
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тарасов Олег Володимирович. 

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

міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Харківська школа 

міжнародного права міжвоєнного періоду», 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Харківська школа 

міжнародного права міжвоєнного періоду», 4,08 друк. арк. 

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

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

Розділи монографії:  

1) Розділ «Персонологічний вимір динамічних змін міжнародного права», «Міжнародне право 

у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку» (0,7 друк. арк.) 

Розділи підручника: 

1) Розділ «Суб’єкти міжнародного права», «Міжнародне право» (1,5 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1) «Від захисника Вітчизни до кандидата наук: сторінки біографії Ігоря Івановича Лукашука», 

(0,8 друк. арк.) 

2) «До біографії Лева Ісайовича Величко (Гальберштадта) (1879-1937)» (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1) «Чи можлива правова суб’єктність без правової форми?», (0,2 друк. арк.) 

2) «Межі персонативної правової реальності», (0,15 друк. арк.) 

3) «Міжнародно-правове архівознавство», (0,08 друк. арк.) 

4) «Прогностична функція вищої юридичної освіти», (0,15 друк. арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Заповнені лакуни в історії розвитку Харківської 

школи міжнародного права у період 1920– 1939 років, зокрема уточнена біографія Лева Ісайовича 

Величко (Гальберштадта), репресованого у 1937 р., уточнена дата заснування кафедри 

міжнародного права і політики Харківського інституту радянського будівництва і права, імена 

завідуючих цієї кафедри, обсяг годин з навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право», 

який виділявся для вивчення на міжнародному факультеті ХІРБП, віднайдені архівно-слідчі 

справи репресованих викладачів ХІРБП, уточнена довоєнна, воєнна та післявоєнна біографія Ігоря 

Івановича Лукашука, запропоновано розглядати міжнародно-правові архівознавство та 

біографістику як спеціальні напрями досліджень у рамках історії міжнародного права. 

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. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні. 

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. Не готував. 

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

(в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

Всеукраїнські: 

1) Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності 

України та 25-річчя Конституції України. Всеукраїнський круглий стіл (27 травня 2021 р., 

м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (в системі ZOOM). 

2) Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права. Всеукраїнський круглий стіл з 

міжнародною участю (28 – 29 травня 2021 р., м. Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України). 

3) П’яті щорічні міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професора Олександра 

Задорожнього (25 червня 2021 р., м. Київ, Українська асоціація міжнародного права) (в системі 

ZOOM). 

4) Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного 

правопорядку. Всеукраїнський круглий стіл (8 жовтня 2021 р., м. Львів, Львівський 

національний університет імені Івана Франка) (в системі ZOOM). 

5) VII 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., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (в системі 

ZOOM). 

Міжнародні: 

1) Міжнародний семінар, організований Харківською міською радою, присвячений 30-й річниці 

Вишеградської групи (10 березня 2021 р., м. Харків). 

2) Шляхи розвитку правової науки в умовах сьогодення. ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція (22 – 23 квітня 2021 р., м. Київ, Державний університет інфраструктури та 

технологій). (в системі ZOOM). 

3) Міжнародно-правові читання, присвячені 95-річчю з дня народження проф. І. І. Лукашука (1 

червня 2021 р., м. Київ, Українська асоціація міжнародного права) (в системі ZOOM). 

4) History of International Law: Existing Problems and Scientific Approaches. Briefing (29 October 

2021, Kyiv, Ukrainian Association of International Law) (в системі ZOOM). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Монографії: 

1) Тарасов О. В. Персонологічний вимір динамічних змін міжнародного права. Міжнародне 

право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку: колект. 

монографія / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. Львів, Дрогобич: Коло, 2021. С. 75–

88. (0,7 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1) Тарасов О. В. Від захисника Вітчизни до кандидата наук: сторінки біографії Ігоря Івановича 

Лукашука. Український часопис міжнародного права. Спеціальний випуск, присвячений 95-

річчю з дня народження професора Ігоря Івановича Лукашука. – 2021. – С. 11–20. (0,8 друк. 

арк.) 

2) Тарасов О. В. До біографії Лева Ісайовича Величко (Гальберштадта) (1879–1937). 55 років 

Міжнародним пактам про права людини: зб. наук. статей за матер. VІI-х Харківських міжнар.-

прав. читань, присвячених пам’яті професорів М. В. Яновського і В. С. Семенова, 26 листопада 

2021 р., м. Харків. Редкол.: А. П. Гетьман, В. М. Стешенко та ін. Харків, 2021. С. 5–15 (0,5 друк. 

арк.) 

Тези: 

1) Тарасов О. В. Чи можлива правова суб’єктність без правової форми? Шляхи розвитку 

правової науки в умовах сьогодення: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (22 – 23 квітня 2021 р., м. Київ) / редкол. Н. Брайковська, А. Горбань, Ю. Дудник та 

ін. Київ: ДУІТ, 2021. С. 321–324. (0,2 друк. арк.) 
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2) Тарасов О. В. Межі персонативної правової реальності. Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу з міжнародною 

участю (28 – 29 травня 2021 р., м. Харків) / уклад.: К. Буряковська, С. Максимов, Н. Сатохіна, О. 

Стовба. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. С. 105–

108. (0,15 друк. арк.) 

3) Тарасов О. В. Міжнародно-правове архівознавство. Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя Конституції 

України: Матеріали круглого столу (27 травня 2021 р., м. Харків) / уклад.: В. Гончаренко, 

Т. Слінько, А. Булгаков та ін. Харків: ФОП Бровин О. В., 2021. С. 41–42. (0,08 друк. арк.) 

4) Тарасов О. В. Прогностична функція вищої юридичної освіти. Modern European methods of 

organizing the educational process for law students: Internship proceedings, September 6 – October 

17, 2021. Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. P.53–57. (0,15 друк. арк.) 

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

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

має. 

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

фахового наукового журналу «Український часопис міжнародного права», «Проблеми 

законності», редколегії фахового електронного видання «Теорія і практика правознавства». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Член спеціалізованої вченої ради 

Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Член Експертної 

ради з питань проведення експертизи дисертацій з юридичних наук Міністерства освіти і науки 

України. 

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. Стипендіат Харківської обласної іменної 

стипендії в галузі науки у 2021 році у номінації «Правознавство» імені В. П. Маслова. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Участі не брав. 

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував. 

 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук, доцент                                                       Олег ТАРАСОВ 

 

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

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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