
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Стешенко Володимир Миколайович. 

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

міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Еволюція захисту прав 

дитини у міжнародному праві та національному правопорядку України», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Еволюція захисту прав 

дитини у міжнародному праві та національному правопорядку України», 1,8 друк. арк. 

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

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

Стаття в Енциклопедії: 

1) Стешенко В. М. Діти, захист прав // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

Харків: Право, 2016. ISBN 978-966-937-048-8. Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол.: А. С. 

Довгерт (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. 2021. 864 с.: іл. С. 191–194 (0,2 друк.арк.). 

Розділи навчального посібника: 

1) «Оприлюднення джерел права Європейського Союзу. Офіційні мови Європейського Союзу»/ 

«Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях)» (0,1 

друк.арк.). 

Наукові статті: 

1) Lukianov, D. V., Steshenko, V. M. & Ponomarova, H. P., (2021). Freedom of expression and 

Islam: Charlie Hebdo’s lessons. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Iss. 1. 

P. 61–70. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-

hebdo (Scopus, 1 д.а. у співавторстві, особисто – 0,5 д.а.); 

2) Yaroshenko, O.M., Steshenko, V.M., Anisimova, H.V., Yakovleva, G.O., Nabrusko, M.S. 

(2021). The impact of the European court of human rights on the development of rights in health care. 

International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078 (Scopus and Web of Science, 1 д.а. у співавторстві, 

особисто – 0,4 д.а); 

3) Rodionova, K. O., Piven, O. T., Khimych, M. S., Skrypka, H. A., Paliy, A. P., Yatsenko, I. V., 

Steshenko, V. M., Busol, L. V. (2021). Basic requirements for keeping animal by-products. Ukrainian 

Journal of Ecology. 11(2), 216–223. URL: https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-

keeping-animal-byproducts.pdf DOI: 10.15421/2021_102 (Web of Science, 1 д.а. у співавторстві, 

особисто – 0,4 д.а). 

Тези: 

Steshenko V. M. Modern requirements for lectures on law in institutions of higher education of 

Ukraine. Scientific and pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified lawyers in 

Ukraine and the EU»: Internship proceedings (February 8 – March 19, 2021). Frankfurt an der Oder: 

«Baltija Publishing», 2021. P. 115–119 (0,2 д.а). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Написати новизну. 

1) Визначено особливості забезпечення та обмеження права на свободу вираження поглядів. 

2) З’ясовано зміст практики ЄСПЛ у сфері захисту права на охорону здоров’я. 

3) Встановлено особливості забезпечення санітарних правил щодо утилізації згідно з правом ЄС 

і чинним законодавством України. 

4) Запропоновано нові підходи до викладення лекцій у юридичних закладах вищої освіти. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Участі не брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів. Не готував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
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5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.  

1) Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань методичного, 

організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за 

спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (наказ МОН «Про утворення робочої 

групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», визнання 

таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 

року № 1403 «Про утворення робочої групи» та внесення змін до наказу від 16 листопада 2020 

року № 1416 «Про забезпечення методичних та організаційних питань проведення єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту за окремими спеціальностями у 2020/2021 навчальному 

році» від 13 вересня 2021 р. № 980). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-

grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-

derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo 

2) Член підгрупи з права та міжнародного права робочої групи Міністерства освіти і науки 

України з методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного фахового 

вступного випробування (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

забезпечення методичних та організаційних питань проведення єдиного фахового вступного 

випробування у 2022 році» від 19 листопада 2021 р. № 1258).  

3) Член науково-методичної підкомісії 293 «Міжнародне право» НМК 5. «Науково-

методична комісія з бізнесу, управління та права» сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН «Про затвердження змін до 

персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України» від 21 листопада 2019 р. № 1451). URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-

komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-

ukrayini 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень. Не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 

Не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участі не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читав. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян.  

1) Відповідь на запит начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області А. Дурневича (від 13.01.2021 р. вих. № 58/6/54). 

2) Відповідь на запит Віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова від 24.12.2020 р. 

№ 22/7.1-4795-20 щодо проєкту Закону України «Про державну політику перехідного періоду» 

(спільно з к.ю.н., доцентом О. В. Сенаторовою). 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення). 

Всеукраїнські: 

1) VІІ-і Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М. В. 

Яновського і В. С. Семенова «55 років Міжнародним пактам про права людини» (26 листопада 

2021 р., на базі платформи Zoom). 

2) Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини, 10 грудня 2020 р. 

Зарубіжні: 

1) «Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine and the EU» (Frankfurt an der 

Oder, Germany, February 8 – March 19, 2021). 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
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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. 

Навчальні посібники: 

1) Стешенко В.М. Оприлюднення джерел права Європейського Союзу. Офіційні мови 

Європейського Союзу. Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в 

питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2021. 

Питання 25. С. 77-79 (0,1 друк. арк.) 

Стаття в Енциклопедії: 

1) Стешенко В. М. Діти, захист прав // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. 

Харків: Право, 2016. ISBN 978-966-937-048-8. Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол.: А. С. 

Довгерт (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. 2021. 864 с.: іл. С. 191–194 (0,2 друк.арк.). 

Статті, опубліковані за кордоном: 

1) Lukianov, D. V., Steshenko, V. M. & Ponomarova, H. P., (2021). Freedom of expression and 

Islam: Charlie Hebdo’s lessons. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Iss. 1. 

P. 61–70. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-

hebdo (Scopus, 1,1 д.а. у співавторстві, особисто – 0,5 д.а.); 

2) Yaroshenko, O.M., Steshenko, V.M., Anisimova, H.V., Yakovleva, G.O., Nabrusko, M.S. 

(2021). The impact of the European court of human rights on the development of rights in health care. 

International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078 (Scopus and Web of Science, 1 д.а. у співавторстві, 

особисто – 0,4 д.а); 

3) Rodionova, K. O., Piven, O. T., Khimych, M. S., Skrypka, H. A., Paliy, A. P., Yatsenko, I. V., 

Steshenko, V. M., Busol, L. V. (2021). Basic requirements for keeping animal by-products. Ukrainian 

Journal of Ecology. 11(2), 216–223. URL: https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-

keeping-animal-byproducts.pdf DOI: 10.15421/2021_102 (Web of Science, 1 д.а. у співавторстві, 

особисто – 0,4 д.а). 

Тези: 

Steshenko V. M. Modern requirements for lectures on law in institutions of higher education of 

Ukraine. Scientific and pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified lawyers in 

Ukraine and the EU»: Internship proceedings (February 8 – March 19, 2021). Frankfurt an der Oder: 

«Baltija Publishing», 2021. P. 115–119 (0,2 д.а). 

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

1) Lukianov, D. V., Steshenko, V. M. & Ponomarova, H. P., (2021). Freedom of expression and 

Islam: Charlie Hebdo’s lessons. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Iss. 1. 

P. 61–70. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-

hebdo (Scopus, 1 д.а. у співавторстві, особисто – 0,5 д.а.); 

2) Yaroshenko, O.M., Steshenko, V.M., Anisimova, H.V., Yakovleva, G.O., Nabrusko, M.S. 

(2021). The impact of the European court of human rights on the development of rights in health care. 

International Journal of Human Rights in Healthcare. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078 (Scopus and Web of Science, 1 д.а. у співавторстві, 

особисто – 0,4 д.а); 

3) Rodionova, K. O., Piven, O. T., Khimych, M. S., Skrypka, H. A., Paliy, A. P., Yatsenko, I. V., 

Steshenko, V. M., Busol, L. V. (2021). Basic requirements for keeping animal by-products. Ukrainian 

Journal of Ecology. 11(2), 216–223. URL: https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-

keeping-animal-byproducts.pdf DOI: 10.15421/2021_102 (Web of Science, 1 д.а. у співавторстві, 

особисто – 0,4 д.а). 

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

має. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
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Член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.029 по захисту дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії Петренко Юлії Володимирівни «Міжнародне 

співробітництво держав-членів Європейського Союзу в сфері оборони» з спеціальності 293 

«Міжнародне право» (захист відбувся 16 вересня 2021 р.). 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

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

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

1) Проект Еразмус+ CRIMHUM № 598471–EPP–1–2018–1–AT–EPPKA2–CBHE–JP 

«Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням 

європейських стандартів з прав людини» (наказ ректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого «Про склад робочої групи проекту Еразмус+ CRIMHUM» від 01.09.2021 р. 

№ 228). 

2) Берлінська школа економіки і права (м. Берлін, 18–21 жовтня 2021 р.). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

Модератор онлайн-семінару «Вишеградська четвірка як приклад регіонального 

співробітництва», організованого Харківською міською радою спільно з Генеральним 

консульством Республіки Польща у Харкові (10 березня 2021 р.). 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Нагороджений грамотою Міністра освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, 

високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок 

у розвиток сфери освіти і науки України. 

Нагороджений медаллю «За патріотизм до України» з нагоди 30-річчя Незалежності 

України. 

 

 

 

Завідувач кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук, доцент                                             Володимир СТЕШЕНКО 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 26.11.2021 р. протокол № 4. 
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