маринів І.І. Прецедентна практика Суду ЄС щодо недійсності 

приватно-правових правочинів, що суперечать acquis communautaire // Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей за матеріалами ІV 

Всеукр. наук. практ. конф. з європ. права , м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / редкол.: А. 

П. Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. Харків, 2020. – С. 46-48. (0.2 друк. арк.) 

 

9. Окладна М.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри права 

Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Регіональна безпека Європи в ХХІ ст.» 2 д.а. 

Опубліковано 12/ 4,5 д.а. 

Монографії  1/2 д.а. 

1. Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : 

монографія: у 2 ч. / за наук. ред. професорів А. П. Гетьмана, І. В.  Яковюка. Харків. : 

Право, 2020. Ч.1. Від Давнього Риму до Другої світової війни. 9/2 д.а. 

Розділи підручників, посібників, словників 3/0,8 д.а. 

- Окладна М.Г. поведінка правова. Соціологія права: енциклопедичний 

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

Требіна. Харків: Право, 2020. 0,2 д.а. 

- Окладна М.Г. позапарламентська законотворчість. Соціологія права: 

енциклопедичний словник / укад.: [Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В.Л. Погрібна та 

ін.] ; за ред.. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. 0,3 д.а. 

- Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / за ред. І. В. 

Яковюка. Харків : Право, 2019. 0,3 д.а. 

Наукові статті 5/1,1 д.а. 

1. Окладана М. Г., Сливна В. А. Протокол вручення вірчих грамот у 

європейських країнах: загальне та особливе. Право та інновації. 2020. № 4 (32). 

0,5/0,2 д.а. 

2. Окладана М. Г., Бурдай Ю.Ю. Теорії обґрунтування дипломатичних 

привілеїв та імунітетів: проблеми та шляхи вирішення. Право та інновації. 2020. № 

4 (32). 0,5/0,2 д.а. 

3. Окладана М. Г., Зал Д. О. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в 

аспекті сучасних проблем міжнародних відносин. Право та інновації. 2020. № 4 

(32). 0,5/0,2 д.а. 

https://indexcopernicus.com/index.php/ru/
https://indexcopernicus.com/index.php/ru/
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4. Окладана М. Г., Щеглаков І. Е. Роль спортивної дипломатії у визнанні 

новостворених держав. Право та інновації. 2020. № 4 (32). 0,5/0,2 д.а. 

5. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S., Hrybovskyi, B. 

(2020). The concept of «imperial federalism» in the service of  еuropean integration: 

history and contemporaneity. Turismo-estudos e praticas. №2. , 0,3 д.а 

Тези наукових доповідей 3/0,3 д.а. 

1. Перевалова Л.В., Окладна М.Г. Інформаційна безпека в контексті 

національної безпеки України. Філософія в сучасному світі: Матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Харків, 20-21 листоп. 2020 / ред. кол. Я.В. Тарароєв, А.В. 

Кіпенський, Н.С. Корабльова Н.С. [та ін.]. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. С. 227-

231. 0,2/0,1 д.а. 

2. Перевалова Л.В., Окладна М.Г. Правове регулювання інформаційних 

відносин у мережі Інтернет у контексті інтеграції України в європейський простір. 

Духовна культура України пере викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого): тези доповідей 

учасників Ш Всеукр.наук.-практ.конф. (м. Харків, 16 квіт.2020). Харків: Право, 

2020. С.29-32. 0,2/0,1 д.а. 

3. Окладна М.Г. Розвиток електронних комунікацій: європейський досвід // 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей 

XХVІІІ міжнародної науково-практичної  конференції MicroCAD-2020, 28-30 

жовтня 2020: у 5 ч. Ч. ІV / за ред. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С.251-252. 0,1 д.а. 

 

10. Асірян С.Р., кандидат юридичних наук, асистент кафедри права 

Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Основні 

права громадян Європейського Союзу», 1.5 д.а. 

Опубліковано 3\1.65 д.а.: 

Розділи підручників: 1/0.65 д.а. 

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, 2020. – 360 с. / (0.65 д/а)  

Наукові статті: 2/1 д.а. 

1. Асірян С. Р. Приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод: ретроспектива та сучасний стан / 

С. Р. Асірян // Правова позиція. – 2020. – Вип. №4 (29). – с.150-156 (0, 6 д.а.) 

2. Асірян С. Р. Дефіцит демократії в ЄС: сучасний стан та шляхи вирішення / 

С. Р. Асірян // Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – Вип. №3. – с. 170-

173, (0, 4 д.а.) 

 

11. Бойчук Д.С., кандидат юридичних наук, асистент кафедри права 

Європейського Союзу. 
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Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Співробітництво у сфері безпеки: субрегіональний рівень», 1.5 друк.арк.   

Опубліковано  3/ 1,95 д.а.: 

Монографії  1 д.а. 

1. Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : 

монографія: у 2 ч. / за наук. ред. Професорів А.П. Гетьмана, І.В. Яковюка. – Харків: 

Право, 2020; - 1 друк. арк.; 

Навчальні посібники: 0.65 д.а. 

1. «Право Європейського союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довід. 

посіб.» Т.М. Анакіна, С.Р. Асірян, Бенедик Я.С., Бойчук Д.С., Комарова Т.В., 

Маринів І.І., Петришин О.О., Ребриш Б.Ю., Стешенко В.М., Трагнюк О.Я., Щокін 

Ю.В., Яковюк І.В. 2020 174 с. Харків: Право, 2020; - 0,1 друк. арк. 

Наукові статті:  1/0.3 д.а. 

1. “Strategic Autonomy of the European Union: on the way to “Ero.pean 

Sovereignty” in Defense?” Ivan Vasylovych Yakoviyk, Olesia Yanivna Tragniuk, Dmytro 

Serhiiovych Boichuk 2020/6/16 Problems of Legallity №149 с. 223-242; - 0,3 друк. арк; 

 

12. Іванов А.Г., асистент кафедри права Європейського Союзу. 

Опубліковано 4/1.17 д.а.: 

Наукові статті:  4/1.17 д.а. 

1.Іванов А.Г. Судовий характер міжнародних органів з встановлення фактів. 

Право і суспільств. 2020. №2. С. 225-235. (0,4 д.а.). 

2. Иванов А.Г. Соотношение обследования и примирения, как средств 

мирного разрешения международных споров и способов их реализации. Legea si 

viata. 2020. №6-7. С. 85-90. (0,25 д.а.). 

3. Іванов А.Г. Міжнародно-правові засади діяльності органів, що здійснюють 

розслідування катастрофи боїнгу 777 над територією донецької області. 

Підприємництво, господарство і право. 2020. №7. С. 400-405. (0,23 д.а.). 

4. Ivanov A. The consequences of the activity of international fact-finding bodies. 

Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. vol. 6. P. 24-30. (0,29 д.а.). 

 

14. Петришин О. О., к.ю.н., доцент  кафедри права Європейського 

Союзу, 0.5 ставки. 

Опубліковано   5/5.3 д.а. 

Навчальні посібники: 1/0,1 д.а. 

1. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.‑довід. посіб. / 

[Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. 

Яковюка. – вид. 2‑ге, випр. – Харків : Право, 2020. – С. 123 – 125 (підрозділи). (0,1 

д.а.) 

https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/proble149&section=19
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/proble149&section=19
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Наукові статті:  4/5,2 д.а. 

1. Петришин О. О. Суспільно-політичний вимір реформи децентралізації 

в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / 

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Харків : Право, 2020. – Вип. 39. (1,3 д.а.) 

2. Петришин О. О. Розвиток місцевого самоврядування в Литовській 

Республіці в постокупаційний період: досвід для України // Юридичний вісник, 

Одеса, 2020, №2. https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.1723, С. 195 – 206. (1,2 д.а.) 

3. Петришин О. О. Реформа місцевого самоврядування: досвід Латвії // 

Інформація і право «3 (33) 2020. С. 158 – 169. (1,2 д.а.) 

4. 1) Stankevičius, A.; Novikovas, A.; Bakaveckas, A.; Petryshyn, O. 2020. EU 

waste regulation in the context of the circular economy: peculiarities of interaction, 

Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(2): 533-545. 

https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(32) (1,5 д.а.) 

15. Косінова Д.С., асистент кафедри права Європейського Союзу 

Опубліковано   1/0.3 д.а. 

Тези наукових доповідей 1/0,3 д.а. 

1.Косінова Д.С. Концепція свободи розсуду у практиці європейського суду з 

прав людини // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», м. Харків, 19 листопада 2020 р., (0, 

3 д.а.). 

1.3. Викладачів, які б не виконали НДР на кафедрі не має. 

 

1.4.Діяльність кафедри на госпдоговірних засадах. 

Проф. Яковюк І.В. взяв участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі за темою: «Правова політика у сфері територіальної 

організації влади та публічного управління в Україні у контексті європейської 

інтеграції» 

Доц. Білоусов Є.М. підготував науково-правовий висновок Науково-

дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної 

академії правових наук України, підготовлений за запитом ТОВ «Євростандарт-

Автогаз» (10.09.2020). 

Доц. Трагнюк О.Я. взяла участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі за темою «Науково-дослідна розробка за темою: 

«Адаптація законодавства України щодо донорства крові, тканин і клітин до 

законодавства ЄС». 

Ас. Бойчук Д.С. є виконавцем прикладного наукового дослідження 

«Адаптація законодавства України щодо донорства крові, тканин і клітин до 

законодавства ЄС», 2020 р. 

 

1.5.Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. Усі наукові дослідження, що виконані викладачами кафедри за звітний 

період характеризуються  актуальністю та практичною значущістю. Вони 

https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.1723
https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(32)
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присвячені дослідженню проблем правової інтеграції України  до європейського ті 

євроатлантичного простору, зокрема імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, а також розробок проблем забезпечення національної безпеки 

України в контексті .забезпечення регіональної та міжнародної безпеки. 

1.6 Авторських свідоцтв та патентів науковцями кафедри не 

отримувалось.  

1.7. Наукова новизна отриманих результатів 

Проф. Яковюк І.В. Значні коливання в часі і просторі основних елементів 

системи безпеки, породжують труднощі створення загальної теорії безпеки. 

Феномен безпеки протиставляється загрозам і передбачає такі дії суб'єктів, які 

спрямовані на запобігання і нейтралізацію загроз. Приблизно кожні 50 років світ 

переживає революційні зміни - зрушення парадигми - в природі збройних 

конфліктів, які провокуються соціологічними, технологічними та іншими 

зовнішніми факторами. Якщо раніше «безпека» була синонімом «оборони», то в 

ХХІ ст.. її зміст значно розширився. Для більшості європейських / євроатлантичних 

країн безпека сьогодні вимірюється в невійськових термінах і загрози національній 

безпеці є за своєю природою невійськовими. Серед цих загроз - некомпетентне 

управління, корупція, організована злочинність, небезпечні кордони, контрабанда 

(зброї, наркотиків, людей), пандемія, незаконна міграція, етнічні та релігійні 

конфлікти, розповсюдження зброї масового знищення, дефіцит природних ресурсів 

(наприклад, води), тероризм . Нові виклики - це не те, що включає стратегічна 

військово-політична безпека : найчастіше загрози походять з недержавного рівня, 

від недержавних акторів: хакерів, терористів, піратів, торговців зброєю і 

наркотиками і т.д. 

Аналіз загроз і викликів ХХІ століття дозволяє зробити висновок, що має 

місце еволюція міжнародної системи безпеки, в якій має місце обмежене 

співробітництво між Заходом і Росією та іншими світовими державами, що 

призводить до все більшого суперництва між великими державами у військовій 

області. Отже, рівень міжнародної безпеки в рамках глобального світового порядку 

значно знизився. 

Проф. Комарова Т.В., вперше у вітчизняній правовій науці комплексно 

досліджено судової системи Європейського Союзу та процес конституціоналізації 

права Європейського Союзу, в якому досліджуються останні тенденції розвитку 

правової системи ЄС. 

Доц. Щокін Ю.В.  Правовий режим демілітаризованих територій 

ґрунтується на міжнародних угодах або рішеннях міжнародних організацій, 

наприклад на рішеннях ради Безпеки ООН. При збереженні національної 

юрисдикції на цій території (зоні) не можуть перебувати та утримуватися військові 

формування і будуватися нові воєнні об’єкти. Демілітаризації можуть підлягати 

наземні, водні, повітряні простори. Мета створення демілітаризованих зон полягає у 

створенні безпечної зони вільної від будь-яких видів військової діяльності і, тим 

самим, превенції виникнення збройного конфлікту або запобіганні його поширенню. 

Доц. Білоусов Є.М. Наукова новизна полягає у з’ясуванні особливостей 

доктринального і законодавчого забезпечення здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, пропозиціях вирішення на доктринальному рівні питань щодо принципів 
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міжнародного економічного права,  збагачення вітчизняної правової доктрини 

науковими рішеннями щодо правового забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарювання в умовах побудови інноваційного суспільства. 

Доц. Трагнюк О.Я. Висвітлено особливості правового регулювання  

регіонального співробітництва у безпековій сфері у ХХІ столітті. Визначено правові 

основи створення незалежної європейської архітектури безпеки.  

Доц. Анакина Т.М. Комплексно досліджено питання, визначені темою 

науково-дослідної роботи. Наукова новизна визначається сучасною постановкою 

проблеми, вивченням нових ідей та тенденцій розвитку правових механізмів, що 

регулюють актуальні питання еволюції співробітництва України та Європейського 

Союзу та їхній стан на сучасному етапі. 

Доц. Жуков І.М. Розглянуто та проаналізовано джерела правового 

регулювання корпоративного управління в ЄС та визначено напрямки гармонізації 

національного законодавства у цій сфері в контексті адаптації права України до 

права ЄС. 

Доц. Маринів І.І. Встановлено, що Європейський Омбудсмен   відіграє 

важливу роль щодо захисту прав фізичних та юридичних осіб ЄС. В той же час, слід 

зазначити, що існує проблема недостатності повноважень Європейського 

Омбудсмена, у зв’язку з чим, даний орган все ще знаходиться на стадії розвитку, 

свідченням чого є прийнята резолюція Європейського парламенту щодо поправок, 

пов’язаних зі зростанням правового статусу Омбудсмена ЄС, в аспекті можливості 

прийняття обов’язкових рішень в питаннях доступу до інформації громадянами ЄС, 

а також безпосередньої можливості Омбудсмена ЄС втручатись в справи, що є 

предметом судового провадження Загального Суду. 

Встановлено, що діяльність ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики 

спрямована на забезпечення миру і здійснюється шляхом поглибленої співпраці в 

сферах захисту прав людини, тероризму, цивільної безпека й оборони, тощо. Наразі 

зусилля у кожній з цих сфер мають результатом спільні дії, спрямовані на 

впровадження безпекової політики загалом. Заходи, яких вживає ЄС як в рамках 

Союзу так і за його межами, вважаються досить успішними, з огляду на результати, 

яких вже вдалося досягти. Проте не можна назвати існуючу систему та механізми 

забезпечення функціонування безпекової політики ЄС бездоганними: нові виклики 

спонукають як окремі інституції, так і ЄС взагалі працювати над виробленням нових 

стратегій і провадженням спільних дій із метою забезпечення миру та гарантування 

безпеки громадянам держав-членів як у Союзі так і за його межами. 

Доц. Окладна М.Г. Доведено нерозривний зв'язок різних рівнів безпеки 

(глобального, регіонального, національного), так само, як і їх форм. Причини 

нерозривності рівнів безпеки обумовлені процесами трансформації Вестфальської 

системи, транспарентністю її структурних одиниць - національних держав. У ХХІ 

ст. розвиток науково-технічної революції дав світу високоточну зброю, а також 

перевів безпекову проблематику у новий простір - кіберпростір. В результаті часом 

слабка держава виявляється сильною в сенсі можливого нанесення шкоди, яку 

раніше було під силу завдати лише потужній державі. Крім того, в проблематику 

безпеки активно включилися недержавні суб’єкти, перш за все ті з них, які 

використовують насильство, зокрема міжнародні терористи. При цьому відбулася 

диверсифікація джерел загроз. У сучасному світі також спостерігається процес 
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«приватизації безпеки», коли недержавні суб'єкти, зокрема приватні військові 

компанії, інтенсивно включаються у вирішення питань безпеки. 

Ас. Бойчук Д.С. удосконалено методологічні прогнози до оцінки рівня 

загроз безпеки країн-членів Європейського союзу; 

- удосконалено понятійний апарат в контексті підходів до визначення 

термінів «безпека», «національна безпека», «загрози безпеці», «виклики безпеці»; 

- набули подальшого розвитку наукові розробки щодо характеристики 

нормативно-правового регулювання посиленого співробітництва країн-членів 

Європейського Союзу у сфері безпеки; 

- набули подальшого розвитку наукові прогнози щодо ймовірного 

створення «Європейського оборонного союзу» як механізму підвищення рівня 

безпеки на регіональному рівні; 

Ас. Асірян А.Р. В результаті досліджень було проаналізовано історію 

розвитку та сучасний стан інституційних механізмів забезпечення участі громадян у 

визначенні напрямів функціонування Європейського Союзу. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні 

з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів: 

- доц. Білоусов Є.М. взяв участь у розробці проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

державного регулювання сфери господарювання» в рамках фундаментальної теми 

«Нормативно-інституційне забезпечення сприяння господарській діяльності в 

інноваційному суспільстві»; 

- доц. Білоусов Є.М. здійснив  підготовку пропозицій та зауважень до 

проекту Закону України ««Про Бюро економічної безпеки України». 

2.2. У розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих 

судових органів кафедра участі не брала. 

 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін..: 

1. Доц. Петришин О.О. співпрацював з Університетом Миколаса Ромеріса (м. 

Вільнюс, Литва) в рамках трьохстороннього меморандуму про співробітництво між 

УМР, НДІ ДБ та МС та НАПрН України; 

2. Доц. Петришин О.О. є учасниом робочої групи по підготовці проєкту Ради 

Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка рішень». 

3. Доц. Жуков І.М. є членом адміністративної комісії Адміністрації 

київського району Харківської міської ради. 

 

2.4. Відповідей на запити Верхового Суду України, Вищих 
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спеціалізованих Судів України колектив кафедри не готував. 

 

2.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України: 

Доц. Білоусов Є.М. підготував науково-консультативний висновок за 

запитом судді Конституційного Суду України Лемака В.В.  

Науковий висновок за запитом судді Конституційного Суду України 

присвячений дослідженню питань взаємозв'язку та взаємовпливу економічного 

суверенітету та економічної безпеки держави. Зокрема, проаналізовано 

співвідношення вказаних категорій та встановлено, що економічний суверенітет є 

первинним стосовно економічної безпеки. Як здатність державної влади, одна з її 

характеристик, економічний суверенітет у подальшому зумовлює появу економічної 

безпеки та створення системи її забезпечення. Підсумовано, що економічна безпека 

держави – це певний стан економіки країни, який має забезпечувати можливість 

протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам економічній системі України, є 

втіленням здатності держави протистояти зовнішньому економічному тиску з боку 

інших держав, міждержавних економічних об’єднань, ТНК, потужних ринкових 

агентів-нерезидентів й самостійно, незалежно реалізовувати власну економічну 

політику, забезпечувати здатність національних суб’єктів господарювання 

конкурувати на зовнішніх економічних ринках, дотримувати баланс національних 

економічних інтересів, у тому числі і правовими засобами, що безпосередньо 

впливає на стан економічного суверенітету держави. 

А, у свою чергу, економічний суверенітет – це спроможність держави 

повною мірою використати сукупність умов та чинників, заходів і засобів 

(насамперед правових), що забезпечують незалежність національної економіки, її 

стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення з 

метою подальшого розвитку економічної системи, попри або мінімізуючи 

негативний зовнішній тиск інших учасників глобалізаційних процесів. 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій : 

 

- ІІ науково-практична конференція «Права людини і демократія», м. 

Харків, 15 травня 2020 р.  

-ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права 

«Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», м. Харків, 19 

листопада 2020 р. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Міжнародні конференції: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Застосування практики 

Суду ЄС у правовому порядку України», 24 січня 2020 р., м. Київ, Верховний суд 

України. 
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2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародний 

досвід з імплементації та застосування угод про асоціацію з Європейським 

Союзом», 07 квітня 2020 р., м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»; 

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями 

зовнішньої політики Європейського Союзу», 16 квітня 2020 р., м. Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна; 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи 

місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС», 24 квітня 2020 р., м. Харків: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна; 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової інтеграції» 27-28 травня 2020 р., м. 

Кропивницький, Нац. центр «Мала академія наук України»; 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Правове забезпечення 

правоохоронної діяльності у сфері оборони України», 28 серпня 2020 р., 

Міністерство оборони України, дистанційна;   

7. Міжнародний он-лайн круглий стіл «Реформи муніципального і місцевого 

управління: обмін досвідом» (5 листопада, 2020 р.); 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації української держави», м. Одеса, 10-

11.11.2020 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і безпека», 

м. Харків, 19.11.2020 

10. Міжнародна науково-практична  конференція «Стратегічні пріоритети 

розвитку економіки, фінансів, обліку і права» (м. Полтава, 26 листопада 2020 р.); 

11. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні погляди на 

актуальні питання правових наук» (м. Запоріжжя, 27 – 28 листопада 2020 р.) 

12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (м. Харків, 4 – 5 грудня 2020 р.); 

13. Міжнародна он-лайн конференція «Територіальна громада – суб’єкт 

права комунальної власності» (11 грудня, 2020 р.). 

14. XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-

2020, 28-30 жовтня 2020: 

15. Міжнародна науково-практична  конференція  «Філософія в 

сучасному світі» , м. Харків, 20-21 листопада 2020 

 

Всеукраїнські конференції: 

1. ІІ науково-практична конференція «Права людини і демократія», м. 

Харків, 15 травня 2020 р.  

2. Застосування практики Суду ЄС у правовому порядку України (24 січня 

2020 р., м. Київ), 

3. XXVI Науково-практична конференція «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 6 – 7 лютого 2020 р.); 

4. Круглий стіл «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту на 

Сході України», 01 червня 2020 р., м. Харків, Військово-юридичний інститут 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;  
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5. Вебінар Національного агентства з із забезпечення якості вищої освіти 

«Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», 

08.07.2020 р.  

6. Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства України (25 вересня 2020 р., м. 

Харків), 

7. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу (22 

жовтня 2020 р., м. Полтава) 

8. Вебінар для молодих науковців: "Навички молодого дослідника", 

27.10.2020 р. 

9. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», (м.Харків, 19 листопада 2020 р.).  3 

10. Онлайн-конференція «Забезпечення єдності судової практики: правові 

позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи», м. Київ, 

20.11.2020. 

11. Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери», м. Харків, 20.11.2020 

12. Науково-практичний круглий стіл «Захист прав людини в Україні: 

сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Хмельницький, 10 грудня 2020 

р.); 

13. Ш Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура 

України пере викликами часу» (до 30-річчя кафедри культурології Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого):, м. Харків, 16 квіт.2020 

 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

  Міжнародні  

1.  24 січня 2020 «Застосування практики Суду ЄС у 

правовому порядку України» м. Київ 
1 

2.  07 квітня 2020 «Міжнародний досвід з 

імплементації та застосування угод про асоціацію 

з Європейським Союзом», м. Київ,  

1 

3.  16 квітня 2020 р.,  «Стратегічні напрями 

зовнішньої політики Європейського Союзу», м. 

Харків 

1 

4.  16 квітня 2020 р., «Духовна культура України пере 

викликами часу (до 30-річчя кафедри 

культурології Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого):Ш 

Всеукр.наук.-практ.конф.» (м. Харків, 16 

квіт.2020) 

1 

5.  24 квітня 2020 р., «Конституційні принципи 

місцевого самоврядування та регіональна політика 
1 
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ЄС», м. Харків 

6.  27-28 травня 2020 р «Модернізація вітчизняної 

правової системи в умовах світової інтеграції»., м. 

Кропивницький, Нац. центр «Мала академія наук 

України» 

1 

7.   28 серпня 2020 р., «Правове забезпечення 

правоохоронної діяльності у сфері оборони 

України», дистанційно 

1 

8.  28-30 жовтня 2020XХVІІІ Міжнародна науково-

практична конференція MicroCAD-2020,  
1 

9.  3 November 2020 The Erosion of Democracy in the 

U.S. and Lessons from Ukraine. Webinar 
1 

10.  5 листопада 2020 «Реформи муніципального і 

місцевого управління: обмін досвідом», Он-лайн 
1 

11.  10-11 листопада 2020 «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації 

української держави», м. Одеса,  

1 

12.  19 листопада 2020  «Діджиталізація і безпека», м. 

Харків 
1 

13.  20-21 листопада 2020Міжнародна науково-

практична  конференція  «Філософія в сучасному 

світі» , м. Харків,  

 

1 

14.  26 листопада 2020 р «Стратегічні пріоритети 

розвитку економіки, фінансів, обліку і права», м. 

Полтава 

1 

15.  27 – 28 листопада 2020 р «Сучасні погляди на 

актуальні питання правових наук»,м. Запоріжжя 
1 

16.  4 – 5 грудня 2020 «Актуальні питання юридичної 

теорії та практики: наукові дискусії», м. Харків 
1 

17.  11 грудня 2020  «Територіальна громада – суб’єкт 

права комунальної власності», Он-лайн 
1 

 Всеукраїнські  

18.  15 травня 2020 р ІІ науково-практична 

конференція «Права людини і демократія», м. 

Харків 

2 

19.  24 січня 2020 р. Застосування практики Суду ЄС у 

правовому порядку України , м. Київ  
1 

20.  6 –7 лютого 2020 р. «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» , м. Львів, 
1 

21.  01 червня 2020 р. «Дотримання прав дітей в умовах 

збройного конфлікту на Сході України», , м. 

Харків 

1 

22.  08 .липня 2020 р. «Академічна доброчесність – 

запорука успішного розвитку науки і держави», 

Вебінар 

5 
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23.  25 вересня 2020 р., Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до 

національного законодавства України , м. Харків 

1 

24.  22 жовтня 2020 р., Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу, м. 

Полтава 

1 

25.  27 жовтня 2020 р. "Навички молодого 

дослідника", Вебінар 
1 

26.  19 листопада 2020 р.«Україна і Європейський 

Союз: шлях до сталого розвитку», м.Харків 
4 

27.  20 листопада 2020. «Забезпечення єдності судової 

практики: правові позиції Великої Палати 

Верховного Суду та стандарти Ради Європи», м. 

Київ,  

1 

28.  20 листопада 2020. «Актуальні правові проблеми 

інноваційного розвитку агросфери», м. Харків 
1 

29.  10 грудня 202  «Захист прав людини в Україні: 

сучасний стан та перспективи вдосконалення», м. 

Хмельницький  

1 

Всього 29 38 

 

2.8  Участь у зарубіжних конференціях: 

Ас. Бойчук Д.С. взяв участь у: Webinar Crumbling Institutions: The Erosion of 

Democracy in the U.S. and Lessons from Ukraine, November 3, 2020 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій - 4/9.05 д.а. 

1. Білоусов Є.М. Господарсько-правове забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів господарювання в умовах побудови інноваційного суспільства. 

Нормативно-інституційне забезпечення сприяння господарській діяльності в 

інноваційному суспільстві: монографія / за заг. ред. О.О. Дмитрик, К.О. Токарєва. 

Харків : Право, 2020. 310 с., 1,25 д.а.  

2. Komarova T. Ukraine EU Relations: the Genesis and Development of 

Integration In Challenges of European Integration (Collection of Scientific Papers). – 

Tbilisi, Universali, 2019. – 147 р. - P. 85-109, 1,2 д.а. 

3. Shchokin Yu. V., Roianova I. V. Demilitarized Zones in International Law. 

Scientific Approaches in Jurisprudence: collective monograph / Наукові підходи в 

юриспруденції: монографія / Lohvinenko M., Kordunian I., etc. – International Science 

Group. – Boston: Promedia eLaunch, 2020. P. 116–123. (0,6 друк.арк.). DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III 

4. Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : 

монографія: у 2 ч. / за наук. ред. Професорів А.П. Гетьмана, І.В. Яковюка. – Харків: 

Право, 2020, 6 д.а. Рекомендовано до друку вченою радою Національного 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Протокол № 3 від 

16.10.2020) 

Монографії, опубліковані за кордоном – 2/1.8 д.а. 

1. Komarova T. Ukraine EU Relations: the Genesis and Development of 

Integration In Challenges of European Integration (Collection of Scientific Papers). – 

Tbilisi, Universali, 2019. – 147 р. - P. 85-109 (1,2 д.а.) 

2. Shchokin Yu. V., Roianova I. V. Demilitarized Zones in International Law. 

Scientific Approaches in Jurisprudence: collective monograph / Наукові підходи в 

юриспруденції: монографія / Lohvinenko M., Kordunian I., etc. – International Science 

Group. – Boston: Promedia eLaunch, 2020. P. 116–123. (0,6 друк.арк.). DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників – 3/ 9.35 д.а. 

1. Основи права Європейського Союзу: підручник / [Л. І. Адашис, Т. М. 

Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун‑т ім. В. Н. 

Каразіна. – 2‑ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. 590 с., 3, 5 д.а. 

2. Міжнародне приватне право : підручник / за заг. ред. Є.М. Білоусова, І.В. 

Яковюка. Харків : Право, 2020. 408 с., 5.55 д.а.  

3. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / за ред. І. В. 

Яковюка. Харків : Право, 2019. 0,3 д.а. 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників – 

4/5,6 д.а. 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : нав.-довідк. посіб. ; вид. 2-ге, випр. / за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків 

: Право, 2020.. 126с.  1,6 д.а. 

2. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. 

; вид. 2-ге, випр. / за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2020. – 174 с., 3.5 д.а. 

3. Окладна М.Г. поведінка правова. Соціологія права: енциклопедичний 

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

Требіна. Харків: Право, 2020. 0,2 д.а. 

4. Окладна М.Г. позапарламентська законотворчість. Соціологія права: 

енциклопедичний словник / укад.: [Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В.Л. Погрібна та 

ін.] ; за ред.. М. П. Требіна. Харків: Право, 2020. 0,3 д.а. 

3.4. Список опублікованих за звітний період наукових статей - 31/16 д.а., 

з них: 

3.4.1. Опубліковано за звітний період наукових статей за кордоном – 6\ 
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3.9 д.а. 

1. Ivanov A. The consequences of the activity of international fact-finding bodies. 

Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. vol. 6. P. 24-30, 0,3 д.а. 

2. Komarova T.V. The Patentability of Biotechnological Inventions in the EU: the 

Impact on Therapeutic Practice // Wiadomosci lekarskie. Vol. 73, Issue 8, 2020. – P. 1747-

1751 , 0,5 д.а. 

3. Shevchuk, O., Bululukov, O.; Maryniv, I. ; Shevchuk, A.    Legal regime of drug 

traffic: stages in the development of legislation and the role of control relations. Revista 

Inclusiones. Vol: 7 num Especial (2020): 328-337. 0.4 д.а. 

4. Stankevičius, A.; Novikovas, A.; Bakaveckas, A.; Petryshyn, O. 2020. EU waste 

regulation in the context of the circular economy: peculiarities of interaction, 

Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(2): 533-545. 

https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(32) ,1,5 д.а. 

5. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S., Hrybovskyi, B. 

(2020). The concept of «imperial federalism» in the service of  еuropean integration: 

history and contemporaneity. Turismo-estudos e praticas. №2. , 0,9 д.а 

6. Tragniuk O., HrytsenkoV., Vasyliev V., Myskiv L. Competences and Authority 

of the Corps of the Operative-Flash Action Amazonia Investiga, 9 (29), 156-162. 

(2020). Наукове періодичне видання іншої держави (Колумбія) (0,3 д.а). Web of 

Science 

 

3.4.2. Опубліковано за звітний період наукових статей у міжнародних 

наукометричних базах Scopus та Web of Science -6/3.9 д.а. 

1. Komarova T.V. The Patentability of Biotechnological Inventions in the EU: the 

Impact on Therapeutic Practice // Wiadomosci lekarskie. Vol. 73, Issue 8, 2020. – P. 1747-

1751 , 0,5 д.а., Scopus 

2. Damirchyiev, M. I.; Komarov, V. V.; Komarova, T. V.. Protection Of Ukrainian 

Bussiness in the European Union Competition Law. // Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та  практики. - Том. 4, № 31 (2019). – С. 105-111 ,0,5 д.а., Web of 

Science  

3. Shevchuk, O., Bululukov, O.; Maryniv, I. ; Shevchuk, A.  Legal regime of drug 

traffic: stages in the development of legislation and the role of control relations. Revista 

Inclusiones. Vol: 7 num Especial (2020): 328-337. 0,4 д.а., Web of Science 

4. Stankevičius, A.; Novikovas, A.; Bakaveckas, A.; Petryshyn, O. 2020. EU waste 

regulation in the context of the circular economy: peculiarities of interaction, 

Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(2): 533-545. 

https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(32) , 1,5 д.а., Web of Science 

5. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S., Hrybovskyi, B. 

(2020). The concept of «imperial federalism» in the service of  еuropean integration: 

history and contemporaneity. Turismo-estudos e praticas. №2. 0,7 д.а., Web of Science 

https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(32)
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(32)
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6. Tragniuk O., HrytsenkoV., Vasyliev V., Myskiv L. Competences and Authority 

of the Corps of the Operative-Flash Action Amazonia Investiga, 9 (29), 156-162. 

(2020). Наукове періодичне видання іншої держави (Колумбія) (0,3 д.а). Web of 

Science 

 

3.4.3. Опубліковано за звітний період наукових статей у міжнародних 

наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science) – 14/5.7 д.а. 

Index Copernicus International (Республіка Польща) : 

1) Асірян С. Р. Приєднання Європейського Союзу до Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: ретроспектива та 

сучасний стан / С. Р. Асірян // Правова позиція. – 2020. – Вип.№4 (29). – с.150-156 

(0, 6 д/а) 

2) Асірян С. Р. Дефіцит демократії в ЄС: сучасний стан та шляхи 

вирішення / С. Р. Асірян // Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – Вип. 

№3. – с. 160-163 (0.4 д.а.) 

3) Гетьман А.П., Яковюк І.В. Архітектура європейської безпеки 

наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ сторіччя. Проблеми законності. 2020. № 

150. С. 8-32. 1,1/0,7 д.а. 

4) Yakoviyk I.V., Tragniuk O.Y., Boichuk D.S. (2020). Strategic autonomy  

of the European Union: on the way to «European Sovereignty» in defense? Problems of 

Legality. № 149. С. 223-242. 0,8 д.а. 

5) Яковюк І.В., Волошин А.П., Шовкун А.О. Правові аспекти протидії 

фішингу: досвід Європейського Союзу. Проблеми законності. № 149. С. 8-23. 0,6/0,3 

д.а. 

6) Яковюк І.В., Житинський О.В. До питання про трансформацію  jus 

gentium у міжнародне право. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. 2020. Том. 31(70). № 5.  118-122. 0,5/0,2 д.а. 

7) Окладана М. Г., Сливна В. А. Протокол вручення вірчих грамот у 

європейських країнах: загальне та особливе. Право та інновації. 2020. № 4 (32). 

0,5/0,2 д.а. 

8)  Окладана М. Г., Бурдай Ю.Ю. Теорії обґрунтування дипломатичних 

привілеїв та імунітетів: проблеми та шляхи вирішення. Право та інновації. 2020. № 

4 (32). 0,5/0,2 д.а. 

9) Окладана М. Г., Зал Д. О. Договір про нерозповсюдження ядерної 

зброї в аспекті сучасних проблем міжнародних відносин. Право та інновації. 2020. 

№ 4 (32). 0,5/0,2 д.а. 

10) Окладана М. Г., Щеглаков І. Е. Роль спортивної дипломатії у визнанні 

новостворених держав. Право та інновації. 2020. № 4 (32). 0,5/0,2 д.а. 

Academic Research Index – ResearchBib (Японія): 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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11 Білоусов Є.М. Щодо принципів міжнародного економічного права 

(постановка проблеми).  Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. 

Глібко та ін. Харків : Право, 2020. No 1 (29). С. 117-122  (0,5 д.а.)  

12 Білоусов Є.М. Зовнішньоторговельна діяльність (особливості 

доктринального та правового забезпечення). Право та інноваційне суспільство: 

електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2020/06/Bilousov14.pdf (0,5 д.а.) 

13.Shchokin Yu. V., Roianova I. V. Demilitarized Zones in International Law. 

Scientific Approaches in Jurisprudence: collective monograph / Наукові підходи в 

юриспруденції: монографія / Lohvinenko M., Kordunian I., etc. – International Science 

Group. – Boston: Promedia eLaunch, 2020. P. 116–123. (0,6 д.а.) DOI- 

10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III 

14 Трагнюк О. Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Удосконалення окремих аспектів 

правового регулювання донорства крові в Україні (до питання добровільного 

безоплатного донорства крові та її компонентів). Коментар. Український часопис 

міжнародного права. 2020 № 1.  С. 127-131 (0,3 д.а) 

Список опублікованих за звітний період тезів наукових доповідей – 

12/2.47 д.а. 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) -6. 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 

№ Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1.  Ivanov A The consequences of the 

activity of international fact-

finding bodies. 

Recht der 

Osteuropäischen 

Staaten. 

vol. 6. P. 24-

30, 2020. 

2.  Komarova T.V. The Patentability of 

Biotechnological Inventions 

in the EU: the Impact on 

Therapeutic Practice 

 Wiadomosci 

lekarskie 

Vol. 73, Issue 

8, 2020. – P. 

1747-1751 

3.  Stankevičius, A.; 

Novikovas, A.; 

Bakaveckas, A.; 

Petryshyn,О 

EU waste regulation in the 

context of the circular 

economy: peculiarities of 

interaction 

Entrepreneurship 

and Sustainability  

 

Issues 8(2): 

533-545. 

 

4.  Yakovyuk, I., 

Okladnaya, M., 

The concept of «imperial 

federalism» in the service of  

Turismo-estudos 

e praticas. 

№2. (2020).  

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Bilousov14.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Bilousov14.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Tragniuk, O., 

Shestopal, S., 

Hrybovskyi, B. 

еuropean integration: history 

and contemporaneity. 

5.  Tragniuk O., 

HrytsenkoV., 

Vasyliev V., 

Myskiv L. 

Competences and Authority 

of the Corps of the 

Operative-Flash Action 

Amazonia 

Investiga, 

9 (29), (2020), 

156-162.  

Статті, прийняті редакцією до друку 

6.  Shevchuk, O., 

Bululukov, O.; 

Maryniv, I. ; 

Shevchuk, A.   

Legal regime of drug traffic: 

stages in the development of 

legislation and the role of 

control relations.  

 

Revista 

Inclusiones. 

Vol: 7 num 

Especial 

(2020): 328-

337. 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

зразок 

57/42,5 4/9.05 31/16 12/2.5 0 7/15 0 0 

3.6. Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, поміж науковців кафедри не має. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників: 

- Проф. Комаровою Т.В. проведено лекцію для суддів Верховного Суду 

щодо застосування практики Суду справедливості ЄС в правовій системі України; 

- Доц. Трагнюк О.Я прочитано лекції працівникам СБУ на курсах 

підвищення кваліфікації на тему «Право Європейського Союзу»; 

- Доц. Білоусовим Є.М. прочитано лекції працівникам СБУ на курсах 

підвищення кваліфікації на тему: «Застосування практики Європейського суду з 

прав людини в правозастосовній та правоохоронній діяльності державних органів»  

 

4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики, роботи місцевих 

рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання: 

- Проф. Комаровою Т.В. проведено узагальнення практики Суду 

справедливості ЄС. 
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- Доц. Трагнюк О.Я. проведено науково-дослідну роботу та здійснено 

розробку за темою: «Адаптація законодавства України щодо донорства крові, 

тканин і клітин до законодавства ЄС». 

- Доц. Білоусов Є.М. підготував науково-правовий висновок Науково-

дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної 

академії правових наук України, підготовлений за запитом ТОВ «Євростандарт-

Автогаз» (10.09.2020). 

4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.: 

Доц. Білоусовим Є.М. підготовлено науково-консультативний висновок за 

запитом судді Конституційного Суду України Лемака В.В, присвячений 

дослідженню питань взаємозв'язку та взаємовпливу економічного суверенітету та 

економічної безпеки держави.   

 

4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри: 

Доц.  Петришин О.О. співпрацював з Університетом Миколаса Ромеріса (м. 

Вільнюс, Литва) в рамках трьохстороннього меморандуму про співробітництво між 

УМР, НДІ ДБ та МС та НАПрН України; 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1. Характеристика роботи кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів: 

1. Вайцеховська О.Р. захистила дисертацію доктора юридичних наук 

«Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та актуальні проблеми 

в умовах глобалізації», Харків, 14.09.2020  

2. Косінова Д. С. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань "Право" за спеціальністю "Право". Тема дисертації: "Правове 

регулювання франчайзингових відносин в міжнародному приватному праві", Київ, 

31.07.2021. Науковий керівник: Білоусов Євген Миколайович. 

5.2. Асистент кафедри  Іванов А.Г. не має наукового ступеня.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертації:. 

На докторські дисертації - 0 

На кандидатські дисертації – 2 

1) Доц. Петришин О.О. підготував відгук на дисертацію Філінюк І. Г. 

«Спеціалізовані суди на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття», 6 березня 2020 року (м. Харків, Харківський національний університет 

внутрішніх справ); 

2) Доц. Петришин О.О. підготував відгук на дисертацію Почепцова Ю. 

В. «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти», дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знать 081 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» 4 грудня 2020 р. (м. Київ, Інститут держави і права ім. В. 

М. Корецького НАПрН України). 
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5.4. Підготовка відгуків на кандидатські та докторські автореферати. 

На докторські дисертації – 4відгуки: 

Проф. Яковюк І.В. підготував відгук на автореферат дисертації  Попка В.В. 

на тему «Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.11 – міжнародне право. 

Проф. Комарова Т.В. підготувала відгук на автореферат дисертації 

Я.М.Костюченко на тему: «Правові засади асоціації у відносинах Європейського 

Союзу із третіми країнами й міжнародними організаціями й Україною», поданої на 

здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – 

міжнародне право 

Проф. Комарова Т.В. підготувала відгук на автореферат Н. М. Ковалко на 
тему: «Боргові цінні папери як об’єкти публічної фінансової діяльності», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 

Доц. Анакіна Т.М. підготувала відгук на автореферат дисертації Львової 

Єлизавети Олегівни на тему: «Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи та 

правові виклики до формування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 — конституційне право; муніципальне 

право, Спеціалізована вчена рада Д 26.062.16 Національного авіаційного 

університету. 

На кандидатські дисертації – 3відгуки: 

Проф. Яковюк І.В. підготував відгук на автореферат дисертації Борисова 

Є.Є. на тему «Відступ держав від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини: 

теорія та практика», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право; 

Проф. Комарова Т.В. підготувала відгук на автореферат дисертації Є.Є. 

«Відступ держав від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини: теорія та 

практика», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. 

Доц. Окладана М.Г. підготувала відгук на автореферат дисертації Борисова 

Є.Є. на тему «Відступ держав від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини: 

теорія та практика», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації. 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. Ккількість наукових гуртків на кафедрі, кількість студентів, які 

беруть участь у їх роботі та керівників:  
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Під керівництвом проф. Комарової Т.В. функціонує студентський науковий 

гурток з міжнародного публічного права, який налічує близько 100 студентів.  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно 85 /19.6 друк.арк.  

7.3. Статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами не було.  

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Викладачі, які є членами редакційних колегій: 

Проф. Яковюк І.В.: 

- Член редакційної колегії збірки наукових праць Державне будівництво та 

місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України);  

- Член редколегії збірки «Проблеми законності» НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

«Проблеми законності»;  

- Член редакційної колегії збірки наукових праць «Вісник академії правових 

наук України». 

 

Проф. Комарова Т.В.  

- Член редакційної колегії збірки  наукових праць Державне будівництво та 

місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України);  

- Член редакційної колегії збірки «Вісник Конституційного Суду України»». 

- Член редакційної колегії збірки наукових праць «Право України». 

Доц. Трагнюк О.Я.  

- Член редакційної колегії збірки  наукових праць Державне будівництво та 

місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України; 

- Член редакційної колегії збірки  наукових праць «Економічна теорія та 

право»; 

- Член редакційної колегії збірки  наукових праць «Право та інновації». 

 

Доц. Окладана М.Г. 

- Член редакційної колегії збірки  наукових праць Державне будівництво та 

місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України; 

- Член редколегії збірки «Проблеми законності» НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

«Проблеми законності»;  

- Член редакційної колегії збірки наукових праць «Вісник академії правових 

наук України». 

 

Доц. Петришин О.О. 
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- Член редакційної колегії збірника наукових праць Державне будівництво та 

місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України); 
-Член редколегії збірника «Проблеми законності» НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого. 

 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ: 

1. Доц. Петришин О.О. отримав диплом та стипендію департаменту науки і 

освіти ХОДА у номінації «Обдарований молодий науковець»; 

2. Доц. Петришин О.О. отримав Грамоту Верховної Ради України за заслуги 

перед Українським Народом; 

3. Доц. Петришин О.О. став лауреатом державної іменної стипендії 

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ: 

Проф. Яковюк І.В.-голова спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03  у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

Проф. Яковюк І.В.-член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Доц. Жуков І.М. є членом адміністративної комісії Адміністрації 

київського району Харківської міської ради. 

Доц. Щокін Ю.В.- член спеціалізованої вченої ради НЮУ ім. Я. Мудрого Д 

64.086.03 

Доц. Петришин О.О. є організатором міжнародного он-лайн круглого столу 

«Реформи муніципального і місцевого управління: обмін досвідом» (5 листопада, 

2020 р.); 

Доц. Петришин О.О. є організатором міжнародної он-лайн конференції 

«Територіальна громада – суб’єкт права комунальної власності» (11 грудня, 2020 р.). 

 

 

Завідувач кафедри 

права Європейського Союзу    І.В. Яковюк 
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