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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 рік 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Лук’янов Дмитро Васильович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: Завідувач кафедри 

міжнародного приватного права та порівняльного правознавства. Доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових 

наук України. 

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

«Методологія порівняльно-правових досліджень» (2,0  друк.арк). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Методологія порівняльно-правових досліджень» (9,3 друк.арк). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи монографії, 

наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, пропозиції до проекту 

Закону України «Про правотворчу діяльність» тощо). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено сучасну 

методологію проведення порівняльно-правових досліджень та її застосування у 

наукових та науково-практичних цілях. Охарактеризовано предмет 

порівняльно-правових досліджень. Зроблено висновок, що останнім часом, 

питання порівняльного вивчення досвіду різних правових систем у 

проголошені, закріплені та забезпеченні прав і свобод людини стають 

самостійним предметом порівняльно-правових досліджень. Досліджено основні 

особливості різних видів порівняльно-правових досліджень: діахронного та 

синхронного, бінарного та мультипорівняння, внутрішньосімейного та між 

сімейного порівняння, мікро-,мезо-та макропорівняння, внутрішнього та 

зовнішнього порівняння, нормативного та функціонального порівняння. 

Розглянуто основі стадій проведення порівняльно-правових досліджень та 

вимоги до них. Отримані результати використано для проведення порівняльно-

правових досліджень у питанні регулювання нормотворчості  в різних правових 

системах. На їх основі розроблено проект Закону України «Про правотворчу 

діяльність». 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Член робочої групи Міністерства юстиції України з розробки проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти». Приймав участь у розробці проекту 

Закону України «Про правотворчу діяльність». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів: 

•  проекту Закону України «Про державну політику перехідного 

періоду», 
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• проекту Закону України «Про освіту», 

• проекту Закону України «Про вищу освіту», 

• проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

• проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо статусу національного та ефективного управління закладами 

освіти і державним майном», 

• проекту Закону України «Про засади правотворчості в Україні», 

• проект Закону України «Про правотворчу діяльність», 

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

• проектів Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо 

присудження наукових ступенів (4667 та 4667-1), 

• проектів Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

уточнення окремих положень про мову освіти (4648 та 4648-1), 

• проект Наказу МОН України «Про затвердження переліку наукових 

спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові 

ступені кандидата наук і доктора наук», 

• проекту Закону України «Про  формування та розміщення 

державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, 

фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, 

кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої 

освіти, на післядипломну освіту», 

• проекту Закону України «Про внесення змін до статті 48 Закону 

України «Про вищу освіту» щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти для іноземців та осіб без громадянства»,  

• проекту Закону України про внесення змін до статті 48 Закону 

України «Про вищу освіту» щодо мови освітнього процесу для іноземців та 

осіб без громадянства,  

• проекту Закону України про внесення змін до статті 48 Закону 

України «Про вищу освіту» щодо мови освітнього процесу в закладах вищої 

освіти для іноземців та осіб без громадянства (англійська мова, інші офіційні 

мови Європейського Союзу),  

• проекту Закону України «Про запобігання загрозам національній 

безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну 

або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», 

• проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про політичні партії в Україні», 

• проекту Закону України «Про юрисдикційні імунітети та 

відповідальність іноземних держав». 

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:  

• Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду 

України.  
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• Член конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді 

Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент (Указ 

Президента України № 365/2021 «Питання конкурсу для відбору кандидатур на 

посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає 

Президент України»). 

• Член секції «Право» Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України. 

 

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: 

• Висновок на запит Центральної виборчої комісії України щодо 

застосування частини 12 ст. 31 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум». 

• Висновок на запит Офісу Президента України щодо розробки та 

функціонування системи моніторингу осіб, які мають значну економічну або 

політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 

• Пропозиції для Міністерства юстиції України щодо супроводу 

проекту Закону України «Про правотворчу діяльність»  

• Висновок для МОН 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. 

• Висновок для Першого заступника Голови Верховної Ради України 

щодо процедури розгляду, ухвалення Законів прийняття Верховною Радою 

України на підставі ст. 119 та ст.45 Регламенту.  

• Пропозиції для Кабінету Міністрів України щодо стану реалізації 

програми Президента України на період 2021 – 2024 роки. 

• Висновок на запит Представника Президента України в 

Конституційному Суді України щодо вдосконалення законодавчого 

регулювання питань притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі, інші порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в 

режимі фотозйомки (відеозапису). 

• Висновок для Міністерства юстиції України щодо виконання 

судових рішень відносно іноземної держави.  

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 –. 
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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:  

 

міжнародні конференції: 

• Webinars “Global challenges of modern times” (Chandigarh University, 

India, 30 and 31 Januar 2021). 

• Международная конференция в сфере права и социальных наук.  

факультет Права и Социальных наук Университета имени Сулеймана Демиреля 

(Каскелен, Казахстан, 16-17 апреля 2021 года). 

• Міжнародна конференція «Конституція 1996 року: Україна в 

системі координат європейського конституціоналізму» (Київ )24 червня 2021 р. 

• Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні 

юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та 

практики», (м. Хмельницькій, 1-2 жовтня 2021 р. 

• Міжнародний науковий полілог «Парламентаризм в Україні у світлі 

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

листопада 2021 року). 

 

вітчизняні конференції: 

• Круглий стіл «Історія державотворчих процесів в Україні і 

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

Конституції  України)» (Харків, 27 травня 2021 року). 

• Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та 

застосування в юрисдикційній практиці (ХІV Тодиківські читання) (Харків, 11 

червня 2021 року). 

• Науково-практична конференція «Конституційні цінності в 

офіційній та академічних доктринах» (Київ, 14 червня 2021 р.). 

• Науково-практична конференція «Роль органів конституційного 

судочинства в механізмі захисту прав людини» (Київ, 16 червня 2021 р.) 

• Науково-практична конференція «Принцип поді.лу влади та його 

гарантування органами конституційного судочинства» (Київ, 18 червня 2021 

р.). 

• Науково-практична конференція «Взаємодія громадянського 

суспільства, особи і держави: вектор удосконалення» (м. Київ, 22 червня 2021 

року). 

• «Європейські цінності та конституційне правосуддя» Харків, 20 

вересня 2021. 

• Науково-практичний семінар на тему: „Питання контролю 

виконання рішень Конституційного Суду України“ (м. Київ, 22 жовтня 2021 

року). 
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9. Видавнича діяльність:  

 

монографії всього 2 / 1,4 друк. арк.: 

• Lukianov, D., Zinchenko O. V. M. Koretsky on the Unification of Law // 

Discovering the Unexpected: Comparative Legal Studies in Eastern and Central 

Europe / Edited by W.E. Butler, O.V. Kresin. Clark, New Jersey: Talbot Publishing, 

2021. 547 pp. pp. 229-248. (32,0/0,6 друк. арк.). Зарубіжна колективна 

монографія. 

• Правова система України: становлення, особливості та перспективи 

розвитку в умовах глобалізації // Правова наука України: сучасний стан, 

виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О. В. Петришин 

(голова редкол.), В. А. Журавель (заст. голови редкол.), Н. С. Кузнєцова (заст. 

голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2021. – 

680 с. c. 69-81(0,8 друк.арк). 

 

навчальні посібники всього  1 / 4,4 друк. арк.: 

• Порівняльне правознавство у таблицях: навч. посібник для юрид. 

факультетів і вищих навчальних закладів / авт.-уклад.: О.В.Петришин, 

О.В.Зінченко, Д.В.Лук’янов, 4-тє видання, змінене. Х.: Право, 2021. 164 с. (13,2 

/ 4,4 друк. арк.). 

 

статті всього 9 / 3,3 друк. арк.: 

• Lukianov D., Shumilo I., Lukan M. Conflict of law regulation in cross-

border copyright inheritance. Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers. 

– Kharkiv : Law, 2021. № 13. 273-288. (0,7 /0,3 друк.арк). 

• Lukianov, D., Zinchenko O. V. M. Koretsky on the Unification of Law // 

The Journal of Comparative Law / Edited by W.E. Butler and Michael Palmer, 2021. 

– Volume Sixteen, Issue One. pp. 215-229. (1,2 / 0,6 друк.арк). 

• Akif Tahiiev, Dmytro Lukianov Impact of the events of Fadak on the 

formation of differences between the Islamic Sunni and Shia law // Islamic Inquiries 

(Електронний ресурс) режим доступу: https://is.urd.ac.ir/article_137403.html 

(1,3/0,6 друк.арк). 

• Lukianov, D.V., Ponomarova, H.P., & Tahiiev, A.S. (2020). The Quran 

in Shia Jurisprudence. Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine, 27(4), 29-42. (вийшов друком у 2021 р.) (1,1/0,4 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. 

(0,6/0,1 друк.арк). 

• Lukianov, D.V., Hoffman,T., & Shumilo, I.A. (2021). Prospects for 

recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules 

require a new haven? Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 

28(2), 198-210. (1,5/0,5 друк.арк). 
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• 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, 28(1), 61-70. (1,3 /0,5 друк.арк). 

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

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

361-372. (0,75/0,15 друк.арк). 

• Лук’янов Д. В., Гетьман Є. А. Множинність правових систем // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 13 : Міжнародне 

приватне право / редкол.: А. С. Довгерт (голова) та ін. Харків : Право,  2021. – 

864 с. C. 483 – 487. (0,3/0,15 друк.арк). 

 

тези наукових доповідей і повідомлень всього 3 / 0,2 рук. арк.: 

• Лук’янов Д. В., Пономарьова Г. П. Тенденції розвитку права в 

епоху глобалізації // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез 

Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні 

читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики», (м. 

Хмельницькій, 1-2 жовтня 2021 р.) Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 279 – 181. (0,25/0,1 

друк.арк). 

• Лук’янов Д. В., Пономарьова Г. П. Правонаступництво України: 

історичний та порівняльно-правовий аспекти // Сучасні конституційні 

доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці. 

Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової 

конференції (11 червня 2021 року) / За ред. проф. А. П. Гетьмана . 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків: ТОВ 

Видавництво «Права людини», 2021. – 184 с. (С. 47-48). (0,1/0,05 друк.арк). 

• Лук’янов Д. В Правонаступництво України: порівняльно-правові 

аспекти // Матеріали круглого столу «Історія державотворчих процесів в 

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

Конституції України)» м. Харків, 27 травня 2021 р. Харків: ФОП Бровий О. В. 

2021. – 154 с.  С.17-19. (0,1/0,05 друк.арк). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Scopus: 

• Lukianov, D.V., Ponomarova, H.P., & Tahiiev, A.S. (2020). The Quran 

in Shia Jurisprudence. Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine, 27(4), 29-42. (вийшов друком у 2021 р.) (1,1/0,4 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. 

(0,6/0,1 друк.арк). 

• Lukianov, D.V., Hoffman,T., & Shumilo, I.A. (2021). Prospects for 

recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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require a new haven? Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 

28(2), 198-210. (1,5/0,5 друк.арк). 

• 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, 28(1), 61-70. (1,3 /0,5 друк.арк). 

•  

Web of Science: 

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

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

361-372. (0,75/1,8 друк.арк). 

 

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

наукометричних базах даних. 

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

• Член редакційної колегії «The Journal of Comparative Law» (США); 

• Член редакційної колегії наукового юридичного журналу «Вісник 

Національної академії правових наук України» (Scopus); 

• Член редакційної колегії юридичного журналу «Право України»; 

• Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Державне 

будівництво та місцеве самоврядування»; 

• Член редакційної колегії Великої української юридичної 

енциклопедії: у 20-ти томах; 

• Член редакційної колегії Тому 13 «Міжнародне приватне право» 

Великої української юридичної енциклопедії. 

 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

• Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого; 

• Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

• дисертації Бурбели Віктора Любомировича на тему: «Вплив 

християнського віровчення на формування і розвиток держави в історії 

правової думки: традиції та новації», представленої на здобуття першого 

наукового ступеню – доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

 

Докторські:  

• дисертації Колодія Олексія Анатолійовича на тему 

«Конституційно-правовий статус Українського народу» за спеціальністю 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

• дисертації Подкопаєва Сергія Васильовича «Теоретико-правові 

засади модернізації прокуратури в Україні» на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура». 

• дисертації Мазур Тамари Вікторівни на тему «Охорона культурної 

спадщини в Україні: історико- й теоретико-правове дослідження», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 

– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

• дисертації Шеховцова Володимира Володимировича на тему 

«Теоретико-методологічні засади формування та розвитку фауністичного 

законодавства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне 

право; природоресурсне право. 

• дисертації Копчі В.В. «Правозахисна функція держав Центральної 

Європи: теоретичні та порівняльно-правові аспекти», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

• дисертації Іщука Сергія Івановича «Громадянське суспільство в 

умовах євроінтеграційного розвитку України: теоретико-правовий аспект», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. 

 

Кандидатські: 

• дисертації Глідер Ігоря Віталійовича «Судове провадження в 

першій інстанції за кримінальним процесуальним законодавством Ізраїлю» за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність». 

• дисертації  Наконечної Анни Михайлівни тему: «Правове 

регулювання як засіб задоволення людських потреб та інтересів 

(загальнотеоретичне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень. 
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• дисертації Гладштейн Анни Леонідівни «Тенденції розвитку 

регулювання конкуренції у регіональних торговельних угодах», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії): 

• Обласна іменна стипендія видатному науковцю у галузі 

«правознавство» імені Василя Пилиповича Маслова (2020 – 2021 рр.). 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

• Член редакційної колегії «The Journal of Comparative Law» (США). 

• Учасник проекту «Модернізація магістерських програм для 

майбутніх суддів, прокурорів, слідчих щодо європейського стандарту з прав 

людини» (CRIMHUM), що фінансується Європейською Комісією. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

• Член секції правого забезпечення інноваційного розвитку обласної 

науково-координаційної ради Харківської обласної державної адміністрації.  

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

• Грамота Верховної Ради України (Розпорядження Голови 

Верховної Ради України №307-к від 14 травня 2021 р.). 

 

 

 

 

 

 

Д. В. Лук’янов  

 

 

 

 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства ______Протокол № 3 від 02.12.2021 р._____ 
 


