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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Гиляка Олег Сергійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних 

наук, старший дослідник, доцент кафедри міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства (0,5 ст.). 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

– 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: опубліковано 1,85 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. –  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. –  

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

брав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів: 

• науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного 

управління закладами освіти і державним майном»; 

• науковий висновок на проект Закону України «Про правотворчу 

діяльність»; 

• проекту Закону України «Про нормативно-правові акти»; 

• науковий висновок на проект Закону України про внесення змін до 

деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (4667 та 4667-1); 

• науковий висновок на проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо уточнення окремих положень про мову освіти 

(4648 та 4648-1); 

• науковий висновок на проект Закону України про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України (6062). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України –. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України. –. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень –. 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

• висновок для Міністерства освіти і науки України щодо організації 

та проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та 

наукових установ для формування нового складу Ради прокурорів України та 

органу, що здійснює дисциплінарні провадження. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України –.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам –. 

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). 

міжнародні конференції: 

• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Діджиталізація та права людини» (м. Хмельницький, 29 березня 2021 року); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права» (м. Харків, 23 квітня 2021 р.); 

• Міжнародний воркшоп «Digital-безпека та цифровізація» (м. 

Харків, 18 травня 2021 р.); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Конституція 1996 

року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму», 

присвячена 25-й річниці Конституції України (м. Київ, 24 червня 2021 р.); 

• V Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 20-24 

вересня 2021 р.); 

• Міжнародна науково-практична конференція «Двадцяті осінні 

юридичні читання на тему: «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії 

та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 р.); 

• V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики 

та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 29 жовтня 2021 

р.); 

• Міжнародний науковий полілог «Парламентаризм в Україні у світлі 

розвитку української державності: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 25 

листопада 2021 р.). 

 

вітчизняні конференції: 

• Науково-практична онлайн конференція «Парламентський 

контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації 

в Україні: стан та проблеми» (м. Київ, 30 березня 2021 року); 

• Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права» (м. Харків, 24 квітня 2021 р.); 
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• Всеукраїнський круглий стіл «Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах», присвячений 30-й річниці Незалежності України 

та 25-річчю Конституції України (м. Харків, 27 травня 2021 р.); 

• Науково-практична онлайн-конференція «Конституційні цінності в 

офіційній та академічній конституційних доктринах» (14 червня 2021 р.); 

• Науково-практична конференція, присвячена 25-й річниці 

Конституції України «Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: 

вектори удосконалення» (м. Київ, 22 червня 2021 р.); 

•  Круглий стіл «Права людини в умовах цифрової трансформації 

суспільства: сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і 

захисту» (24 вересня 2021 р.). 

 

9. Видавнича діяльність: 

 

статті всього 6 / 1,5 друк. арк.: 

 

• Hyliaka O., Mernyk A., Yaroshenko O., Gnatenko K., Sliusar A. The 

right to euthanasy how the fourth generation human right. Georgian medical news. 

2020. № 308. Р. 175–180 (вийшла друком у 2021 році) (0,7/0,15 друк.арк) 

(Scopus). 

• Kostruba A. V., Hyliaka O. S. Theoretical substantiation of the model of 

borrowing rights-terminating facts. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 2020. №2. Р. 

189–203 (вийшла друком у 2021 році) (0,8/0,4 друк.арк) (Scopus). 

• Petryshyn O. V., Hyliaka O. S. Human rights in the digital age: 

Challenges, threats and prospects. Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine. №1. 2021. С. 15–23. (0,8/0,4 друк.арк) (Scopus). 

• Petryshyn O. V., Petryshyn O. O., Hyliaka O. S. The problem of non-

implementation of judgements of the European Court of  Human Rights in Ukraine in 

the context of the rule of law (methodological and comparanive aspects). Journal of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 28 (2). P. 17-24. 

(0,8/0,25 друк.арк) (Scopus). 

• Politanskyi, V., Lukianov, D., Ponomarova, H., Hyliaka, O. (2021). 

Information Security in E-Government: Legal Aspects. Cuestiones Políticas, 39 (69), 

361-372 (0,75/0,15 друк.арк) (Web of Science). 

• Mernyk, A., Yaroshenko, O., Inshyn, M., Lukianov, D., Hyliaka, O. 

Vaccination: human right or duty. Georgian medical news, 2021, (315), p. 135–140 

(0,6/0,15 друк.арк) (Scopus). 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 2 / 0,35 друк. арк.: 

 

• Гиляка О. С. Окремі аспекти впливу цифровізації на права людини. 

Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). – 
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Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2021. С. 94-97 (0,2 друк. арк.). 

• Гиляка О. С. Окремі аспекти впливу систем штучного інтелекту на 

права людини. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної 

науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права 

людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 

жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління і 

права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 284-285 (0,15 друк. арк.) 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science: 

Scopus: 

• Hyliaka O., Mernyk A., Yaroshenko O., Gnatenko K., Sliusar A. The 

right to euthanasy how the fourth generation human right. Georgian medical news. 

2020. № 308. Р. 175–180 (вийшла друком у 2021 році) (0,7/0,15 друк.арк). 

• Kostruba A. V., Hyliaka O. S. Theoretical substantiation of the model of 

borrowing rights-terminating facts. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 2020. №2. Р. 

189–203 (вийшла друком у 2021 році) (0,8/0,4 друк.арк). 

• Petryshyn O. V., Hyliaka O. S. Human rights in the digital age: 

Challenges, threats and prospects. Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine. №1. 2021. С. 15–23. (0,8/0,4 друк.арк). 

• Petryshyn O. V., Petryshyn O. O., Hyliaka O. S. The problem of non-

implementation of judgements of the European Court of  Human Rights in Ukraine in 

the context of the rule of law (methodological and comparanive aspects). Journal of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 28 (2). P. 17-24. 

(0,8/0,25 друк.арк). 

• Mernyk, A., Yaroshenko, O., Inshyn, M., Lukianov, D., Hyliaka, O. 

Vaccination: human right or duty. Georgian medical news, 2021, (315), p. 135–140 

(0,6/0,15 друк.арк). 

Web of Science: 

• Politanskyi, V., Lukianov, D., Ponomarova, H., Hyliaka, O. (2021). 

Information Security in E-Government: Legal Aspects. Cuestiones Políticas, 39 (69), 

361-372 (0,75/0,15 друк.арк). 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних –. 

 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

• Симонова Ірина Василівна. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук на тему «Соціальні права людини: 

теоретичний вимір та практика реалізації» (спеціальність 12.00.01 «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень»). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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• Данило Сергій Михайлович. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання місцевого 

самоврядування на українських землях у складі Російської імперії: історико-

правове дослідження» (спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень»). 

• Бичков Ігор Геннадійович. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук на тему «Місце органів конституційної 

юрисдикції в механізмі стримувань і противаг демократичної правової 

держави» (спеціальність 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень»). 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 

Кандидатські дисертації:  

• Пристінська Катерина Олександрівна. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові 

засади взаємодії органів публічної адміністрації щодо запобігання незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (спеціальність 

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право»). 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом : 

• Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

В рамках укладених меморандумів у звітному періоді продовжувалось 

наукове співробітництво з науковцями Вільнюського державного університету 

(Литва), Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) та 

Лодзинського університету (м. Лодзь, Польща). 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією––. 

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

• Подяка голови Харківської обласної ради. 

 

 

доц. Гиляка О.С. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 
 

 


