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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Георгієвський Юрій Валентинович. 

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

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Штучний інтелект в українському судочинстві: проблеми і перспективи 

впровадження», 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Штучний інтелект в українському судочинстві: проблеми і перспективи 

впровадження» у повному обсязі; 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано: 11,64 друк. арк. 

Розділи до монографій: 

1. Підготовлено до друку розділ до колективної монографії "Права людини в 

умовах цифрової трансформації суспільства": Георгієвський Ю.В., Глібко 

С.В., Петрова М. Штучний інтелект в українському судочинстві: проблеми 

впровадження та перспективи розвитку. 1,5 друк. арк. 

2. Підготовлено до друку розділ до колективної монографії Науково-

дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

Національної академії правових наук України 

Георгієвський Ю.В. Сприяння залученню інвестицій в елементи інноваційної 

структури Харківської області. 0,68 друк. арк. 

3. Підготовлено до друку розділ до колективної монографії Науково-

дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

Національної академії правових наук України 

Георгієвський Ю.В. Проблеми правового регулювання пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності в Україні. 1,0 друк. арк.  

Наукові статті: 
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1. Luchenko, D., Georgiievskyi, Iu. (2021). Administrative Restrictions in Ports: 

Practice of Crew Rotations During COVID-19 Pandemic. Lex Portus, 7(3), 7–31. 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1 (SCOPUS database). 1,0 друк. 

арк. 

2. Георгієвський Ю.В. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 

№2 2021. С. 42-48. 0,82 друк. арк. 

3. Георгієвський Ю.В. Недоліки правового регулювання інноваційних 

проектів в Україні. Правова позиція. Випуск № 1 (30), 2021. С.22-28. 0,83 

друк. арк.  

4. Георгієвський Ю.В. Актуальні напрями реформування державної 

регуляторної служби України. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. № 1/2021. С. 73-78. 0,85 друк. арк.  

5. Георгієвський Ю.В. Правові проблеми запровадження юрисдикції 

іноземних судів в Україні. Правова позиція. Випуск №3(32). 2021. С. 62-69. 

1,09 друк. арк. 

6. Георгієвський Ю.В. Організаційно-правові проблеми утворення вищого 

суду з питань інтелектуальної власності в сучасних умовах. Публічне право. 

№2. 2021. С. 26-39. 1,14 друк. арк. 

Тези: 

1. Георгієвський Ю.В. Пропозиції з удосконалення правових механізмів 

державної підтримки інноваційних проектів. Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2021 року.). – 

Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 73-77. . 0,27 друк. 

арк. 

2. Георгієвський Ю.В. Забезпечення справедливого правосуддя як одна з 

умов сприятливого інвестиційного климату в Україні та її інноваційного 

розвитку. Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 4-5 червня, 2021 р. 

– Дніпро: ГО «Правовий світ», 2021. – с. 133-137. 0,22 друк. арк. 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
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3. Георгієвський Ю.В. Проблема спрямованості державної підтримки у 

визначенні спрямованості державної підтримки у визначенні приоритетних 

напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні. 

Актуальні дослідження правової та історичної науки: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Вип.33 (м.Тернопіль, 

10 червня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 16 - 22. 0,26 друк. арк. 

4. Георгієвський Ю.В. Проблема визначення періоду дії приоритетних 

напрямів наукової, науково-технічної та іноваційної діяльності в  Україні. 

«Актуальні питання реформування правової системи України» : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, Україна, 

2–3 липня 2021 р.). ГО «Правовий світ». С. 36-40. 0,22 друк. арк. 
 

5. Георгієвський Ю.В. «Проблема перерозподілу повноважень із 

затвердження пріоритетних  напрямів у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в Україні: проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина»: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 червня, 

2021 року). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина». 

С. 37-41. 0,19 друк. арк. 
  

6. Георгієвський Ю.В. Проблема визначення центрального органу виконавчої 

влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Теоретико-практичні 

аспекти розвитку економіки, обліку, фінансів та права : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Полтава, 10 червня, 2021 

р.). C. 55-57.  0,16 друк. арк. 

7. Георгієвський Ю.В. Шляхи вирішення проблеми впровадження цифрових 

технологій у здійснення правосуддя. Причорноморські публічно-правові 

читання. Матеріали Міжнародної наукової конференція. 10-12 вересня 2021 

року. С. 34-38. 0,24 друк. арк. 

 

8. Георгієвський Ю.В. Проблеми реалізації президентської стратегії розвитку 

системи правосуддя. Міжнародна науково-практична конференція 

«Юридична наука, законодавство і правозастосовна практика: традиції та 

нові європейські підходи» (9-10 липня 2021 року). Wroclawek, Republic of 

Poland : «Baltija Publishing», 2021. С. 93-96. 0,16 друк. арк. 
 

9. Георгієвський Ю.В. Пропозиції із запровадження нової судової карти 

України. Актуальні дослідження правової та історичної науки: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Вип. 34 (м. 

Тернопіль, 14 липня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 20-24. 0,24 друк. арк. 

10. Георгієвський Ю.В. Проблема неузгодженості в правотворчому 
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удосконаленні організації функціонування судової влади в Україні. 

Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 липня 2021 

року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2021. С. 49-53.  0,23 

друк. арк. 

11. Георгієвський Ю.В. Удосконалення  концептуальних засад впровадження 

штучного інтелекту в правосуддя в Україні. Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 27–28 серпня 2021 року. – Запоріжжя : Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2021. – с. 49-54. 0,26 друк. арк. 

12. Георгієвський Ю.В. Цифрова компетентність як умова ефективного 

застосування штучного інтелекту в судочинстві України. Людина і закон: 

публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 1–2 жовтня 2021 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 

2021. – с. 49-55. 0,28 друк. арк. 

Підручники, навчальні посібники: - 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

За звітній період системно проаналізовано актуальні проблеми 

впровадження та перспектив розвитку технологій штучного інтелекту в 

українському судочинстві. Особливу увагу приділено вивченню 

особливостей закордонного досвіду застосування технологій штучного 

інтелекту в системах судочинства та визначено концептуальні засади 

впровадження штучного інтелекту в національному судовому процесі. 

Однією з актуальним проблем впровадження штучного інтелекту в 

українське судочинство визначено зволікання із розробленням і 

впровадженням ЄСІТС, що перешкоджає забезпеченню доступу до 

правосуддя. Підсумовано, що запровадження «слабкого» або «помірного» 

штучного інтелекту при розробленні підсистем ЄСІТС потребує дотримання 

етичних принципів, встановлених міжнародними нормативними 

стандартами, - поваги до основних прав, неприпустимості дискримінації, 

якості та безпеки, прозорості, неупередженості та справедливості, а також 

принципу контрольованого вибору. Наголошено, що наведені принципи 

мають стати базовими засадами для подальшого правового регулювання 

впровадження штучного інтелекту в національне судочинство України. 

Висловлено застереження, що застосування таких форм штучного інтелекту 

як прогнозування судових рішень, має бути науково обґрунтованим та 

практично виваженим. Підсумовано, що задля ефективного та своєчасного 

впровадження штучного інтелекту в українське судочинство Верховній Раді 
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України доречно затвердити розвиток штучного інтелекту в якості 

пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності на період до 2030 року.   

Важливу роль приділено розгляду цифрової компетеності ключових 

суб’єктів правового забезпечення інноваційного процесу. Підсумовано, що 

Мінцифри та Мінюст мають відіграти визначальну роль у приведенні 

Концепції розвитку цифрових компетентностей  у відповідність до Концепції 

розвитку штучного інтелекту в Україні. Зауважено, що Мінцифри має 

координувати зусилля та акумулювати пропозиції органів та установ системи 

правосуддя, органів адвокатського самоврядування, органів та установ у 

системі прокуратури із визначення конкретних заходів реалізації цих 

концепцій в сфері судочинства. Проблема системного покращення цифрової 

компетентності громадян набуває додаткової аргументації для її розв’язання 

державою з метою забезпечення ефективного доступу до правосуддя.   

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів):  

 Підготовлено зауваження та пропозиції до проєкту Закону України 

«Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні» на базі 

Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного 

розвитку Національної академії правових наук України. 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів: 

 

Підготовлено експертну оцінку на тему фундаментальної науково-

дослідної роботи "Правове забезпечення адміністративної реформи в умовах 

розвитку сучасного українського конституціоналізму та цифровізації 

публічного управління", яка виконуватиметься Науково-дослідним 

інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: – 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: – 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень:  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів: –  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування: – 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: - 
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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): – 

 8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення): 

 1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки» (м.Тернопіль, 10 червня 2021 р.). 

 2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи України» (м. Дніпро, Україна, 2–3 

липня 2021 р.).  

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і 

громадянина» (м. Запоріжжя, 25-26 червня, 2021 року).  

 4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне 

правотворення: питання теорії та практики» (м. Дніпро, 4-5 червня, 2021 р.).

 5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки» (м.Тернопіль, 10 червня 2021 р.)

 6. Міжнародна науково-практична конференція: «Теоретико-практичні 

аспекти розвитку економіки, обліку, фінансів та права» (м. Полтава, 10 

червня, 2021 р.).  

 7. Міжнародна наукова конференція «Причорноморські публічно-

правові читання» (м. Одеса, 10-12 вересня 2021 року). 

 8. Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука, 

законодавство і правозастосовна практика: традиції та нові європейські 

підходи» (Wroclawek, Republic of Poland, 9-10 липня 2021 року).  

 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 14 липня 2021 р.). 

 10. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості 

розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 16-17 липня 

2021 року). 

 11. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 27–28 серпня 

2021 року).  

 12. Міжнародна науково-практична конференція «Людина і закон: 

публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, 1–2 жовтня 2021 р.).  

 13. Панельна дискусія V Харківського міжнарод. юрид. форуму «Права 

людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні виклики, 

світові тенденції, особливості реалізації і захисту», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого (24 вересня 2021 р., м. Харків). 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Наукові статті: 

1. Luchenko, D., Georgiievskyi, Iu. (2021). Administrative Restrictions in Ports: 

Practice of Crew Rotations During COVID-19 Pandemic. Lex Portus, 7(3), 7–31. 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1 (SCOPUS database). 1,0 друк. 

арк. 

2. Георгієвський Ю.В. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 

№2 2021. С. 42-48. 0,82 друк. арк. 

3. Георгієвський Ю.В. Недоліки правового регулювання інноваційних 

проектів в Україні. Правова позиція. Випуск № 1 (30), 2021. С.22-28. 0,83 

друк. арк. 

4. Георгієвський Ю.В. Актуальні напрями реформування державної 

регуляторної служби України. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. № 1/2021. С. 73-78. 0,85 друк. арк. 

5. Георгієвський Ю.В. Правові проблеми запровадження юрисдикції 

іноземних судів в Україні. Правова позиція. Випуск №3(32). 2021. С. 62-69. 

1,09 друк. арк. 

6. Георгієвський Ю.В. Організаційно-правові проблеми утворення вищого 

суду з питань інтелектуальної власності в сучасних умовах. Публічне право. 

№2. 2021. С. 26-39. 1,14 друк. арк. 

1. Георгієвський Ю.В. Пропозиції з удосконалення правових механізмів 

державної підтримки інноваційних проектів. Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2021 року.). – 

Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 73-77. . 0,27 друк. 

арк. 

2. Георгієвський Ю.В. Забезпечення справедливого правосуддя як одна з 

умов сприятливого інвестиційного климату в Україні та її інноваційного 

розвитку. Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали 

https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1
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міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 4-5 червня, 2021 р. 

– Дніпро: ГО «Правовий світ», 2021. – с. 133-137. 0,22 друк. арк. 

3. Георгієвський Ю.В. Проблема спрямованості державної підтримки у 

визначенні спрямованості державної підтримки у визначенні приоритетних 

напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні. 

Актуальні дослідження правової та історичної науки: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Вип.33 (м.Тернопіль, 

10 червня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 16 - 22. 0,26 друк. арк. 

4. Георгієвський Ю.В. Проблема визначення періоду дії приоритетних 

напрямів наукової, науково-технічної та іноваційної діяльності в  Україні. 

«Актуальні питання реформування правової системи України» : Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, Україна, 

2–3 липня 2021 р.). ГО «Правовий світ». С. 36-40. 0,22 друк. арк. 
 

5. Георгієвський Ю.В. «Проблема перерозподілу повноважень із 

затвердження пріоритетних  напрямів у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності в Україні: проблеми вдосконалення правового 

забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина»: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25-26 червня, 

2021 року). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина». 

С. 37-41. 0,19 друк. арк. 
  

6. Георгієвський Ю.В. Проблема визначення центрального органу виконавчої 

влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Теоретико-практичні 

аспекти розвитку економіки, обліку, фінансів та права : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Полтава, 10 червня, 2021 

р.). C. 55-57.  0,16 друк. арк. 

7. Георгієвський Ю.В. Шляхи вирішення проблеми впровадження цифрових 

технологій у здійснення правосуддя. Причорноморські публічно-правові 

читання. Матеріали Міжнародної наукової конференція. 10-12 вересня 2021 

року. С. 34-38. 0,24 друк. арк. 

 

8. Георгієвський Ю.В. Проблеми реалізації президентської стратегії розвитку 

системи правосуддя. Міжнародна науково-практична конференція 

«Юридична наука, законодавство і правозастосовна практика: традиції та 

нові європейські підходи» (9-10 липня 2021 року). Wroclawek, Republic of 

Poland : «Baltija Publishing», 2021. С. 93-96. 0,16 друк. арк. 
 

9. Георгієвський Ю.В. Пропозиції із запровадження нової судової карти 

України. Актуальні дослідження правової та історичної науки: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Вип. 34 (м. 
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Тернопіль, 14 липня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 20-24. 0,24 друк. арк. 

10. Георгієвський Ю.В. Проблема неузгодженості в правотворчому 

удосконаленні організації функціонування судової влади в Україні. 

Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 липня 2021 

року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2021. С. 49-53.  0,23 

друк. арк. 

11. Георгієвський Ю.В. Удосконалення  концептуальних засад впровадження 

штучного інтелекту в правосуддя в Україні. Сучасні правові системи світу: 

тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 27–28 серпня 2021 року. – Запоріжжя : Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2021. – с. 49-54. 0,26 друк. арк. 

12. Георгієвський Ю.В. Цифрова компетентність як умова ефективного 

застосування штучного інтелекту в судочинстві України. Людина і закон: 

публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 1–2 жовтня 2021 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 

2021. – с. 49-55. 0,28 друк. арк. 
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1. Luchenko, D., Georgiievskyi, Iu. (2021). Administrative Restrictions in 

Ports: Practice of Crew Rotations During COVID-19 Pandemic. Lex Portus, 7(3), 

7–31. https://doi.org/10.26886/2524-101X.7.3.2021.1 SCOPUS. 1,0 друк. арк. 
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інноваційної діяльності в Україні. Підприємництво, господарство і право. 

№2 2021. С. 42-48. INDEX COPERNICUS. 0,82 друк. арк.  

2. Георгієвський Ю.В. Недоліки правового регулювання інноваційних 

проектів в Україні. Правова позиція. Випуск № 1 (30), 2021. С.22-28. INDEX 

COPERNICUS. 0,83 друк. арк.  

3. Георгієвський Ю.В. Актуальні напрями реформування державної 

регуляторної служби України. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. № 1/2021. С. 73-78. INDEX COPERNICUS. 0,85 друк. арк.  
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