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З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВТНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО 

ПРАВОЗНАВСТВА  ЗА 2021 РІК 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

1.1. Теми цільових комплексних програм, за якими проводились дослідження на 

кафедрі у 2021 році: «Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного 

права та іноземного конституційного права». 

1.2. Склад кафедри:   

1. Лук’янов Д.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

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

Опубліковано 9,3 друк. арк. 

Монографії: 

• 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.).  

• 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: 

• 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.). 
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Статті: 

• 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). 

• 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 / 
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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: 

• 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). 
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2. Гетьман Є.А. , д.ю.н., професор (0,5 ставки за сумісництвом) 

Опубліковано 1,95 друк. арк. 

 

Монографії: 

• Радишевська О.Р., Гетьман Є.А. Європеїзація як вектор розвитку 

адміністративного права України // 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. – С. 370-381. (1,2/ 0,6 

друк.арк.). 

 

Статті: 

• Гетьман Є.А., Політанський В.С., Гетьман К.О. Світовий досвід впровадження 

електронних адміністративних послуг // Вісник Національної академії правових наук 

України. – № 1. – 2021. С. 79-88. (1,3/0,5 друк.арк.). 

• Гетьман Є. А., Політанський В. С., Семеніхін І. В. Практика впровадження 

електронних адміністративних послуг в Україні // Вісник Національної академії 

правових наук України. – № 2. – 2021. С. 93-105. (1,3/0,5 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: 

• Гетьман Є.А. Становлення та розвиток адміністративного судочинства в 

незалежній Україні. Матеріали круглого столу «Історія державотворчих процесів в 

Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя 
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Конституції України), м. Харків, 27 травня 2021 року. – Харків, ФОП Бровын О.В., 

2021. – С. 11-13. (0,2 друк.арк.). 

 

3. Гиляка О.С., к.ю.н, старший дослідник (0,5 ставки за сумісництвом) 

Опубліковано 1,85 друк. арк. 

 

Статті: 

• 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). 

• 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). 

• 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). 
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Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• 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). – 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.). 

 

4. Зінченко О.В., д.і.н.,професор 

«Сучасні національні правові системи на правовій карті світу», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 9,1 друк. арк. 

  

Монографії: 

• 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.).  
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Навчальні посібники: 

• 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: 

• Зінченко О.В. Порівняльний аналіз конституційного статусу корінних 

народів Бразилії, Канади та Індії. Теорія і практика правознавства: електронне 

видання. Харків: НЮУ, 2021. Вип. 1. (№ 19). Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/229460.  (1,0 друк. арк.).   

• Serohin, V., Zinchenko, O., Serohina, S., Petrechenko, S., Tsyganyuk, Y., 

Gryshko, L. Freedom of speech and violation of privacy.  Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1-5. (0,7/0,2 друк. арк.).   

• Stepan Lytvyn, Olena Zinchenko, Olha Basarab, Valentyna Goncharuk, 

Uliana Andrusiv, Iryna Ryzhuk. Legal Regulation of the Agreement on Provision of 

Tourist Services during the Pandemic Covid-19. Journal Of Environmental Management 

And Tourism, 2021, 12 (2), P. 501-506. (0,7/0,2 друк. арк.).  

• Зінченко О.В. Суперпрезидентська форма правління у державах 

Центральної Азії. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 

№ 2/2021. С. 42-45. (0,7 друк. арк.).   

• Zinchenko Olena, Lukianov Dmytro. V. M. Koretsky on the Unification of 

Law.  The Journal of Comparative Law. Editors WE Butler, Michael Palmer. Volume 

Sixteen. Issue One. 2021. Talbot publishing. Clark. New Jersey. P. 215-230. (1,2/0,6 друк. 

арк.). 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/229460.
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Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• Зінченко О.В. Конституції Бразилії, Індії та Канади про статус національних 

меншин (порівняльний аналіз). Trends and directions of development of scientific 

approaches and prospects of integration of Internet technologies into society: The 

matherials of VI International Science Conference  (Sweden, Stockholm, February 23-26, 

2021). Stockholm, 2021. Р. 202-204. (0,3 друк. арк.).  

• Зінченко О.В. Правоприємство Балтійських країн. Iсторія державотворчих 

процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 

25-річчя конституції України): матеріали круглого столу (Україна, м. Харків, 27 

травня 2021 р.).  Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 31-32. (0,2 друк. арк.) 

• Зінченко О.В. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

європейському просторі вищої освіти» як основа європейської системи забезпечення 

якості освіти. Interaction of society and science: prospects and problems: Abstracts of 

XXII International Scientific and Practical Conference (London, England, April 20-23, 

2021). London, 2021. Р. 157-160. (0,4 друк. арк.). 

• Зінченко О.В. Фактори формування диктатур у державах Центральної Азії. 

Політична система України за умов глобальних викликів і локальних проблем: 

збірник матеріалів ХХXІV Харківських політологічних читань (м. Харків, 21 квітня 

2021 р.).  Харків: Право, 2021. С. 15-19. (0,5 друк. арк.) 
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5. Панченко В.В., к.ю.н., доцент 

«Організаційно-правові питання реалізації основних засад державної аграрної 

політики України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,0 друк. арк. 

 

Науково-практичний коментар: 

• Науково-практичний коментар до Кодексу України з процедур 

банкрутства: ресурс ІТ платформи Ліга : Закон / кол. авт.: Ю.Ю. Бакай, Т.В. Курман, 

В.В. Панченко та ін.; за заг. ред. Т.В. Курман, Н.О. Тищенко; Nobilі, К.: Ліга: Закон, 

2021. – 400 с. URL: https: // ligazakon.net. (20,8/2,5 друк. арк.); 

 

Статті: 

• Panchenko V. Legal application questions of disciplinary penalties is to 

arbitrage managing in Ukraine / Panchenko V. // Norwegian Journal of development of the 

International Science. – 2021. – № 72, Vol. 2. – P. 32 – 36. (0,5 друк. арк.).  

• Панченко В. Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної 

відповідальності арбітражних керуючих в Україні / Панченко В. // Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică L.L.C.: Scientific and practical Publication in law. – Республіка 

Молдова. – 2021. – № 1 (46). – P. 122 – 135. (0,7 друк. арк.).  

 

Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• Панченко В. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу як 

складова конкурентоспроможності України / Панченко В. // Fundamental and applied 

research in the modern world. Abstracts the 8th International scientific and practical 

conference. BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. (USA, Boston, March 17-19, 2021). 

Pp. 766 – 771. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-

https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
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19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/. (0,4 друк. арк.);  

• Панченко В. Розвиток сільських територій: міжнародно-правовий досвід 

/ Панченко В. // Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: тези доповідей 

за матеріал. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 р.) / відп. ред. 

Я. І. Ленгер, А. М. Земко. – Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2021. – С. 86 – 90. (0,3 друк. 

арк.); 

• Панченко В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як складова 

конкурентоспроможності сільського господарства: міжнародно-правовий аспект / 

Панченко В. // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings 

of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, 

Japan. 2021. (Japan, Kyoto, April, 28-30, 2021) Pp. 564 – 567. URL: http://sci-

conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-

education-problems-prospects-and-innovations-28-30-aprelya-2021-goda-kioto-yaponiya-

arhiv/. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Організаційно-правові аспекти щодо агроекологічних 

заходів / Панченко В. // Results of modern scientific research and developmen. 

Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy 

Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 616 – 620. (Spain, Madrid, May, 2-4, 2021). URL: 

https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-

ispaniya-arhiv/. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Організаційно-правові питання розвитку сільських 

територій / Панченко В. // The world of science and innovation. Proceedings of the 10th 

International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, 

United Kingdom. 2021. Pp. 648 –651. (United Kingdom, London, May, 5-7, 2021). URL: 

https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-

world-of-science-and-innovation-5-7-maya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/. (0,3 

друк. арк.); 

https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
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• Панченко В. Міжнародно-правовий досвід щодо підвищення 

конкурентоспроможності сільського господарства / Панченко В. // Український 

правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст]: 

матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 травня 

2021 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – С. 32 – 34. (0,2 

друк. арк.); 

• Панченко В. Міжнародний досвід при формуванні екологічної політики 

в Україні / Панченко В. // Актуальні питання стратегії державної екологічної 

політики України на період до 2030 року : матеріали «круглого столу» збірник 

матеріалів круглого столу (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана 

та М.В. Шульги ; М-во освіти і науки ; Нац. акад. прав, наук України ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. екол. права, каф. земел. та аграр. права. – Харків : 

Право, 2021. – С. 254 – 257. (0,3 друк. арк.); 

• Панченко В. Деякі організаційно-методичні аспекти педагогічної 

діяльності викладача юридичних дисциплін / Панченко В. // Всеукраїнське науково-

педагогічне підвищення кваліфікації в сфері освіти «Удосконалення професійної 

компетентності викладача юридичних дисциплін» (19 листопада – 6 грудня) : 

збірник тез, 2021. – Р. 107 – 109. (0,2 друк. арк.). 

 

6. Полатай В.Ю, к.ю.н. 

«Предмети мистецтва у міжнародному приватному праві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,8 друк. арк. 

 

Статті: 

• Polatay V., Gavkalova N., Zilinska A., Liashevska V. Organizational Support For 

The Development Of Territorial Communities / Public Policy And Administration. 2020, 

T. 19, Nr. 4 /-2020, -Vol.19, No 4, - Р. 155-168. (1,2/0,4 друк.арк.). Не увійшла у звіт за 

2020 р.. 
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• Полатай В.Ю. Перестрахування / В.Ю, Полатай // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– 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. – 583-584 с. (0,2 друк. арк.). 

• Полатай В.Ю. Страхування морське / В.Ю. Полатай // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– 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. – 751-753 с. (0, 2 друк. арк.). 

 

7. Радчук О.П., к.ю.н, доцент 

«Питання перевезень пасажирів та їх багажу» », 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,65 друк. арк.  

 

Статті: 

• Радчук О.П. «Окремі питання перевезення пасажирів та їх багажу в 

міжнародному автомобільному сполученні» Вісник Національного технічного 

університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: 

зб.наук.праць. - Київ,2021. - № 2(50). - С.160-166. (0,8.друк.арк.). 

• Радчук О.П. «Проблемні питання правового регулювання міжнародних 

авіаційних перевезень пасажирів та їх багажу» «Юридичний науковий електронний 

журнал » 2021. №10. Сайт журналу: http://www.lsej.org.ua/ (0,7 друк.арк.). 
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Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• Радчук О.П. «Питання міжнародних перевезень у контексті міжнародного 

приватного права України»//Причорноморські публічно-правові читання.10-12 

вересня 2021 р. База відпочинку "Корабел" с. Коблево, Миколаївська обл. (0.15 

друк.арк.). 

 

8. Шуміло І.А., к.ю.н., доцент 

«Сучасні тенденції кодифікації міжнародного приватного права в Україні та 

закордоном», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,55 друк. арк.  

 

Статті: 

• 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). 

• 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 друк.арк/0,3 друк.арк). 

• Shumilo, I., Zhuravlova, Z., Hasparian, S., & Franchuk, V. (2021). 

Addressing the experience of intellectual property right legal support and it’s necessity of 

recognition in Ukraine. Revista do Curso de Direito do UNIFOR, 12(1), 190-205. 

https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/view/

1442. (1,0/0,25 друк.арк.). 

• Bululukov, O., Marushev, A., Kubariev, I. Shumil. (2021). Assessing the 

quality of higher education:: Concepts and forms. DIXI, 23(1), 1-11. Retrieved from 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4153. (1,2/0,3 друк.арк.). 
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• Fedorenko, V.; Filipenko, N.; Shumilo, I.; Nesterovych, V.; Nischymna, S. 

2021. Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 

pandemic and in the post-quarantine period, Entrepreneurship and Sustainability Issues 

8(4): 697-712. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(43). (1,1/0,2 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Сулейманов Р. А. Нова концепція транскордонного 

переміщення компаній у законодавстві ЄС. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 3. C. 372-377. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/94. 

(0,9/0,5 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Кузь А. П. Колізійні аспекти перенесення 

місцезнаходження (редоміціляції) юридичних осіб. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. C. 99-102. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-3/23. (0,9/0,5 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Близнюк М. Л. Напрямки вдосконалення правового 

регулювання сурогатного материнства в Україні. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки".  2021. № 11. https://doi.org/10.25313/2520-

2308-2021-11-7677. (0,8/0,5 друк.арк.). 

• Шуміло І. А., Костін М. І., Шаповал А. О. Проблема застосування права 

невизнаних держав у міжнародному приватному праві. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2021. № 11. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653. (0,8/0,3 друк.арк.). 

• Шуміло І.А., Сулейманов Р.А. Транснаціона́льна компа́нія, ТНК. У кн. 

Велика українська юридична енциклопедія: Т. 13 : Міжнародне приватне право. За 

ред.  А. С. Довгерт та ін. у 20 т. Харків. Право. 2021. С. 787-790. (0,2/0,1 друк.арк.). 

• Шуміло І.А., Косінова Д.С. Ке́гель Ге́рхард [(Gerhard Kegel). У кн. 

Велика українська юридична енциклопедія: Т. 13 : Міжнародне приватне право. За 

ред.  А. С. Довгерт та ін. у 20 т. Харків. Право. 2021. С.  356-357. (0,2/0,1 друк.арк.). 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7677
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7677
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653
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9. Корнєва П.М., к.ю.н. (0,5 ставки) 

«Медичний туризм у міжнародному приватному праві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,65 друк. арк. 

 

Статті: 

• Корнєва П.М. Медичний туризм в Україні в аспекті міжнародного приватного 

права. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7 - 

http://www.lsej.org.ua/7_2021/21.pdf (0,5 друк. арк.). 

• Корнєва П.М. Колізійне регулювання відносин у сфері медичного туризму: 

досвід країн Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського Національного 

університету. Серія: Право. 2021. №65, с. 364-369. (0,5 друк. арк.). 

 

Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• Корнєва П.М. Медичний туризм в країнах ЄС крізь призму міжнародного 

приватного права// Актуальні проблеми правової науки: матеріали Міжнародного 

науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року / за заг. ред. Т.О. 

Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 342 с., С.137-141. (0,3 друк. арк.). 

• Корнєва П.М. Колізійне регулювання відносин у сфері медичного туризму в 

країнах ЄС// Україна і Європейський союз: шлях до сталого розвитку: матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції на базі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 12 листопада 2021 року / за заг. ред. І.В. 

Яковюка. Харків (0,3 друк.арк.). 

http://www.lsej.org.ua/7_2021/21.pdf
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10. Чевичалова Ж.В., к.ю.н., доцент 

«Правове регулювання сурогатного материнства в міжнародному приватному 

праві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

 

Статті: 

• Чевичалова Ж. В. Сурогатне материнство у міжнародному приватно-

правовому і публічно-правовому аспектах // Теорія і практика правознавства Том 2 

(№ 20) 2021 [Електронне видання] (1,1 друк. арк). 

• Chevychalova Zh. Conflict issues of legal regulation of surrogacy in private 

international law. Law and innovative society. 2021. № 2 (17) [Електронне видання](0,5 

друк. арк). 

 

10. Веннікова В.В., к.ю.н. 

«Особливості вирішення спорів у сфері соціального забезпечення», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,9 друк. арк. 

 

Підручники: 

• Viennikova V. Kolosov I. Labor and Social Protection problems in circumstances  of 

Artificial Intelligence’s growing into Public Healthcare Sector.// Artificial intelligence as a 

basis for the development of the digital economy : textbook; Edited by I. Tatomyr, Z. 

Kvasnii. Praha: Oktan Print, 2021, p.143-157 (0.6/0.3 друк.арк.). 

 

Статті: 

• Вєннікова В.В., Колосов І.В. Напрямки реформування галузі трудового права у 

Катарі : порівняльно правове дослідження. Прийнято до публікації до випуску № 4 

журналу «Проблеми законності» Харків. 2021, (0.8/0.4 друк.арк.). 
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Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• Viennikova V.V. Contemporary employment contract in Spain  as example for 

Ukrainian labour law system improve . Основні напрямки захисту прав громадян 

України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доповідей і 

наукових повідомлень учасників XI Міжнародної науково-практичної конференції. 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Харків 2021, С.132-

134. ( 0.3друк.арк.). 

• Вєннікова В.В. Фінансові наслідки пандемії COVID-19 для систем соціального 

забезпечення країн північної та південної Америки та невідкладні заходи реагування 

:корисні уроки для України Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

« Модернізація економіки та фінансової системи : досвід європейських країн та 

перспективи України». Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2021.С.61-64. 

(0.3 друк.арк.). 

• Вєннікова В.В. Чорні кодекси Сполучених Штатів Америки як узаконена 

форма расової дискримінації та використання примусової праці. Права людини і 

демократія : збірник наукових статей за матеріалами ІІІ науково-практичної 

конференції . Харків. Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого,2021.С.7-11. (0.3 друк.арк.). 

• Viennikova V. The role of soft law methods in European union’s labour law. 

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених«Юридична осінь 2021». Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого ; Харків 2021. (0.3 друк.арк.). 

 

12. Косінова Д.С., к.ю.н. 

«Актуальні проблеми міжнародного торгового права», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,1 друк. арк. 
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Статті: 

• Косінова Д. С., Івчук К. І., Чернявський О. В. Правовий аналіз сучасного стану 

та тенденцій розвитку законодавства ЄС та України у сфері кібербезпеки // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 

4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119  (1,2/0,4 друк. арк.). 

• Tatsii, V.Ya.a , Bilousov, Y.M.b , Kosinova, D.S.bEconomic sovereignty and 

economic security of Ukraine (Interrelation and mutual understanding) in the context 

oftheir doctrinal and legal support(2021) Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine, 28 (3), pp. 209-223. DOI: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.209-

223.(1,7/0,6 друк арк.). 

• Шуміло І.А., Косінова Д.С. Ке́гель Ге́рхард [(Gerhard Kegel). У кн. Велика 

українська юридична енциклопедія: Т. 13 : Міжнародне приватне право. За ред.  А. 

С. Довгерт та ін. у 20 т. Харків. Право. 2021. С.  356-357. (0,2/0,1 друк.арк.). 

 

13. Ребриш Б.Ю., к.ю.н. 

«Захист прав споживачів від недобросовісної конкуренції у міжнародному 

приватному праві», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,77 друк. арк. 

 

Статті: 

• Ребриш Б. Ю. Культурні цінності та інші суміжні категорії: проблеми 

понятійно-термінологічного апарату міжнародно-правових актів / Б. Ю. Ребриш // 

Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 

2021. – № 1. (0,62 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Lex causae / Б. Ю. Ребриш // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: 

Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119
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наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 417 с. (0,12 друк. арк.). 

• Радчук О. П., Ребриш Б. Ю. Попереднє колізійне питання / Радчук О. П., Б. 

Ю. Ребриш // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 

2021.– 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. – 599 с. (0,04 

друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Страхування міжнародне, загальні положення / Ребриш Б. Ю 

// Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– 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. – 753 с. (0,06 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Lex mercatus. / Б. Ю. Ребриш // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– 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. – __ с. (0,17 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Конкуренція недобросовісна /Ребриш Б. Ю // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– 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. – __ с. (0,1 друк. арк.). 

• Трояновський О. В., Ребриш Б. Ю. Відсилання зворотне  / Трояновський О. 

В., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : 

Право, 2021.– 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. 
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В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,13 

друк. арк.). 

• Цірат Г. А., Ребриш Б. Ю. Визнання та виконання іноземного арбітражного 

рішення / Цірат Г. А., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. – Харків : Право, 2021.– 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. – __ с. (0,1 друк. арк.). 

• Трощенко І. О., Ребриш Б. Ю. Деліктні зобов’язання, колізійні питання / 

Трощенко І. О., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Харків : Право, 2021.– 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. – 

__ с. (0,13 друк. арк.). 

• Коссак В. М., Ребриш Б. Ю. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів / 

Коссак В. М., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Харків : Право, 2021.– 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. – 

__ с. (0,13 друк. арк.). 

 

Тези наукових доповідей і повідомлень: 

• Ребриш Б. Ю.  Вибір права щодо договору, в якому відсутній іноземний 

елемент / Б. Ю. Ребриш // Конституція України: історія, сучасність, перспективи 

[Електронний ресурс]: Збірник матеріалів Круглого столу, присвяченого 25-річчю 

Конституції України; 23 червня 2021 року. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – С. 73–

77 (0,17 друк. арк.). 
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1.3.  Доц. Полатай В.Ю. не в повному обсязі виконав НДР. 

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах кафедра  не здійснювала. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми.  

Дослідження проблем розвитку державотворчих процесів та правової системи 

України та особливостей сучасного міжнародного права та іноземного 

конституційного права є надзвичайно актуальним. Адже вперше в історії нашої 

держави на найвищому конституційному рівні закріплено європейський та 

євроатлантичний курс розвитку України. Порівняльно-правові дослідження у цій 

сфері є необхідним елементом успішної реалізації поставленої мети. 

Фундаментальні реформи основних інститутів правової системи також 

вимагають якісного наукового забезпечення. Як сфера публічного, так й сфера 

приватного права все більше інкорпоруються у наднаціональні системи на 

регіональному та світовому рівнях. Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє 

запозичити найкращі державні та правові практики  у вітчизняну правову систему.  

1.6. – не має.  

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів : 

1. 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 
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використано для проведення порівняльно-правових досліджень у питанні 

регулювання нормотворчості  в різних правових системах. На їх основі розроблено 

проект Закону України «Про правотворчу діяльність». 

2. Вперше здійснено порівняльний аналіз правового статусу корінних 

народів, племен та каст Бразилії, Індії та Канади на основі дослідження Конституцій 

та Конституційних актів, Конвенцій про захист прав корінних народів, діяльності 

Національних Комісій для захисту означених категорій.  

Зроблено висновки про наявність подібностей і відмінностей у формуванні 

конституційного статусу досліджуваних етносів та відношенні до них колонізаторів. 

До подібностей відносяться властиві усім їм багатовікове жорстоке ставлення 

колонізаторів, відповідний вплив міжнародних документів на оформлення 

конституційного статусу, внесення до конституцій їхніх вимог. Відмінності 

полягають у ставленні колонізаторів до аборигенів: на території Бразилії тубільці 

просто витіснялись і винищувались, Канади – до такої ж політики додавалась 

практика навернення представників корінних народів у рабство, яка до початку 

1970-х зводилась до насильницької асиміляції аборигенів у канадське суспільство з 

метою залучення їх до «вищої» європейської культури, передбачала навчання дітей 

аборигенів у школах закритого типу, насильницьку християнізацію учнів, заборону 

користування рідною мовою та дотримання аборигенних традицій і норм життя. 

Індійську особливість нищення аборигенів складала боротьба із племенами, які 

проживають в лісах і горах і отримали назву «кримінальних племен» у зв’язку із 

їхнім традиційним заняттям крадіжкою худоби, зерна, розбоєм. У різні роки були 

прийняті і Конституції досліджуваних країн, в яких розглядаються питання 

правового регулювання та захисту прав та інтересів корінних народів та племен.  

Вперше здійснено порівняльний аналіз формування повноважень президента в 

державах Центральної Азії (Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану, 

Таджикистану), узагальнено чинники, що зумовили еволюцію цього процесу, 

розподілено їх на властиві лише кожній окремій державі і на загальні для всіх країн.  
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Зроблено висновки, що до специфічних чинників відносяться кількість 

прийнятих пострадянських конституцій, внесених до них змін і доповнень разом з 

особливостями їх здійснення, проведених референдумів з тією ж метою, 

президентських виборів, обраних на них президентів, особливості боротьби останніх 

за продовження термінів перебування на посаді глави держави, тривалість 

перебування при влади. До переліку чинників формування владних систем, 

властивих всім державам регіону, входили історичні традиції, рівень культури 

населення, вплив колоніальної політики царизму і більшовизму, панування аж до 

1920-х років звичаєвого права ‒ адату, мусульманська релігія, відсутність будь-якого 

досвіду суверенного самоврядування, клановість політичних еліт, неприйняття 

класичних демократичних принципів державами Центральної Азії, звичка до 

«дорадчої» демократії, що базується на певних «вічних зразках»,  національний 

менталітет, географічні умови, національну психологію, рівень ідеологізації та 

політизації суспільства, екологічні фактори, рівень економічного розвитку 

суспільства, низьку політичну активність населення, міжнародні обставини, 

використання керівництвом створених розвалом СРСР сприятливих для оволодіння 

владою умов, абсолютне нехтування президентами декларованих конституціями 

принципів західної демократії, деформація виборів, використання традиційних 

радянських прийомів, декларативність принципів, підпорядкування президентами 

парламентів і урядів, відсутність реальної політичної конкуренції, декоративність 

незалежності судової системи і прав та свобод, призначення депутатів, що надає 

державним системам ознак тоталітаризму, фашистських і комуністичних режимів.  

Вперше розглянуто особливу роль В.М.Корецького в дослідженні проблем 

взаємодії різних правових систем та передумов глобалізаційних процесів в праві, у 

дослідженні уніформізму, головною метою якого проголошувалось створення 

єдиного світового права задля забезпечення безперешкодного світогосподарського 

обігу.  

Доведено, що головна мета уніформізму охоплювала 5 завдань: створення 
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єдиного світового залізничного права, створення єдиного світового права з захисту 

товарних знаків, створення єдиного світового вексельного права, визначення 

можливості розвитку міжнародного права під впливом війн, визначення особливості 

рецепції нового права та його впливу на міжнародне право. 

Зроблено висновки, що В.М.Корецький підкреслював «консервативне 

значення уніформизму», який може затримувати поступовий розвиток права, його 

модернізацію внаслідок зміни суспільних відносин; що В.М.Корецький одним із 

перших в українській юридичній науці розглянув питання про особливості 

використання порівняльно-правових досліджень у міжнародному приватному праві. 

Здійснений ним глибокий та всебічний аналіз руху за уніфікацію (уніформизм) 

світового права разом з визначенням його перспектив виявився важливим внеском у 

розвиток української компаративістики. 

3.Визначено актуальні економіко-правові аспекти реалізації основних засад 

державної політики щодо окремих сфер і напрямів сучасної держави, зокрема, 

досліджено та прокоментовано законодавство з процедур банкрутства в Україні; 

проаналізовано організаційно-правові питання належної реалізації правових 

механізмів з процедур банкрутства, надано відповідні рекомендації; розглянуто 

міжнародно-правові досвід інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового 

комплексу як складової конкурентоспроможності, доведено необхідність та 

сформовано висновки щодо вдосконалення системи законодавства України як 

одного з напрямів реформування; обґрунтовано організаційно-правові аспекти щодо 

агроекологічних заходів; зроблено правовий аналіз міжнародного досвіду у 

формуванні екологічної політики для застосування в Україні; досліджено 

організаційно-методичну діяльність викладача юридичних дисциплін та надано 

рекомендації у підготовці фахівців у галузі юриспруденції. 

4. Сформульовано поняття предметів мистецтва як об’єктів в міжнародному 

приватному праві. Проведено розмежування предметів мистецтва на окремі категорії 

об’єктів, зокрема об’єкти культурної спадщини та культурні цінності. 
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5. Проаналізовані основні міжнародно-правові документи, що регулюють 

міжнародні автомобільні та авіаційні перевезення. Запропоновані зміни та 

доповнення до чинних нормативних актів. 

6. У центрі першого дослідження сучасний європейський досвід, оцінка 

впливу регулятивних актів ЄС на національні кодифікації міжнародного приватного 

права держав-членів та третіх країн. На основі проведеного аналізу обґрунтовано 

висновок, що на даному етапі у світі накопичений значний досвід правотворчості у 

сфері міжнародного приватного права і найбільш ефективною є комплексна 

автономна кодифікація колізійних норм, в основі якої пріоритет уніфікованих 

міжнародних актів, широке застосування прямих відсилок до міжнародних угод.  

7. У другому дослідженні узагальнюється досвід національних кодифікацій 

права інтелектуальної власності розвинутих країн, проводиться порівняльний аналіз 

континентального та англо-американського підходу до систематизації та кодифікації 

законодавства, оцінюється прийнятність запозичення окремих концепції правового 

регулювання Україною. 

8. Медичний туризм є новим поняттям, яке з’явилося протягом останнього 

десятиріччя як наслідок глобалізації. З кожним роком медичний туризм набирає 

обертів, все більша кількість людей у світі відкриває для себе пов’язані з цим 

можливості. Таким чином, медичний туризм виконує, в першу чергу, важливі 

соціальні функції, пов’язані із лікуванням та профілактикою захворювань, а також 

різноманітними заходами, спрямованими на охорону здоров’я населення. 

Сьогодні велика кількість іноземних пацієнтів звертаються за медичною 

допомогою до українських закладів охорони здоров’я. У свою чергу, українські 

громадяни подорожують за кордон для отримання медичних послуг. 

Медичний туризм є напрямком туризму, який активно розвивається по всьому 

світу, у тому числі й в країнах ЄС, а України не залишається в стороні від цих 

процесів. Переважна більшість колізійних правових питань, що підлягають 

вирішенню в процесі здійснення медичного туризму в країнах ЄС (укладення та 
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виконання договорів на надання послуг з медичного туризму, відшкодування шкоди, 

спричиненої наданням послуг неналежної якості чи іншого порушення договірних та 

позадоговірних зобов’язань) врегульована загальними колізійними нормами з 

вказаних питань, закріпленими в окремих європейських документах з міжнародного 

приватного права та спеціальних нормативно-правових актах держав-учасниць у 

даній сфері. 

9. Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, 

вивченням нових ідей та тенденцій. Комплексно досліджено питання, визначені 

темою науково-дослідної роботи. 

10. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що спираючись на 

результати вивчення доробку вчених у відповідній галузі знань, поглибленого 

аналізу національного законодавства, виявлено особливості вирішення спорів у 

сфері соціального забезпечення. Це, в свою чергу, дозволило обґрунтувати низку 

нових теоретичних положень, сформулювати пропозиції й практичні рекомендації з 

досліджуваних питань і запропонувати авторський погляд на специфіку вирішення 

соціально- забезпечувальних спорів. 

11. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній доктрині МПрП детально досліджено поняття недобросовісної 

конкуренції відповідно до норм міжнародного права, а також висвітлені основні 

аспекти таких спеціальних формул прикріплення, як lex mercatus та lex causae, що 

використовуються у праві зарубіжних країн для визначення застосовного права щодо 

недоговірних відносин захисту від недобросовісної конкуренції. 

Поряд із указаними питаннями, автором також досліджені проблеми вибору 

права щодо договорів, в яких відсутній іноземним елемент, а також правові наслідки 

його здійснення відповідно до норм законодавства України та зарубіжних країн.  

Додатковий фокус уваги був приділений пов’язаним питанням правового 

регулювання окремих договірних відносин у МПрП, таких як міжнародних відносин 

страхування, а також відносин міжнародної купівлі-продажу товарів. 
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Також автором було вперше проаналізовані проблеми понятійно-

термінологічного апарату міжнародно-правових актів у сфері міжнародного обігу та 

охорони культурних цінностей. Зокрема, було окреслено коло основних 

універсальних та регіональних міжнародно-правових угод ЮНЕСКО, ІКОМОС, 

Ради Європи та інших організацій у цій сфері. Також були розкриті основні базові 

юридичні поняття, що використовуються в міжнародно-правових джерелах для 

позначення відповідних предметів (культурні цінності, культурна спадщина, об'єкти 

культури, культурні товари, предмети, що мають культурну цінність тощо), а також 

досліджено їх міжмовну (інтерлінгвістичну) узгодженість. 

12. Економічний суверенітет – це спроможність держави повною мірою 

використати сукупність умов та чинників, заходів і засобів (насамперед правових), 

що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, 

здатність до постійного оновлення та самовдосконалення з метою подальшого 

розвитку економічної системи, попри або мінімізуючи негативний зовнішній тиск 

інших учасників глобалізаційних процесів. 

 Економічна безпека держави – це певний стан економіки країни, який повинен 

забезпечувати можливість протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам економічній 

системі України, є втіленням здатності держави протистояти зовнішньому 

економічному тиску з боку інших держав, міждержавних економічних об’єднань, 

ТНК, потужних ринкових агентів-нерезидентів й самостійно, незалежно 

реалізовувати власну економічну політику, забезпечувати здатність національних 

суб’єктів господарювання конкурувати на зовнішніх економічних ринках, 

дотримувати баланс національних економічних інтересів, у тому числі і правовими 

засобами, що безпосередньо впливає на стан економічного суверенітету держави.  

З метою посилення власних позицій на світовому ринку Україна повинна 

поступово перетворюватися на вагомого учасника процесів забезпечення 

міжнародної економічної безпеки.  
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є членом робочої групи Міністерства 

юстиції України з розробки проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти». Приймав участь у розробці проекту Закону України «Про правотворчу 

діяльність». 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. рецензував:    

• проект Закону України «Про державну політику перехідного періоду», 

• проект Закону України «Про освіту», 

• проект Закону України «Про вищу освіту», 

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

• проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і 

державним майном», 

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

• проект Закону України «Про правотворчу діяльність», 

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

• проекти Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо 

присудження наукових ступенів (4667 та 4667-1), 

• проекти 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», 

• проект Закону України «Про  формування та розміщення державного 

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

передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих 
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робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на 

післядипломну освіту», 

• проект 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»,  

• проект Закону України про внесення змін до статті 48 Закону України 

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

громадянства,  

• проект 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),  

• проект Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, 

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

вагу в суспільному житті (олігархів)», 

• проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

політичні партії в Україні», 

• проект Закону України «Про юрисдикційні імунітети та відповідальність 

іноземних держав». 

 

Проф. Гетьман Є.А. взяв участь: 

•  у підготовці науково-правового висновку до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» 

(реєстр. № 5878 від 01.09.2021). 

• у підготовці пропозицій та зауважень до проекту Закону про внесення 

змін до Закону України «Про освіту» щодо забезпечення захисту мовних прав 

національних меншин (реєстр. № 6015 від 09.09.2021р.). 
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Доц. Гиляка О.С. підготував наукові висновки:  

• на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і 

державним майном»; 

• на проект Закону України «Про правотворчу діяльність»; 

• на проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України 

щодо присудження наукових ступенів (4667 та 4667-1); 

• на проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

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

• на проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (6062). 

Доц. Гиляка О.С. рецензував проект Закону України «Про нормативно-

правові акти». 

 

2.2. –  

2.3. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є:  

• членом Науково-консультативної ради Конституційного Суду України; 

• членом 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»); 

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

України. 

 

2.4. –  

2.5. –  

2.6. –  



 31 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях:  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1. Webinars “Global challenges of modern times” 

(Chandigarh University, India, 30 and 31 Januar 

2021) 

1 

2. Международная конференция в сфере права и 

социальных наук.  факультет Права и 

Социальных наук Университета имени 

Сулеймана Демиреля (Каскелен, Казахстан, 

16-17 апреля 2021 года) 

1 

3. Міжнародна конференція «Конституція 1996 

року: Україна в системі координат 

європейського конституціоналізму» (Київ )24 

червня 2021 р. 

2 

4. Міжнародної науково-практичної конференції 

Двадцяті осінні юридичні читання «Права 

людини в сучасному світі проблеми теорії та 

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

р. 

1 

5. Міжнародний науковий полілог 

«Парламентаризм в Україні у світлі розвитку 

української державності: проблеми теорії та 

практики» (м. Київ, 25 листопада 2021 року) 

2 

6. V Харківський міжнародний юридичний 

форум (20-24 вересня 2021 року, м. Харків). 

2 

7. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Діджиталізація та права 

людини» (м. Хмельницький, 29 березня 2021 

року) 

1 

8. Міжнародний воркшоп «Digital-безпека та 

цифровізація» (м. Харків, 18 травня 2021 р.); 

 

1 

9. Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми судового права» (м. 

Харків, 23 квітня 2021 р.) 

1 

10. 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.) 

1 

11. V Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» (м. 

Чернівці, 29 жовтня 2021 р.) 

1 
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12. VI Міжнародна наукова конференція «Trends 

and directions of development of scientific 

approaches and prospects of integration of 

Internet technologies into society» (Швеція, м. 

Стокгольм, 23-26 лютого 2021 р.) 

1 

13. XXII Міжнародна науково-практична 

конференція «Interaction of society and science: 

prospects and problems» (Великобританія, м. 

Лондон, 20-23 квітня 2021 р.) 

1 

14. Міжнародна науково-практична конференція 

«Модернізація економіки та фінансової 

системи : досвід Європейських країн та 

перспективи України». Класичний приватний 

університет, академія 

«БОЛАШАК»,університет ім. Вітаутаса 

Великого., м. Запоріжжя, 28-29 травня 2021 р. 

1 

15. Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених «Юридична осінь 2021». 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого ; м.Харків,18 листопада 

2021 

1 

16. XI Міжнародна науково-практична 

конференція «Основні напрямки захисту прав 

громадян України на працю та соціальний 

захист в умовах євроінтеграції».Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

; м. Харків 8 жовтня 2021 

1 

17 Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання вітчизняної правової 

науки» до 30-ти річчя юридичного факультету, 

м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року 

1 

18 Fundamental and applied research in the modern 

world. Abstracts the 8th International scientific 

and practical conference. BoScience Publisher, 

Boston, USA. 2021. (USA, Boston, March 17-19, 

2021) 

1 

19 The world of science and innovation. Proceedings 

of the 10th International scientific and practical 

conference. Cognum Publishing House. London, 

United Kingdom. 2021. (United Kingdom, 

London, May, 5-7, 2021) 

1 

20 Results of modern scientific research and 

developmen. Proceedings of the 2nd International 

scientific and practical conference. Barca 

Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. 

(Spain, Madrid, May, 2-4, 2021) 

1 

21 Science and education: problems, prospects and 

innovations. Proceedings of the 8th International 

scientific and practical conference. CPN 

Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. (Japan, 

Kyoto, April, 28-30, 2021) 

1 
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22 Conference European Digital Single Market: the 

current and the future challenges in the European 

Union law. On-line: 21st – 22nd June 2021, 

Tallinn, Estonia 

2 

Всеукраїнські 

1. 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) 

4 

2. Науково-практична конференція 

«Конституційні цінності в офіційній та 

академічних доктринах» (Київ, 14 червня 2021 

р.) 

2 

3. Сучасні конституційні доктрини: проблеми 

формування та застосування в юрисдикційній 

практиці (ХІV Тодиківські читання) (Харків, 

11 червня 2021 року) 

1 

4 Науково-практична конференція «Роль органів 

конституційного судочинства в механізмі 

захисту прав людини» (Київ, 16 червня 2021 р. 

1 

5. Науково-практична конференція «Принцип 

поділу влади та його гарантування органами 

конституційного судочинства» (Київ, 18 

червня 2021 р.) 

1 

6. Науково-практична конференція «Взаємодія 

громадянського суспільства, особи і держави: 

вектор удосконалення» (м. Київ, 22 червня 

2021 року) 

2 

7. «Європейські цінності та конституційне 

правосуддя» Харків, 20 вересня 2021 

1 

8. Науково-практичний семінар на тему: 

„Питання контролю виконання рішень 

Конституційного Суду України“ (м. Київ, 22 

жовтня 2021 року) 

1 

9 Науково-практична конференція ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і 

правових учень; філософія права» у режимі 

відеоконференції ZOOM (22-23 квітня 2021 

року, м. Харків) 

1 

10 ХХXІV Харківські політологічні читання 

«Політична система України за умов 

глобальних викликів і локальних проблем» 

(Україна, м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 21 квітня 

2021 р.) 

1 



 34 

 
11 Круглий стіл «Права людини в умовах 

цифрової трансформації суспільства: сучасні 

виклики, світові тенденції, особливості 

реалізації і захисту» (24 вересня 2021 р.) 

1 

12 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) 

1 

13 Всеукраїнський круглий стіл «Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права» (м. 

Харків, 24 квітня 2021 р.) 

1 

14 III Науково-практична конференція «Права 

людини і демократія».Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, НДІ державного будівництва та 

місцевого самоврядування національної 

академії правових наук України. м. Харків, 13 

травня 2021р 

1 

15 V Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна і Європейський союз: 

шлях до сталого розвитку» на базі 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 12 листопада 2021 року 

1 

16 Державотворчі процеси в Україні: реалії 

сьогодення (м. Луцьк, 23-24 квітня 2021 р.) 

 

17 Український правовий вимір: пошук 

відповідей на глобальні міжнародні виклики 

(м. Дніпро, 14 травня 2021 р.) 

 

18 Актуальні питання стратегії державної 

екологічної політики України на період до 

2030 року (м. Харків, 21 травня 2021 р.) 

 

19 Удосконалення професійної компетентності 

викладача юридичних дисциплін (19 

листопада – 6 грудня 2021 р. “ZOOM”) 

 

20 "Причорноморські публічно-правові 

читання".10-12 вересня 2021 р. База 

відпочинку "Корабел" с. Коблево, 

Миколаївська обл. 

1 

21 Круглий стіл «Конституція України: 

історія, сучасність, перспективи» до 25-річчя 

Конституції України, Харківськй 

національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця, 23 червня 2021 року 

1 

22 Обговорення концепції оновлення ЦК України 

(серія «круглих столів») НДІ приватного права 

імені Ф. Г. Бурчака, 3-5 березня 2021 р., м. 

Київ  (онлайн) 

1 
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23 П’ята Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

інтелектуального, інформаційного, інтернет 

права та ІТ права», 28 травня 2021 р., м. Львів 

(онлайн) 

1 

 

Усього 

усіх. 

45 11 

 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

• Webinars “Global challenges of modern times”. Chandigarh University, India, 30 

and 31 Januar 2021. Лук’янов Д.В. 

• VI Міжнародна наукова конференція «Trends and directions of development of 

scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society» 

(Швеція, м. Стокгольм, 23-26 лютого 2021 р.). Зінченко О.В. 

• XXII Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and 

science: prospects and problems» (Великобританія, м. Лондон, 20-23 квітня 2021 р.). 

Зінченко О.В. 

• Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts the 8th 

International scientific and practical conference. BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. 

(USA, Boston, March 17-19, 2021). Панченко В.В. 

• Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th 

International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 

2021. (Japan, Kyoto, April, 28-30, 2021). Панченко В.В. 

• Results of modern scientific research and developmen. Proceedings of the 2nd 

International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, 

Spain. 2021. (Spain, Madrid, May, 2-4, 2021). Панченко В.В. 

• The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific 

and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. 

(United Kingdom, London, May, 5-7, 2021). Панченко В.В. 
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• Міжнародна науково-практична конференція «European digital single market: 

thecurrent and the future challenges in the European Union Law » м. Таллінн, Естонія, 

21-22 червня 2021 р. Полатай В.Ю., Шуміло І.А. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (2 / 2,6 друк.арк.): 

1. 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. (32,0/1,2 друк. арк.). Зарубіжна колективна монографія. 

2. Лук’янов Д.В. 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). 

3. Радишевська О.Р., Гетьман Є.А. Європеїзація як вектор розвитку 

адміністративного права України // 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. – С. 370-381. (1,2/ 0,6 

друк.арк.). 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (1 / 0,3 друк.арк.) : 

1.  Viennikova V. Kolosov I. Labor and Social Protection problems in circumstances  

of Artificial Intelligence’s growing into Public Healthcare Sector.// Artificial intelligence 

as a basis for the development of the digital economy : textbook; Edited by I. Tatomyr, Z. 

Kvasnii. Praha: Oktan Print, 2021, p.143-157 (0.6/0.3 друк.арк.). 
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3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (1 / 8,8 

друк.арк.): 

1. 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 / 8,8 друк. арк.). 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (55 / 21,4 друк.арк.): 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік: (13 / 4,95 друк.арк.): 

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

Security in E-Government: Legal Aspects. Cuestiones Políticas, 39(69), 361-372. (0,75/0,3 

друк.арк). 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 

5. Stepan Lytvyn, Olena Zinchenko, Olha Basarab, Valentyna Goncharuk, Uliana 

Andrusiv, Iryna Ryzhuk. Legal Regulation of the Agreement on Provision of Tourist 

Services during the Pandemic Covid-19. Journal Of Environmental Management And 

Tourism, 2021, 12 (2), P. 501-506. (0,7/0,2 друк. арк.). 

6. Zinchenko Olena, Lukianov Dmytro. V. M. Koretsky on the Unification of Law.  

The Journal of Comparative Law. Editors WE Butler, Michael Palmer. Volume Sixteen. 

Issue One. 2021. Talbot publishing. Clark. New Jersey. P. 215-230. (1,2 друк. арк.). 
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7. Serohin, V., Zinchenko, O., Serohina, S., Petrechenko, S., Tsyganyuk, Y., Gryshko, 

L. Freedom of speech and violation of privacy.  Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1-5. (0,7/0,2 друк. арк.).  

8. Панченко В. Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної 

відповідальності арбітражних керуючих в Україні / Панченко В. // Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică L.L.C.: Scientific and practical Publication in law. – Республіка 

Молдова. – 2021. – № 1 (46). – P. 122 – 135. (0,7 друк. арк.).  

9. Panchenko V. Legal application questions of disciplinary penalties is to arbitrage 

managing in Ukraine / Panchenko V. // Norwegian Journal of development of the 

International Science. – 2021. – № 72, Vol. 2. – P. 32 – 36. (0,5 друк. арк.). 

10. Polatay V., Gavkalova N., Zilinska A., Liashevska V. Organizational Support For 

The Development Of Territorial Communities / Public Policy And Administration. 2020, 

T. 19, Nr. 4 /-2020, -Vol.19, No 4, - Р. 155-168. (1,2/0,4 друк.арк.). Не увійшла у звіт за 

2020 р.. 

11. Shumilo, I., Zhuravlova, Z., Hasparian, S., & Franchuk, V. (2021). Addressing the 

experience of intellectual property right legal support and it’s necessity of recognition in 

Ukraine. Revista do Curso de Direito do UNIFOR, 12(1), 190-205. 

https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/view/

1442. (1,0/0,25 друк.арк.). 

12. Bululukov, O., Marushev, A., Kubariev, I. Shumil. (2021). Assessing the quality 

of higher education:: Concepts and forms. DIXI, 23(1), 1-11. Retrieved from 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4153. (1,2/0,3 друк.арк.). 

13. Fedorenko, V.; Filipenko, N.; Shumilo, I.; Nesterovych, V.; Nischymna, S. 2021. 

Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 pandemic and 

in the post-quarantine period, Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(4): 697-712. 

https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(43). (1,1/0,2 друк.арк.). 
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3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science: (19 / 6,8 

друк.арк.): 

Scopus: 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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. (1,5/1,0 друк.арк). 

4. 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). 

5. Гетьман Є.А., Політанський В.С., Гетьман К.О. Світовий досвід 

впровадження електронних адміністративних послуг // Вісник Національної академії 

правових наук України. – № 1. – 2021. С. 79-88. (1,3/0,5 друк.арк.). 

6. Гетьман Є. А., Політанський В. С., Семеніхін І. В. Практика 

впровадження електронних адміністративних послуг в Україні // Вісник 

Національної академії правових наук України. – № 2. – 2021. С. 93-105. (1,3/0,5 

друк.арк.). 

7. 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). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

11. 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). 

12. Serohin, V., Zinchenko, O., Serohina, S., Petrechenko, S., Tsyganyuk, Y., 

Gryshko, L. Freedom of speech and violation of privacy.  Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss 1. P. 1-5. (0,7/ 0,2 друк. арк.)  

13. Stepan Lytvyn, Olena Zinchenko, Olha Basarab, Valentyna Goncharuk, 

Uliana Andrusiv, Iryna Ryzhuk. Legal Regulation of the Agreement on Provision of 

Tourist Services during the Pandemic Covid-19. Journal Of Environmental Management 

And Tourism, 2021, 12 (2), P. 501-506. (0,7 / 0,2 друк. арк.)  

14. Tatsii, V.Ya.a , Bilousov, Y.M.b , Kosinova, D.S.bEconomic sovereignty and 

economic security of Ukraine (Interrelation and mutual understanding) in the context 

oftheir doctrinal and legal support(2021) Journal of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine, 28 (3), pp. 209-223. DOI: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.209-

223.(1,7/0,6 друк арк.). 

15. Polatay V., Gavkalova N., Zilinska A., Liashevska V. Organizational Support 

For The Development Of Territorial Communities / Public Policy And Administration. 
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2020, T. 19, Nr. 4 /-2020, -Vol.19, No 4, - Р. 155-168. (1,2/0,4 друк.арк.). Не увійшла у 

звіт за 2020 р.. 

 

Web of Science: 

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

Information Security in E-Government: Legal Aspects. Cuestiones Políticas, 39(69), 361-

372. (0,75/0,3 друк.арк). 

17. Shumilo, I., Zhuravlova, Z., Hasparian, S., & Franchuk, V. (2021). 

Addressing the experience of intellectual property right legal support and it’s necessity of 

recognition in Ukraine. Revista do Curso de Direito do UNIFOR, 12(1), 190-205. 

https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/cursodireitouniformg/article/view/

1442. (1,0/0,25 друк.арк.). 

18. Bululukov, O., Marushev, A., Kubariev, I. Shumil. (2021). Assessing the 

quality of higher education:: Concepts and forms. DIXI, 23(1), 1-11. Retrieved from 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4153 (1,2/0,3 друк.арк.). 

19. Fedorenko, V.; Filipenko, N.; Shumilo, I.; Nesterovych, V.; Nischymna, S. 

2021. Entrepreneurial activity of the IT sector in the conditions of the COVID-19 

pandemic and in the post-quarantine period, Entrepreneurship and Sustainability Issues 

8(4): 697-712. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(43) (1,1/0,2 друк.арк.). 

 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) - (17 / 9,92 друк.арк.):  

 

1. Зінченко О.В. Порівняльний аналіз конституційного статусу корінних 

народів Бразилії, Канади та Індії. Теорія і практика правознавства: електронне 

видання. Харків: НЮУ, 2021. Вип. 1. (№ 19). Режим доступу: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/229460. (1,0 друк. арк.). Видання індексується у 

наукометричних базах: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892


 43 

PLUS), DOAJ, CrossRef, Academic Search Complete (EBSCO), Central and Eastern European Online 

Library (CEEOL), (BASE)  Bielefeld Academic Search Engine, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (The 

Electronic Journals Library, MIAR, Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), WorldCat, Index 

Copernicus, Google Академия, Научная периодика Украины - проект Национальной библиотеки 

Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ), OpenAIRE. 

2. Зінченко О.В. Суперпрезидентська форма правління у державах 

Центральної Азії. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя: ЗНУ, 

2021. № 2/2021. С. 42-45. (0,7 друк. арк.). Видання індексується у наукометричних 

базах: Index Copernicus (Польща.  

3. Зінченко О.В. Конституції Бразилії, Індії та Канади про статус 

національних меншин (порівняльний аналіз). Trends and directions of development of 

scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society: The 

matherials of VI International Science Conference  (Sweden, Stockholm, February 23-26, 

2021). Stockholm, 2021. Р. 202-204. (0,3 друк. арк.). Видання індексується у 

наукометричних базах: Crossref, Google Scholar, DOI. 

4. Зінченко О.В. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

європейському просторі вищої освіти» як основа європейської системи забезпечення 

якості освіти. Interaction of society and science: prospects and problems: Abstracts of 

XXII International Scientific and Practical Conference (London, England, April 20-23, 

2021). London, 2021. Р. 157-160. (0,4 друк. арк.) Видання індексується у 

наукометричних базах: Crossref, Google Scholar, DOI. 

5. Вєннікова В.В., Колосов І.В. Напрямки реформування галузі трудового 

права у Катарі : порівняльно правове дослідження. Прийнято до публікації до 

випуску № 4 журналу «Проблеми законності» Харків. 2021, (0.8/0.4 друк.арк.). 

Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка 

Польща).  

6. Корнєва П.М. Колізійне регулювання відносин у сфері медичного 

туризму: досвід країн Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія: Право. 2021. №65, с. 364-369. (0,5 друк. арк.). 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892
https://doaj.org/search/journals?ref=homepage-box&amp
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1282
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1282
https://www.base-search.net/Search/Results?filter%5B%5D=f_dctypenorm%3A%2211%22&lookfor=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&type=allus&sort=score+desc%2Cid+asc&oaboost=1&refid=dcdden
http://ezb.ur.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2225-6555
http://ezb.ur.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2225-6555
http://miar.ub.edu/issn/2225-6555
https://www.worldcat.org/oclc/1097530976&referer=brief_results
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42493
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42493
https://scholar.google.com/citations?user=q7zzXbwAAAAJ&hl=ru
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000011
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000011
https://www.openaire.eu/
https://search.crossref.org/?q=International+Scientific+and+Practical+Conference&publisher-name=International+Science+Group&from_ui=yes
https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0,5&q=%22International+Science+Group%22&scisbd=1
https://www.doi.org/
https://search.crossref.org/?q=International+Scientific+and+Practical+Conference&publisher-name=International+Science+Group&from_ui=yes
https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0,5&q=%22International+Science+Group%22&scisbd=1
https://www.doi.org/
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Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка 

Польща).  

7. Косінова Д. С., Івчук К. І., Чернявський О. В. Правовий аналіз сучасного 

стану та тенденцій розвитку законодавства ЄС та України у сфері кібербезпеки // 

Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 

4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119  (1,2/0,4 друк. арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща).  

8. Панченко В. Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної 

відповідальності арбітражних керуючих в Україні / Панченко В. // Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică L.L.C.: Scientific and practical Publication in law. – Республіка 

Молдова. – 2021. – № 1 (46). – P. 122 – 135. (0,7 друк. арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). 

9. Panchenko V. Legal application questions of disciplinary penalties is to 

arbitrage managing in Ukraine / Panchenko V. // Norwegian Journal of development of the 

International Science. – 2021. – № 72, Vol. 2. – P. 32 – 36. (0,5 друк. арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). 

10. Радчук О.П. «Окремі питання перевезення пасажирів та їх багажу в 

міжнародному автомобільному сполученні» Вісник Національного технічного 

університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: 

зб.наук.праць. - Київ,2021. - № 2(50). - С.160-166. (0,8.друк.арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). 

11. Радчук О.П. «Проблемні питання правового регулювання міжнародних 

авіаційних перевезень пасажирів та їх багажу» «Юридичний науковий електронний 

журнал » 2021. №10. Сайт журналу: http://www.lsej.org.ua/ (0,7 друк.арк.). 

Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

12. Ребриш Б. Ю. Культурні цінності та інші суміжні категорії: проблеми 

понятійно-термінологічного апарату міжнародно-правових актів / Б. Ю. Ребриш // 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119
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Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 

2021. – № 1. (0,62 друк. арк.). Міжнародна наукометрична база Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

13. Чевичалова Ж. В. Сурогатне материнство у міжнародному приватно-

правовому і публічно-правовому аспектах // Теорія і практика правознавства Том 2 

(№ 20) 2021 [Електронне видання] (1,1 друк. арк). Міжнародна наукометрична 

база Index Copernicus International (Республіка Польща). 

14. Шуміло І. А., Сулейманов Р. А. Нова концепція транскордонного 

переміщення компаній у законодавстві ЄС. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 3. C. 372-377. DOI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/94. 

(0,9/0,5 друк.арк.). Міжнародна наукометрична база Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

15. Шуміло І. А., Кузь А. П. Колізійні аспекти перенесення 

місцезнаходження (редоміціляції) юридичних осіб. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 10. C. 99-102. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-

0374/2021-3/23. (0,9/0,5 друк.арк.). Міжнародна наукометрична база Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

16. Шуміло І. А., Близнюк М. Л. Напрямки вдосконалення правового 

регулювання сурогатного материнства в Україні. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки".  2021. № 11. https://doi.org/10.25313/2520-

2308-2021-11-7677 (0,8/0,5 друк.арк.). Міжнародна наукометрична база Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

17. Шуміло І. А., Костін М. І., Шаповал А. О. Проблема застосування права 

невизнаних держав у міжнародному приватному праві. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2021. № 11. 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7653 (0,8/0,3 друк.арк.). Міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща). 
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3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of Science): 

• Зав.каф. Лук’янов Д.В., Scopus – 23. 

• Проф. Гетьман Є.А., Scopus – 8, Web of Science – 8. 

• Доц. Гиляка О.С., Scopus – 24. 

 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва 

видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання сторінки 

роботи 

Статті 
1. Politanskyi, V., 

Lukianov, D., 

Ponomarova, 

H., & Gyliaka, 

O. 

Information 

Security in E-

Government: 

Legal Aspects. 

Cuestiones 

Políticas 

39(69), 361-372. 

2. Shumilo, I., 

Zhuravlova, Z., 

Hasparian, S., 

& Franchuk, 

V. 

Addressing the 

experience of 

intellectual 

property right 

legal support 

and it’s 

necessity of 

recognition in 

Ukraine. 

Revista do 

Curso de 

Direito do 

UNIFOR 

12(1), 190-205. 

3. Bululukov, O., 

Marushev, A., 

Kubariev, I. 

Shumilо. 

Assessing the 

quality of 

higher 

education:: 

Concepts and 

forms. 

DIXI 23(1), 1-11. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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4. Fedorenko, V.; 

Filipenko, N.; 

Shumilo, I.; 

Nesterovych, 

V.; 

Nischymna, S. 

Entrepreneurial 

activity of the 

IT sector in the 

conditions of 

the COVID-19 

pandemic and 

in the post-

quarantine 

period 

Entrepreneurs

hip and 

Sustainability 

Issues 8(4): 697-712. 

 

 

Таблиця 3. Показники видавничої діяльності кафедри: 

 

Всього 

друко-

ваної 

продукції 

Моно-

графії 

Наукові 

статті в 

наукових 

журналах та 

наукових 

збірниках 

Тези 

доповідей 

та 

наукових 

повідом-

лень на 

конфе-

ренціях 

Підруч-

ники та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

МОН 

Підручник

и, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збір-ники 

норма-

тивної 

літера-

тури 

Кодекси, 

комен-

тарі 

86/42,17 2/2,6 55/21,4 26/6,57 - 2/9,1 - 1/2,5 

                             

3.6. Усі викладачі кафедри мають наукові публікації. 

 

 

 



 48 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Доц. Шуміло ІА. прочитала лекцію на тему «Вплив пандемії COVID-19 на 

правовий статус трудящих-мігрантів у країнах-членах ЄС» прочитана 20.05.2021 на 

зборах активу Харківської обласної організації профспілки працівників культури.  

 

4.2.  – . 

4.3. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. підготував: 

• 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 
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безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, інші порушення 

правил дорожнього руху, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису). 

 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. та доцент Шуміло І.А. підготували висновок за 

запитом Міністерства юстиції України  від 07.10.2021 року за № 90576/11.6.4/11-21 

щодо виконання судових рішень відносно іноземної держави. 

 

Доц. Гиляка О.С. підготував 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. 

 

 

4.4. – . 
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. На кафедрі формується нова наукова школа, яку очолює завідувач кафедри, 

доктор юридичних наук Лук’янов Д.В. Дослідницька діяльність наукової школи 

здійснюється на стику наук міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. Метою діяльності наукової школи є створення нового наукового 

знання, що збагачує як теоретичну науку, так й сприяє розвитку юридичної 

практики.  

Предметом дослідження наукової школи є особливості функціонування 

правових систем у сучасному світі, особливості розвитку правових систем в умовах 

глобалізаційних процесів та розвиток інститутів міжнародного приватного права в 

сучасних умовах.  

Відповідно до річного плану викладачі кафедри виступили з науковими 

доповідями на наукових та методичних семінарах. 

У звітньому році аспірантка кафедри Лукань М. О. (науковий керівник – доцент 

Полатай В.Ю.) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право». Тема дисертації: «Захист інтелектуальної 

власності в державах Європейського Союзу». 

Також у звітному році аспіранти Лисенко А.В., Тагієв А. С., Олійник А.В. 

(науковий керівник – зав. кафедрою Лук’янов Д.В.), Сулейманов Р.А (науковий 

керівник – доцент Шуміло І.А.) продовжують роботу над дисертаціями на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії . 

У 2021 році кафедрою затверджено теми  дисертацій аспірантам кафедри:  

1. Груба А.І. «Скандинавське право: загально-теоретичне та порівняльно-

правовое дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – зав. кафедрою Лук’янов Д.В.). 
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2. Смирнова С.А. «Арешт судна для забезпечення морських вимог в Україні та 

Туреччині (порівняльно-правовий аналіз)» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Шуміло 

І.А.). 

3. Підлісний М.О. «Принцип вичерпання прав на торгівельну марку в 

міжнародному приватному праві»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Шуміло І.А.). 

4. Трушкевич В. «Підсудність транскордонних приватно-правовових спорів у 

кіберпросторі»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 «Право» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Шуміло І.А.). 

5. Новіков О.Ю. «Індустрія моди в нових умовах розвитку міжнародного 

приватного права» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Полатай В.Ю.). 

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іноземними партнерами зокрема: 

Юридичною школою Dickinson Law Університету штату Пенсильванія (США), 

Університетом Миколаса Ромеріса (Литва), Університетом АДА (Азербайджан), 

школою права Талліннського технологічного університету (Естонія). 

Кафедра активно співпрацює з іншими кафедрами міжнародно приватного 

права та порівняльного правознавства в Україні: м. Харкова, Києва, Одеси та Львова.  

5.2. Усі викладачі кафедри мають наукові ступені. 

5.3. За звітній період було підготовлено відгуків на: 

докторські дисертації –      

кандидатські дисертації – 8 

 

5.4. За звітній період було підготовлено відгуків на автореферати: 

докторських дисертацій –  8  

кандидатських дисертацій – 12. 



 52 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Викладачі кафедри беруть участь у правовій освіті населення та 

підтримують зв’язок із юридичною практикою. Доц. Шуміло І.А. запрошують для 

проведення лекцій з підвищення кваліфікації адвокатів. 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. На кафедрі діє науковий гурток з міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства (керівниками є зав. кафедрою Лук’янов Д.В.,  

проф. Гетьман Є.А., доц. Панченко В.В., доц. Шуміло І.А.). У роботі гуртка беруть 

участь близько 70 студентів. Студенти гуртка готують наукові доповіді з найбільш 

актуальних проблем юриспруденції, публікують їх результати у наукових виданнях, 

подають роботи на наукові конкурси. 

 

7.2. Студентами четвертого курсу бакавріату під науковим керівництвом 

доцента Шуміло І.А було підготовлено та надруковано 7 статтей у наукових фахових 

виданнях, в тому числі категорії «Б», загальним обсягом 5,6 друк.арк. Також під 

керівництвом доцента Панченко В.В. студентами було підготовлено та надруковано 

5 статтей у наукових фахових виданнях категорії «Б», загальним обсягом 2,5 

друк.арк.   

 

7.3. —  

у зарубіжних виданнях — . 
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є членом редакційних колегій: «The Journal of 

Comparative Law» (США); наукового юридичного журналу «Вісник Національної 

академії правових наук України» (Scopus); юридичного журналу «Право України»; 

Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування»;Великої української юридичної енциклопедії: у 20-ти томах; Тому 

13 «Міжнародне приватне право» Великої української юридичної енциклопедії. 

 

Професор Гетьман Є.А. є членом редакційних колегій: наукове фахове видання 

України «Вісник Національної академії правових наук України»; науково-

практичний журнал «Право. Людина. Довкілля»; наукове фахове видання України 

«Наукові записки. Серія: право». 

 

Доцент Шуміло І.А. є членом редакційної колгії Великої української юридичної 

енциклопедії, том 13 «Міжнародне приватне право». 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. отримав: обласну іменну стипендію видатного 

науковця у галузі «правознавство» імені Василя Пилиповича Маслова (2020 – 2021 

рр.); грамоту Верховної Ради України (Розпорядження Голови Верховної Ради 

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

Професор Гетьман Є.А.отримав: грамоту Верховної Ради України за заслуги 

перед Українським народом; подяку Голови Харківської обласної ради за вагомий 

особистий у становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, 

захист конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста.  

Доцент Гиляка О.С. отримав подяку голови Харківської обласної ради. 

Доцент Зінченко О.В. та асистент Косінова Д.С. отримали подяку ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету (17 листопада 2021 р.). 

Асистент Веннікова В.В. отримала подяку від Харківської обласної ради за 

сумлінну працю, значні трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

незалежності України. 
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10. Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є членом спеціалізованих вчених рад Д 

64.086.02 та Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

Професор Гетьман Є.А. є членом спеціалізованої вченої ради К.26.503.01 по 

захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право». 

 

Співробітництво з закордонними організаціями. 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є: 

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

• Учасником проекту «Модернізація магістерських програм для майбутніх 

суддів, прокурорів, слідчих щодо європейського стандарту з прав людини» 

(CRIMHUM), що фінансується Європейською Комісією. 

Доцент Гиляка О.С. в рамках укладених меморандумів у звітному періоді 

продовжував наукове співробітництво з науковцями Вільнюського державного 

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

Лодзинського університету (м. Лодзь, Польща). 

Доцент Шуміло І.А. бере участь у: 

•  Роботі Європейської асоціації міжнародного приватного права 

(European Association of Private International Law, EAPIL) на основі членства з 2020 р. 

(Люксембург). 

• Проекті Інституту інновацій та конкурентного права Макса Планка 

(ФРН) «Конкурентне право та захист прав інтелектуальної власності в Україні». 

• Проекті Талліннського технологічного університету (Естонія) “AI: 

history, policy and law”. 

Асистент Ребриш Б.Ю здійснює наукове співробітництво з Інститутом 

інновації та конкуренції імені Макса Планка (Мюнхен, Німеччина) в межах проекту 
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з видання колективної монографії «Competition and Intellectual Property Law in 

Ukraine». 

 

Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: 

Зав. кафедрою Лук’янов Д.В. є членом секції правого забезпечення 

інноваційного розвитку обласної науково-координаційної ради Харківської обласної 

державної адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

                  Зав. кафедрою                                       Д.В. Лук’янов  


