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Звіт  

кафедри права Європейського Союзу 

з науково-дослідної роботи за 2021 рік 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1.  Упродовж 2021 року кафедрою проводилися дослідження згідно з 

цільовою комплексною програмою «Теоретичні та практичні проблеми сучасного 

міжнародного права та іноземного конституційного права». № 0111u000954. 

1.2. Штатний склад кафедри:  

 

1.Яковюк І.В., доктор юридичних наук., професор, завідувач кафедрою 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Національні та 

регіональні інтереси і їх правове закріплення», 2  друк. арк. 

 

Опубліковано 2, 4 д.а. 

Підручники та навчальні посібники:  1/ 0,5 д.а. 

 

- Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в 

питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, 

І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2021. 256 с. 

11/0,5 д.а. 

 

Наукові статті   5/1,9 д.а. 

 

- Shulga M. V., Korniyenko G. S., Yakoviyk I. V. (2021). Legal support for 

the activities of agricultural transnational corporations in Ukraine. Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 2, Pp. 234-242. 1/0,2 

д.а. 
- Яковюк І. В., Туренко А. Ю. Економічна безпека України як 

передумова забезпечення її суверенітету. Проблеми законності. 2021. № 154. 

С. 8-36. 1,2/0,8 д.а. 

- Окладна М.Г., Яковюк І.В., Дядик В.О. Дипломатична служба 

Європейського Союзу: становлення й розвиток. Право та інноваційне 

суспільство. 2021. № 2 (17). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf. 0,8/0,2 д.а. 

- Яковюк І. В., Ципищук К. В. Енергетична безпека європейського 

союзу та її значення для України. Юридичний науковий електронний журнал. 

2021. № 10. 0,5/0,3 д.а. 

- Калиновський Ю,Ю., Яковюк І.В. Соціокультурний розвиток 

України в умовах гібридної війни. Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової 

конференції «Україна як суспільство ризику» (м. Дніпро, 23 квітня 2021 року) / 

відповідальний за випуск проф. В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-

поліграфічний дім «Формат А+», 2021. С. 55-57. 0.4 д.а/0,4 д.а. 

 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf
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2. Щокін Ю.В., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 

Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  

«Імплементація міжнародно-правової відповідальності» , 2 д.а. 

Опубліковано  3/4 д.а.  

Наукові статті: 3/4 д.а. 

 

Щёкин Ю. В. Применение доктрины подразумеваемой компетенции в 

практике Международного суда ООН. Проблемы законности. 2021. № 152. С. 152–

162. doi: 10.21564/2414-990X.152.224433 URL: 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/224433/226928 (0,8 друк. акр.) 

Щёкин Ю. В. Призвание к ответственности государства за нарушение 

обязательств в отношении международного сообщества в целом. Проблемы 

законности. 2021. № 154. С. 274–287. doi: 0.21564/2414-990X.154.238587. URL: 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/238587/239760 (1, друк. арк.) 

Vaitsekhovska О., Iakymchuk N., Shchokin Yu., Vorotina N., Korchak N. 

Combating corruption in the public sector: international legal standards and their 

implementation in the legislation of Ukraine. Studies of Applied Economics.  Vol. 39 No. 

6 (2021). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302 (2,2 друк. арк) 

  

3. Трагнюк О.Я., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 

права Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Проблеми 

правового регулювання питань безпеки (європейський регіональний вимір)» 2 д.а., 

1,5 д.а. 

Опубліковано 3/3.6 д.а.:  

Підручники та навчальні посібники: 1/ 2.5 д.а. 

Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в 

питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. 

Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 

2021. 256 с. 

(авторські С. 7-11; С. 19-22; С. 22-23; С. 29-33; С. 38-40; С. 40-42; С. 70-

72; С. 89-93). 2,5 д.а 

Наукові статті: 3/1,1 д.а. 

Трагнюк О.Я. Кондратенко Н. О. Удосконалення механізму 

управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. Бізнес 

Інформ, 2021. № 3. С. 194-201. 0,6 д.а 

Трагнюк О.Я. Деякі питання інституційного забезпечення безпеки 

харчових продуктів у ЄС. - //Всеукраїнська науково-практична конференція з

 нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку «Україна і 

Європейський Союз : шлях до сталого розвитку» (м. Харків, 12 листопада 

2021 р.). С. 0.25 д.а. 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/224433/226928
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/238587/239760
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302
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Трагнюк О.Я., Витвицький М.С., Шпак К.В. Відповідність України 

Копенгагенським критеріям вступу до Європейського Союзу. Право та 

інновації. 2021. № 4 (36). С. 30-35 (0.25 д.а.) 

 

4. Анакіна Т.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: ,1,5 д. а. 

Опубліковано 5/ 5 д.а. :  

Розділи підручників і навчальних посібників: 2/4.23 д.а. 

1) Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. 

кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. Вид. 10-те, 

змінене і доп. Харків : Право, 2021. 484 с. (Тема 6. Права людини у 

Європейському Союзі. С. 86-107., Тема 19. Громадянство Європейського Союзу 

та правове становище громадян інших країн у Європейському Союзі. С. 399-

430.) (загалом 2,4 друк. арк.) 

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

питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, 

І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2021. 256 с. 

Питання 15, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 55–59, 80, 81. (загалом 1,83 друк. арк.) 

 

Наукові статті: 1/0.33.д.а. 

1) Анакіна Т. М., Іванченко Е. І., Журавель Н. О. Проблеми виконання 

Україною рішень Європейського суду з прав людини та шляхи їх 

вирішення. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : 

електронне наукове видання : збірник. – 2021. – № 2 (14) – квітень. – Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2021. С. 99-107 (0,33 друк. арк) 

 

Тези наукових доповідей: 2/0.45 д.а.: 

1) Anakina T. Fighting with disinformation on COVID-19: EU approach // 

Права людини в «ковідному» світі: збірник наукових статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (14 

травня 2021 року). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. 2021. C. 11-16. (0,25 друк. арк) 

2) Анакіна Т. М., Зіняк Л. В. Правові засади участі третіх країн у 

безпекових проєктах ЄС // Європейська дипломатія у ХХІ столітті : матеріали 

ІІІ Науково-практичного круглого столу (м. Харків, 18 грудня 2020 року) / за 

ред. Доценко О. М., Новікової Л. В., Червяцової А. О. Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2021. C. 10-15. (0,2 друк. арк) 

 

5. Білоусов Є.М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

права Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Право 

міжнародної безпеки: поняття, історія, джерела, принципи», 2 друк.арк.. 
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Опубліковано  5/ 2,5 д.а. 

Монографії: 2\ 1,6 д.а 

1. Економічна безпека регіонів держави як умова забезпечення 

публічної безпеки громад; розділ 1 (підрозділ 1.2 (у співавторстві з А.Г. 

Бобковою). с. 25–42. Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід 

України та країн Європейського Союзу: колективна монографія / За заг. 

ред. А.Г. Бобкової, А.М. Захарченка. – Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 

2021. – 174 с. ( 0,8 д.а) 

 

2. Господарське-правове забезпечення економічної безпеки 

пріоритетних галузей національної економіки України, c. 41-61. Правове 

регулювання господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 

4.0; колективна монографія / За заг. ред. С.В Глібко, О.О. Дмитрик. – Харків, 

ФОП Вапнарчук 2021. – 324 с.  (0,8 д.а). 

 

Наукові статті: 3/ 0,9  д.а. 

1. Economic sovereignty and economic security of Ukraine (interrelation and 

mutual understanding) in the context of their doctrinal and legal support / Tatsii 

V.YA., Bilousov YE.M., Kosinova D.S. с. 209-224 / Вісник Національної академії 

правових наук Украіни. Том 28, №3 , Харків «Право» 2021. 

http://visnyk.kh.ua/en/journals/visnik-naprnu-3-2021-r 3.6/ 0,3 д.а 

2. Євген Білоусов, Марина Кахнова Застосування статті 10 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод у практиці Європейського 

Суду з прав людини с. 276-283 (0,3 друк.арк.)./ http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2021/4/44.pdf 

3. Правомірність запровадження примусової вакцинації крізь призму 

принципу поінформованої згоди та права на приватне життя с. 15 – 24 the 

Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2021. – № 

88. http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/bilousov_lebedeva_88.pdf (0,3 

друк.арк.) 

Інші заходи: 

1. II Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2021: виклики та 

реалії», м. Харків., Науково-дослідний інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку, 20.09.2021 

2. Круглий стіл «Інноваційний процес в умовах глобальних викликів», 

м. Харків., Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку, 05.10.2021 

 

6. Жуков І.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 

Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Правове 

регулювання корпоративного управління в Європейському Союзі» 1,5 друк.арк.  

Опубліковано 6/ 5,3.д.а.:  

Розділи підручників: 2/2.8 д.а. : 

http://visnyk.kh.ua/en/journals/visnik-naprnu-3-2021-r
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/4/44.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/4/44.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/bilousov_lebedeva_88.pdf
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1. Міжнародне приватне право : підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, 

В. В. Комаров, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. В. Яко- вюка. – 

Харків : Право, 2021. – 408 с.: підрозділи 3.9, 5.1 – 5.4, 5.5 (у співавт.), 11.1–11.3 

(2,5 д.а.). 

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

питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, 

І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2021. 256 с. (0,3 

д.а.). 

Наукові статті: 3/2.2 д.а. 

1) Окремі аспекти участі працівників у корпоративному управлінні за 

правом ЄС. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція» №53», – 2021. (0.7 д.а.).   

2) Актуальні питання корпоративного управління в лістингових компаніях 

за правом ЄС.  // збірник наукових праць «Juris Europensis Scientia» – 2020. №6, 

(0.7 д.а.)  

3. Актуальні питання міжнародно-правового регулювання розрахункових 

відносин. // Правова позиція (правонаступник наукового журналу «Вісник 

Академії митної служби України. Серія: «Право») – 2020. №4, (0.8 д.а.)  

 

Тези наукових доповідей  1/ 0.3 д.а 

1) Вплив концепції європейського консенсусу на стандарти захисту прав 

людини у рішеннях Європейського суду з прав людини // Збірник матеріалів 

науково-практичної конференції з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та 

розвитку: «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», (м. Харків, 

12 листопада 2021 р.). (0:3 д.а.). 

 

7. Комарова Т. В.,доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

«Правотлумачна практика Суду справедливості ЄС у пріоритетних сферах 

компетенції Союзу»,  2 д.а.  

Опубліковано 4/ 2,6 д.а.: 

Підручники та навчальні посібники: 2/1,9 д.а. 

 

1 Інститути Європейського Союзу у Право Європейського Союзу : 

підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), 
 
А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; 

за ред. Р. А. Петрова.  Вид.  10-те, змінене і допов. Харків : Право, 2021.  484 с. С. 

31-48. (у співавторстві із Петровим Р.А.). 0,9 д.а. 

2 Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в 

питаннях і відповідях): навч.-довідк. посібник / [Т.В. Комарова, О.Я. Трагнюк, 

І.В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І.В. Яковюка. Харків, Право, 2021. 256 с. С. 82-83, 

135-153. 1 д.а. 

Наукові статті: 1/0.4 д.а.  
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1. Izarova I., Komarova T.,  Baklazhenko Y. About ELI-Unidroit Rules 

Adoption and Translation into Ukrainian. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. 

Issue 3 (11). P. 205-208. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3-n000080  0,4 д.а. 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 1/ 0.3 д.а. 

 

1. Комарова Т.В. Приницип суддівськоі ̈ незалежності як складова 

верховенства права у практиці Суду справедливості ЄС. Права людини і 

демократія : зб. наук. статей за матеріалами ііі наук.- практ. конф., (м. харків, 13 

травн. 2021 р.) : у 2 ч. ч. 1. – С. 31-37. 0,3 д.а 

 

8. Маринів І.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Співвідношення міжнародного права із правом Європейського Союзу в сфері 

захисту прав людини», 1.5 д.а.  

Опубліковано 14/ 4.7 д.а. 

Наукові статті: 11/3.45 д.а. 

 

1. Маринів І. І., Котенко А. О. Європейський омбудсмен як орган захисту 

прав фізичних та юридичних осіб в Європейському Союзі. Право та інновації: 

журнал. Харків : Право, 2021. N 1 (33). С. 55-61. (15 сторінок; 0.6 друк. арк.; 

авторських – 0.3 друк. арк.) 

2. Маринів І. І., Ярмак А. Д. Міжнародно-правове регулювання соматичних 

прав людини. Право та інновації: журнал. Харків : Право, 2021. N 1 (33). С. 62-67. 

(13 сторінок; 0.5 друк. арк.; авторських – 0.25 друк. арк.) 

3. Маринів І. І., Рудай Л. В. Проблема застосування застережень до 

міжнародних договорів з прав людини. Право та інновації: журнал. Харків : Право, 

2021. N 1 (33). С. 68-73. (11 сторінок; 0.45 друк. арк.; авторських – 0.25 друк. арк.) 

4. Маринів І. І., Малик К. Р. Права людини у мусульманському праві: 

актуальні проблеми сьогодення. Правові горизонти  / Legal horizons. 2021. № 26 

(39). С. 12-16.  (10 сторінок; 0.4 друк. арк.; авторських – 0.2 друк. арк.) 

5. Маринів І.І. Бабіч А. Г. Аналіз практики ЄСПЛ щодо права жінки на 

аборт.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 

2021. № 4. (10 сторінок; 0.4 друк. арк.; авторських – 0.2 друк. арк.) 

6. Галан В.О., Маринів І.І. Вплив принципу недискримінації на набуття 

членства в ЄС: довгий шлях Туреччини. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 3. С. 354-360. (26 сторінок; 1.15 друк. арк.; авторських – 0.55 

друк. арк.) 

7. Шарович Д. Я., Маринів І. І. Загальний огляд концепції прав людини в 

мусульманському світі. Право та інновації. 2021. № 2 (34). С. 36–51. (31 сторінок; 

1.3 друк. арк.; авторських – 0.65 друк. арк.) 

8. Маринів І.І., Котенко А.О. Адміністративно-судові механізми 

Європейського Союзу щодо захисту прав публічних службовців. Право та 

інновації. 2021. № 4 (36). С. 17-23. (0.25 д.а) 
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9. Щербина В.А., Маринів І.І. Тимчасове застосування міжнародних 

договорів: правові аспекти. Право та інновації. 2021. № 4 (36). С. 49-56. (0.3 д.а) 

 

Scopus: 

1. Dmytrychenko-Kuleba Halyna, Mykolaiets Viktoriia, Senyk Svitlana, 

Kuzmenko Oleksandr, Maryniv Ivanna Features of Concluding Franchise 

Agreement in France. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (2021), Vol: 24 

Issue: 4. (20 сторінок; 0.83 друк. арк.; авторських – 0.16 друк. арк.) 

Web of Science: 

1. Maryniv I., еt. al.   (2021)  Human Right to Internet Access in Healthcare in 

the “Right to Health Concept”: Legal Issues. укр.: «Право людини на доступ до 

Інтернету у сфері охорони здоров'я у концепції «право на охорону здоров'я»: 

правові питання»  European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2, 286-

300. Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p286. Всього 5 авторів. Проіндексовано Web of 

Science. (заг. 1,5 друк.арк.; авторський внесок 0,3 друк.арк ) 

2. Maryniv I., еt. al.  (2021) Legal regime of drug traffic: stages in the 

development of legislation and the role of control relations.  P. 208-219. зі змісту  // 

Shevchuk O. Administrative law: concepts, human rights, innovations : A selection of 

scientific papers in English indexed by Scopus and Web of Science and other 

scientometric databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  укр.: Адміністративне 

право: концепції, права людини, інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. 

Scopus і Web of Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 

368 с. (заг. 23,0 друк.арк.; авторський внесок 0,3 друк.арк ) 

3 Maryniv I., еt. al.   (2021) . Right to Internet Access in Healthcare in the "Right 

to Health Concept": Legal Issues   P. 60-79. зі змісту  // Shevchuk O. Administrative 

law: concepts, human rights, innovations : A selection of scientific papers in English 

indexed by Scopus and Web of Science and other scientometric databases. – Kharkiv: 

Pravo, 2021. – 368 p. //  укр.: Адміністративне право: концепції, права людини, 

інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web of Science та іншими 

наукометрич. базами.  Харків : Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк.арк.; авторський 

внесок 0,3 друк.арк ) 

 

Тези доповідей: 1/0,12 д.а 

 

1. Halan V. O., Maryniv I. I.Turkey - EU: a long way to nowhere? International 

scientific and practical conference «Legal sciences: research and European innovations» : 

conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 

283-287 p. (6 сторінок; 0.25 друк. арк.; авторських – 0.12 друк. арк.) 

 

9. Окладна М.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри права 

Європейського Союзу 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Екологічна держава як феномен державно-правового розвитку в ХХІ ст.» 2 д.а. 

 

Опубліковано 14/3,9 д.а. 
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Підручники та навчальні посібники: 1/0,2 д.а. 

 

1  Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в 

питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, 

І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2021. 256 с. 0, 2 д.а. 

 

Наукові статті: 13/3,7 д.а. 

 

Web of Science 

1. Razmetaeva Y., Dashkovska  O., Okladna M. (2021). Hate Speech: The 

issue of Ofeensive language. Applied Linguistics Research Journal. Vol.5. № 5. Pp. 169-

173. 0,8/0,2 д.а. 

Copernicus: 

2. Окладна М.Г., Тараніченко Ю.І., Чуйко В.О. Правові проблеми 

функціонування інституту почесного консула в Україні. Право та інноваційне 

суспільство.  2021. № 2 (17).  URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Okladna_Taranichenko_Chuyko17.pdf 0,5/0,2 д.а. 

3. Окладна М.Г., Яковюк І.В., Дядик В.О.  Дипломатична служба 

Європейського Союзу: становлення й розвиток. Право та інноваційне 

суспільство  № 2(17).   URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf . 0,8/0,4 д.а. 

4.  Окладна М.Г., Переродова А.  Етапи становлення договірного 

права в історії міжнародного права. Право та інновації. 2021. № 2 (34). С. 90-

95. 0,5/0,3 д.а. 

5  Окладна М.Г., Наумова К.І, Миргород В.О. Таємна дипломатія та 

способи її здійснення у міжнародних відносинах. Право та інноваційне 

суспільство. 2021. 2 (17) 0,4/0,2 д.а. URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Okladna_ Naumova_Myrgorod17.pdf 

6 Окладна М.Г., Федоровська М.А., Юхименко Д.С. Застосування 

таємної дипломатії в міжнародній практиці.). Право та інновації. 2021. № 4(36) 

с.64-70  0,5/0,2 д.а. 

7 Окладна М.Г., Перевалова Л.В., Генкул Ю.В. Гуманітарна 

дипломатія: становлення та сучасність. Право та інноваційне суспільство. 

 2021. № 2(17) 0,5/0,2 д.а. URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Okladna_Hienkul17.pdf 

8 Окладна М.Г., Перевалова Л.В., Самусєва К.В. Превентивна 

дипломатія ООН як інструмент попередження конфліктних ситуацій.   0,5/0,2 

д.а. Право та інноваційне суспільство.  2021. № 2(17). 

 URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/12/Samuseva_Perevalova_Okladna17.pdf 

 9 Окладна М.Г., Стасєвська О.А., Ванджурак М.М. Індустрія моди 

як інструмент публічної дипломатії: український та світовий досвід. Право та 

інновації. 2021. № 4(36). С.57-63 0,5/0,2 д.а. 

10 Окладна М.Г., Гуренко О.О. Етапи становлення ісламської 

концепції міжнародного права в середньовіччі та сучасність. Право та 

інноваційне суспільство. 2021. № 1(16). 0,6/0,4 д.а. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladna_Taranichenko_Chuyko17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladna_Taranichenko_Chuyko17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladna_%20Naumova_Myrgorod17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladna_%20Naumova_Myrgorod17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladna_Hienkul17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Okladna_Hienkul17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Samuseva_Perevalova_Okladna17.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/Samuseva_Perevalova_Okladna17.pdf
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11  Окладна М.Г., Корчевська А. Р. Проблема розвитку космічного 

права в Україні: історія і сучасність. Право та інноваційне суспільство. 2021. № 

1(16). 0,6/0,4 д.а. 

12  Окладна М.Г., Уварова М. В. Харківська школа міжнародного 

права. Становлення та традиції. Право та інноваційне суспільство. 2021. № 

1(16). 0,6/0,4 д.а. 

13  Окладна М.Г., Птиця В. А. Проблема правосуб’єктності Київської 

Русі в українській правовій науці. Право та інноваційне суспільство. 2021. № 

1(16). 0,6/0,4 д.а. 

14 Окладна М.Г., Більченко О.Г., Рижкова Ю.А.  Спортивна 

дипломатія як сучасний засіб вирішення міжнародних проблем. Право та 

інновації. 2021. № 4(36). С.36-40 0,6/0,4 д.а. 

 

10. Асірян С.Р., кандидат юридичних наук, асистент кафедри права 

Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Основні 

права громадян Європейського Союзу», 1.5 д.а. 

Опубліковано 3/1.65 д.а.:  

Розділи підручників: 1/0.65 д.а. 

1. Міжнародне приватне право: підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, І. 

В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. – 

Харків : Право, 2020. – 360 с. / (0.65 д/а) 

 

Наукові статті: 2/1 д.а. 

1) Асірян С. Р. Інституційно-правові особливості політики 

Європейського союзу у сфері боротьби з міжнародною організованою 

злочинністю / С. Р. Асірян // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – 

Вип.№12. – с.173-189 (0.5 д/а) 

2) Асірян С. Р. GDPR як стандарт захисту персональних даних в 

Європейському Союзі / С. Р. Асірян // Право та суспільство. – 2021. – Вип.№1. – 

с.123-136 (0.5 д/а) 

 

11. Бойчук Д.С., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

права Європейського Союзу. 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Національні інтереси і шляхи їх забезпечення в умовах членства держави в 

Європейському союзі», 1,5 друк арк.  

Опубліковано  5/ 2.5 д.а.: 

Наукові статті:  5/ 2.5 д.а. 

1 Ефективність засобів правового захисту права на судовий розгляд у 

розумний строк у контексті практики ЄСПЛ: досвід Польщі / Д. С. Бойчук, Я. 

І. Панаїд. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – №4. – С. 588–

592. 0,5 д.а. 
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2 European Court of Human Rights case law as a source of European Union 

law / D. S. Boichuk, V. I. Hryhoriev. // Право та інноваційне суспільство. – 2021. 

С. 61-69. 0,5 д.а. 

3 Процедура вступу України та Польщі до Європейського Союзу: 

історично-правовий аналіз/ Д.С. Бойчук, А.В. Гой // Юридичний науковий 

електронний журнал. - 2021. - №11. 0,5 д.а  

4 Перспективи вступу України в Європейський Союзу. / Д.С. Бойчук, 

Ю.О. Ігнатюк. // Інтернаука. – 2021. 0,5 д.а 

5 Problems of the environmental law of the European Union. / D. Boichuk, O. 

Filipskykh, Ye. Pankov// Проблеми законності. – 2021. № 155. 0,5 д.а 

6 EU values reflection in ECtHR case law / D. Boichuk, K. Torhashova. // Право 

та інновації. – 2021. – С. 23–29. 0,5 д.а 

 

12. Іванов А.Г., асистент кафедри права Європейського Союзу. 

Опубліковано 4/1.55 д.а.: 

Наукові статті:  4/1.38 д.а. 

1  Іванов А.Г., Шигапова Е.І. Щодо правової природи та значення 

консультативних висновків Європейського суду з прав людини. 

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

№4. С. 85-90. (0,31 д.а.). 

2 Іванов А.Г. Становлення і розвиток процедури обслідування як засобу 

мирного вирішення міжнародних суперечок. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. №10. С. 585-588. (0,63 д.а.). 

3 Гончаров В.О., Точій А.О., Іванов А.Г. Прецедентний характер рішень 

Суду Європейського Союзу. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. 

№10. С. 582-584. (0,18 д.а.). 

4  Іванов А.Г., Зал Д.О. Деякі особливості укладання 

зовнішньоекономічних контрактів. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. №12. С. 569-571. (0,26 д.а.). 

Тези доповідей: 1/0.17 д.а. 
 

1 Іванов А.Г. Роль міжнародних органів з встановлення фактів ООН у 

попередженні і припиненні порушень прав людини. Права людини і 

демократія: зб. наук. статей за матеріалами ІІІ наук.-практ. конф. (Харків, 13 

травня 2021 р.). Харків, 2021. – Ч. І. С. 28-31. (0,17 д.а.). 

 

14. Петришин О. О., к.ю.н., доцент  кафедри права Європейського 

Союзу, 0.5 ставки. 

Опубліковано   6/5.3 д.а. 

Монографії (підрозділи): 2/4.4 д.а. 

1) 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. ISBN 978-966-998-
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258-2 (підрозділ 2.6 «Реформа місцевого самоврядування в контексті об’єднання 

громад український вимір і європейська практика (на прикладі країн Балтії) С. 

206 – 216. 0,5 д.а.) 

2) Коментар до статті 144 Конституції України – надано до редакції (1 

д.а.). 

 

Фахові наукові статті: 4/ 2,9 д.а. 

 

1) Петришин О. О. Децентралізація та місцева корупція в Україні: 

особливості взаємовпливу. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 

Вип. 41. 2021. С. 134 – 149. 0,8 д.а. https://dbms.institute/wp-

content/uploads/Zb_Derg_Bud_41_2021.pdf   

2) Petryshyn O. O. Upholding Legality in Local Self-Government Decision-

Making: the Experience of the Selected Baltic States and Ukrainian Realities. 

Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 42. 2021. p. 109–122. 0,8 

д.а. https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_42_2021.pdf  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

1) Bukhanevych, O. M., Mernyk, A. M., & Petryshyn O. O. (2021) Approaches 

to understanding the category “special legal regimes”. Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(1), p. 71 – 78. (0,7 д.а). SCOPUS 

2) Petryshyn, O.V., Petryshyn, O.O., & Hyliaka, O.S. (2021). 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 comparative 

aspects). Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(2), p. 17 - 

24. (0,6 д.а.) SCOPUS 

 

1.3. Викладачів, які б не виконали НДР на кафедрі не має. 

 

1.4.Діяльність кафедри на госпдоговірних засадах. 

І.В. Яковюк є науковим керівником фундаментального наукового 

дослідження «Система національної безпеки України у ХХІ ст. (невійськовий 

аспект): трансформація підходів до правового регулювання» (МОН України, 

2021-2023 рр.); 

І.В. Яковюк є виконавцем фундаментального наукового дослідження 

«Правова політика у сфері територіальної організації влади та публічного 

управління в Україні у контексті європейської інтеграції» (МОН України, 2019–

2021 рр.) 

О.Я. Трагнюк є відповідальним виконавцем фундаментального наукового 

дослідження «Система національної безпеки України у ХХІ ст. (невійськовий 

аспект): трансформація підходів до правового регулювання» (МОН України, 

2021-2023 рр.); 

О.Я. Трагнюк є науковим керівником прикладного дослідження 

«Адаптація законодавства України щодо донорства крові, тканин і клітин до 

законодавства ЄС» (2020 р.); 

https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_41_2021.pdf
https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_41_2021.pdf
https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_42_2021.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1.5.Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми.  

Усі наукові дослідження, що виконані викладачами кафедри за звітний 

період характеризуються  актуальністю та практичною значущістю. Вони 

присвячені дослідженню проблем правової інтеграції України  до європейського ті 

євроатлантичного простору, зокрема імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, розробкам проблем забезпечення національної безпеки України в 

контексті забезпечення регіональної та міжнародної безпеки, а також висвітленню 

актуальних проблем забезпечення захисту прав і основних свобод в правовій 

системі ЄС, визначенню відповідності національних інтересів в контексті критеріїв 

членства в Європейському Союзі, висвітленню проблем розвитку міжнародно-

правових засобів розв’язання міжнародних спорів. 

1.6 Професор Яковюк І.В. отримав свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 108589 від 12.10.2021, видане ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності» :Наукова монографія «Правові основи інтеграції до ЄС: 

загальнотеоретичний аналіз». 

Опублікування: Яковюк І.В. Правові основи інтеграції до ЄС: 

загальнотеоретичний аналіз: монографія. Харків: Право, 2013, 760с. 

 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів 

 

Проф. Яковюк І.В.  

Успіх інтеграційного процесу залежить від здатності держав-членів вдатися 

до самообмеження власного суверенітету заради досягнення цілей інтеграції. 

Регіональна інтеграція передбачає, що держави поступаються суверенітетом, 

дотримуючись режимів, створених спільно відповідно до міжнародного права і не 

порушують ці режими для захисту національних інтересів. Національні інтереси 

можуть логічно випливати із самої національної ідентичності або бути реакцією на 

конкретні загрози такої ідентичності. Кожна країна, переслідуючи свої національні 

інтереси, прямо чи опосередковано перешкоджає чи навпаки прискорює повну 

інтеграцію. 

Доведено, що національні егоїстичні інтереси здатні дестабілізувати 

регіональну інтеграцію, якщо вона підпорядкована регіональним інтересам. Як 

наслідок, держави повинні відшукати способи управління своїми інтересами для 

досягнення своїх інтеграційних цілей. 

Проф. Комарова Т.В. Наукова новизна отриманих результатів полягає в 

тому, що дослідження є першим у вітчизняній правовій науці комплексним 

дослідженням судової системи Європейського Союзу та процесу впливу практики 

Суду ЄС на сфери компетенції Союзу. 

Доц. Щокін Ю.В.  1. Поява норми п. 1 (b) ст. 48 Проекту 2001 р. завершила 

дискусію про її доцільність і своєчасність і, тим самим, сприяла утвердженню в 

сучасному міжнародному праві давньоримської теорії actio popularis, що дозволяє 

державам, які не є жертвами міжнародних правопорушень, порушувати питання 

про залучення до міжнародно- правової відповідальності держав, які скоїли 

порушення норм загального міжнародного права. Подальші обговорення норми 



13  

1(b) ст. 48 Проекту 2001 можуть стосуватися тепер лише її змістовного наповнення 

та міжнародно-правових механізмів реалізації. 

2. Загальновизнане значення Проекту 2001 року у формуванні загального 

звичаєвого міжнародного права дає підстави стверджувати, що його норма п. 1 (b) 

ст. 48 одна із таких звичаїв. Проект 2001 втілює у даному випадку як експертний, 

так й загальний міжнародний політичний консенсус щодо як її справжнього змісту, 

так і загального юридичного значення. 

3. Зміст норми п. 1(b) ст. 48 Проекту 2001 року передбачає нове тлумачення 

таких понять, як «міжнародне співтовариство в цілому» та «зобов'язання щодо 

міжнародного співтовариства в цілому». Щодо першого з них Комісія вийшла за 

рамки традиційних уявлень про міжнародне співтовариство як співтовариство 

суверенних держав, що утвердилися у міжнародному праві багато в чому завдяки 

ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., у якій 

йдеться про прийняття та визнання імперативних норм загального міжнародного 

права «міжнародним співтовариством держав у цілому». Нове уявлення про 

«міжнародне співтовариство» виходить за межі міждержавного підходу і 

передбачає більш активну роль у питаннях дотримання міжнародної законності 

всіх учасників міжнародних відносин – суб'єктів міжнародного права. 

4. Нова тенденція простежується щодо тлумачення поняття «зобов'язання 

щодо міжнародного співтовариства в цілому». Комісія підкреслила його 

новаторський, прогресивний характер, який претендує на новий рівень розуміння 

сутності норм загального міжнародного права. Комісія навмисне відмовилася від 

використання терміна erga omnes; а відносини, що стосуються порушень норм jus 

cogens, виділила в окремий розділ Проекту 2001. Водночас аналіз цього документа 

та усталених доктринальних позицій показує, що поняття «зобов'язання щодо 

міжнародної спільноти в цілому» ще потребує подальшого широкого наукового 

обговорення. На даний момент воно слабко відмежовано від суміжних категорій – 

норм jus cogens та erga omnes, – що неминуче негативно позначатиметься на 

практичному застосуванні п. 1 (b) ст. 48 Проекту 2001 і тому потребує подальшого 

уточнення. 

Проф. Білоусов Є.М. Наукова новизна полягає в з’ясуванні особливостей 

доктринального і законодавчого забезпечення публічної безпеки громад з 

урахуванням досвіду України та країн Європейского Союзу в контексті 

функціонування системи забезпечення економічної безпеки регіонів держави 

вирішенні  актуальних проблем доктринального і правового забезпечення 

економічної безпеки держави з актуалізацією питань щодо співвідношення понять 

«економічна безпека» та «економічний  суверенітет»  у їх взаємозв’язку та 

взаєморозумінні, здійснено юридичний аналіз правомірності запровадження 

примусової вакцинації з огляду на дотримання принципу поінформованої згоди, 

здійснено аналіз окремих аспектів застосування права на свободу вираження 

поглядів у практиці Європейського Суду з прав людини. 

Доц. Трагнюк О.Я. У результаті дослідження окремих аспектів правового 

регулювання питань безпеки у європейському регіоні було встановлено, що у 

рамках такої організації як Європейський Союз продовжуються процеси 

інституціоналізації політик ЄС у сфері безпеки. Зокрема, у такій сфері як безпека 

харчових продуктів посилюється роль такого органу як Європейська агенція з 

безпеки харчових продуктів, яка має статус юридичної особи та сприяє інститутам 
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ЄС у досягненні цілей продовольчої політики Союзу. Важливість діяльності цієї 

установи полягає також у можливості співпраці з третіми державами щодо 

забезпечення безпеки харчових продуктів. А це означає, що в рамках виконання 

Україною Угоди про асоціацію така співпраця із агенцією є необхідним елементом 

розвитку вітчизняної безпекової політики у продовольчій сфері.  

Окремо були  дослідженні окремі питання інвестиційної діяльності субїєктів 

господарювання у контексті забезпечення економічної безпеки Харківського 

регіону.  

Доц. Анакина Т.М. Комплексно досліджено питання, визначені темою 

науково-дослідної роботи. Наукова новизна визначається сучасною постановкою 

проблеми, вивченням нових ідей та тенденцій розвитку правових механізмів, що 

регулюють актуальні питання інтеграційних процесів у рамках Європейського 

Союзу в умовах нових викликів і загроз.  

Доц. Жуков І.М. . Розглянуто та проаналізовано  джерела правового 

регулювання корпоративного управління в ЄС та визначено напрямки гармонізації 

національного законодавства у цій сфері та значення для адаптації права України 

до права ЄС.  

Доц. Маринів І.І. В процесі дослідження Люксембурзької системи захисту 

прав людини встановлено, що недотримання зобов’язань у сфері демократії, захисту 

прав людини та недискримінації з боку Туреччини стали приводом для офіційних 

заяв із боку головних інституцій євроспільноти та лягло в основу закликів щодо 

припинення переговорного процесу. Позиція Брюсселю щодо перспективи членства 

може бути кардинально змінена, й у Туреччини є всі шанси стати першою країною, 

чий шлях до Європи закінчиться на стадії перемовин відмовою від укладання угоди 

про приєднання. 

Також вище вказана система розглянута скрізь призму діяльності 

Омбудсмена ЄС. Зокрема, навіть із наявними рекомендаційними важелями, даний 

орган чинить неабиякий морально-етичний та в деякій мірі суспільний вплив на 

всю систему управління Європейським Союзом. 

Досліджуючи Страсбурзьку систему захисту прав людини встановлено, що 

міжнародно-правове регулювання соматичних прав людини, на часі перебуває на 

стадії формування. В більшості випадків захист цих прав відбувається шляхом 

звернення до Європейського суду з прав людини за встановлення порушення 

відповідних статей Європейської конвенції з прав людини і основоположних 

свобод: права на життя, заборони катувань, недоторканності приватного життя. 

Досліджено Концепцію прав людини у ісламському світі, зокрема 

встановлено, що вона є досить неоднорідною, навіть в порівнянні між країнами, де 

шаріат займає домінуючі позиції. Саме Організація ісламського співробітництва є 

провідним базисом в ісламській доктрині прав людини, оскільки вона об’єднує всі 

мусульманські країни в один монолітний блок, що зумовлює формування єдиної 

мусульманської автономної волі, об’єм якої містить урахування всіх національних 

доктрин та підходів.   

Доц. Окладна М.Г. Екологічна / «зелена» держава – це політико-правовий 

феномен ХХІ ст., нова сторінка в теорії і практиці конституціоналізму. Її слід 

розглядати як нову складову концепції демократичної, соціальної, правової держави. 

Екологічна держава захищає екологічні цінності нарівні з безпекою та економічним 

розвитком. Ця держава за своїм змістовним наповненням є «транснаціональною», 
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«посткапіталістичною» та «постліберальною», підтримує «екологічну демократію», 

створену міцною «зеленою публічною сферою», відзначеною моральною турботою 

про майбутні покоління та нелюдські біотичні спільноти. 

 

Ст. викл. Бойчук Д.С. 

Рішення про національні інтереси не є суто науковими чи математичними 

формулюваннями, що призводять до реальних вигод для національної держави. 

Навпаки, рішення щодо національних інтересів є результатом протистояння 

амбіцій, мотивації, потреб, вимог, критеріїв та факторів. 

Основні характеристики національних інтересів: 

-національні інтереси є відображенням потреб певних угруповань; 

-використання категорії «національні інтереси» є безумовним тільки в 

умовах національної держави, що склалася; 

-національні інтереси є основою формування зовнішньої політики 

держави; 

-національні інтереси відображають узагальнені устремління населення, 

що проживає на певній території; 

-у концепції національних інтересів неможливо врахувати масу 

специфічних індивідуальних інтересів, у ній знаходить своє відображення лише та 

частина, що має загальнодержавне значення; 

-на процес формування концепції національних інтересів впливають як 

об'єктивні фактори (геополітичний стан держави, «рівень її соціально-

економічного розвитку та ін.), так і суб'єктивні (уявлення осіб, які приймають 

рішення про національні інтереси країни, властива цьому суспільству система 

цінностей та ін.) .); 

-національні інтереси протягом тривалого часу залишаються постійними у 

своїй основі, змінюючись лише за окремими параметрами. Найбільших змін вони 

зазнають у періоди глобальних трансформацій суспільства. 

Ас. Асірян А.Р. Наукова новизна отриманих результатів. В результаті 

досліджень було проаналізовано право на захист фізичних осіб під час опрацювання 

персональних даних, як фундаментальне право. Здійснено комплексний аналіз 

правових механізмів захисту персональних даних в ЄС. 

Ас. Іванов А.Г. Набули подальшого розвитку наукові положення щодо 

еволюції встановлення фактів від процедури, що використовувалась у 

міждержавних відносинах та предмет і завдання якої були значно обмежені, до 

інституту міжнародного права, що використовується різними його суб’єктами з 

метою врегулювання різноманітних за своєю природою ситуацій шляхом 

виконання широкого кола завдань. Також досліджено значення та роль 

консультативних висновків Європейського суду з прав людини, в тому числі для 

України. Було проаналізовано місце рішень Суду Європейського Союзу в системі 

джерел права ЄС та проаналізовано питання стосовно прецедентної сили таких 

рішень. Визначено роль міжнародних органів з встановлення фактів, що 

створюються Організацією Об’єднаних Націй, у діяльності останньої щодо 

забезпечення дотримання міжнародного права прав людини. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні 

з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів: 

Професор Білоусов ЄМ. Здійснив підготовку пропозицій та зауважень до 

проекту Закону України «Про державну політику перехідного періоду» 

 

2.2. У розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих 

судових органів кафедра участі не брала. 

 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін..: 

1. Проф. Комарова Т.В. взяла участь у проведенні тренігів для суддів 

Верховного Суду в межах проєкту Європейського Союзу в Україні Pravo-Justice 

щодо застосування практики Суду справедливості ЄС в правовій системі України. 

2. Доц. Петришин О.О. співпрацював з Університетом Миколаса Ромеріса (м. 

Вільнюс, Литва) в рамках трьохстороннього меморандуму про співробітництво між 

УМР, НДІ ДБ та МС та НАПрН України; 

3. Доц. Петришин О.О. брав участь у реалізації грантових проєктів спільно з 

Радою Європи в межах І та ІІ фаз проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в 

Україні: розробка тривалих рішень». 

4. Доц. Жуков І.М. є членом адміністративної комісії Адміністрації 

київського району Харківської міської ради. 

5. Доц. Жуков І.М. підготував відповідь на запит заступника Міністра 

юстиції України –Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 

І.  Ліщині щодо розгляду Європейським судом з прав людини справи «Дуарте 

Агостіно та інші проти Португалії та 33 інших держав». 

 

2.4. Відповідей на запити Верхового Суду України, Вищих 

спеціалізованих Судів України колектив кафедри не готував. 

 

2.5. Відповіді на запити Конституційного Суду України кафедра в 

поточному році не надавала. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій : 

 

- ІІІ науково-практична конференція «Права людини і демократія», м. 

Харків, 13 травня 2021 р.  



17  

-«Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку» V 

Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього дня науки в 

ім’я миру та розвитку, м. Харків, 12 листопада 2021 р. 

 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 

викладачів 

кафедри, які 

взяли участь 

  Міжнародні  

1 28-29 січня 2021 «Застосування права ЄС у судовій 

практиці: європейський досвід для української 

перспективи», , проект ЄС «Pravo-Justice», он-лайн; 

1 

2 23–24 квітня 2021, International scientific and practical 

conference «Legal sciences: research and European 

innovations»: conference proceedings, Czestochowa : 

«Baltija Publishing». 

 

1 

3 14 травня 2021 Міжнародна науково-практична 

конференція «Права людини в «ковідному» світі», 

року, м. Харків: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; 

1 

4 23 травня 2021, Webinar «The Role of the ECHR: 

Today and Tomorrow», «Observatory of the European 

Court of Human Rights», он-лайн. 

1 

5 22 вересня 2021 Харківський міжнародний 

юридичний форум, дискусійна панель «Україна-

НАТО: від партнерства з розширеними 

можливостями до членства в Альянсі», , м. Харків: 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого; 

1 

 Всеукраїнські  

6 23 квітня 2021 Всеукраїнська наукова 

конференція «Україна як суспільство ризику» , м. 

Дніпро; 

1 

7 13 травня 2021 р ІІІ науково-практична 

конференція «Права людини і демократія», м. 

Харків; 

 

3 

8 14-25 червня 2021 р., Тренінг для тренерів 

«Викладання Європейської соціальної хартії та 

практики Європейського комітету з соціальних 

прав», проєкт Ради Європи «Розвиток соціальних 

прав людини як ключовий чинник сталої емократії 

1 
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в Україні», он-лайн; 

9 23 червня 2021 р Науково-практична он-лайн 

конференція «ЄСПЛ як інструмент демократичних 

перетворень в Україні» -. zoom. 

 

1 

10 20.09.2021 II Круглий стіл «Цифрові 

трансформації України 2021: виклики та реалії», м. 

Харків., Науково-дослідний інститут правового 

забезпечення інноваційного розвитку.  

 

1 

11 05.10.2021 Круглий стіл «Інноваційний процес в 

умовах глобальних викликів», м. Харків., Науково-

дослідний інститут правового забезпечення 

інноваційного розвитку,  

1 

12 18-20 жовтня 2021 р., Відкритий онлайн тренінг з 

практичного та гендерного виміру конституційної 

скарги «Недискримінація. Практичний аспект 

конституційної скарги» у рамках реалізації проекту 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка 

захисту прав людини через покращення доступу до 

конституційної юстиції», он-лайн; 

 

1 

13 18-20 жовтня 2021 р., Відкритий онлайн тренінг з 

практичного та гендерного виміру конституційної 

скарги «Недискримінація. Практичний аспект 

конституційної скарги» у рамках реалізації проекту 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка 

захисту прав людини через покращення доступу до 

конституційної юстиції», он-лайн; 

 

1 

14 12 листопада 2021 V Всеукраїнська науково-

практична конференція з нагоди Всесвітнього дня 

науки в ім’я миру та розвитку «Україна і 

Європейський Союз : шлях до сталого розвитку», 

м. Харків 

6 

15 17 листопада 2021 VІ Всеукраїнська за 

міжнародною участю науково-практична 

конференція «Адаптація правової системи України 

до права Європейського Союзу: теоретичні та 

практичні аспекти», Полтавський юридичний 

інститут Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, м. Полтава 

 

1 

16 19 листопада, 2021 р. І Всеукраїнська студентська 

конференція: НАУКОВИЙ ПРОСТІР: АНАЛІЗ, 

СУЧАСНИЙ СТАН, ТРЕНДИ ТА 

1 
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ПЕРСПЕКТИВИ, в якості керівників наукових 

студентських робіт. 

Всього 16 23 

 

 

2.8  Участь у зарубіжних конференціях: 

Доц. Маринів І.І. взяла участь 23–24 квітня 2021 у конференції International 

scientific and practical conference «Legal sciences: research and European innovations»: 

conference proceedings, Czestochowa : «Baltija Publishing». 

 

Доц. ПетришинО.О. взяв участь 23 травня 2021, у Webinar «The Role of the 

ECHR: Today and Tomorrow», «Observatory of the European Court of Human Rights», 

он-лайн. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій - 3/2.1 д.а. 

 

1. Білоусов Є.М. Економічна безпека регіонів держави як умова 

забезпечення публічної безпеки громад; розділ 1 (підрозділ 1.2 (у співавторстві з 

А.Г. Бобковою). с. 25–42. Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід 

України та країн Європейського Союзу: колективна монографія / За заг. ред. А.Г. 

Бобкової, А.М. Захарченка. – Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. – 174 с. (0,8 

друк.арк) 

2. Білоусов Є.М. Господарське-правове забезпечення економічної безпеки 

пріоритетних галузей національної економіки України, c. 41-61. Правове 

регулювання господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 

4.0; колективна монографія / За заг. ред. С.В Глібко, О.О. Дмитрик. – Харків, 

ФОП Вапнарчук 2021. – 324 с. (0,8 друк.арк) 

3. Петришин О.О. 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. ISBN 978-966-998-

258-2 (підрозділ 2.6 «Реформа місцевого самоврядування в контексті об’єднання 

громад український вимір і європейська практика (на прикладі країн Балтії) С. 206 

– 216. 0,5 д.а.) 

 

 Петришин О.О. Коментар до статті 144 Конституції України – надано до 

редакції (1 д.а.). 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників – 2/ 3.3 д.а. 
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1. Інститути Європейського Союзу у Право Європейського Союзу : 

підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. кол.), 
 
А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] 

; за ред. Р. А. Петрова.  Вид.  10-те, змінене і допов. Харків : Право, 2021.  484 с. 

Комарова Т.В. С. 31-48. (у співавторстві із Петровим Р.А.). 0,9 д.а. 

2. 1) Право Європейського Союзу : підручник / [Р. А. Петров (кер. авт. 

кол.), А. О. Вакуленко, Ван Елсувеге П. та ін.] ; за ред. Р. А. Петрова. Вид. 10-те, 

змінене і допов. Харків : Право, 2021. 484 с. Тема Анакіна Т.М. 6. Права людини у 

Європейському Союзі. С. 86-107. Тема 19. Громадянство Європейського Союзу та 

правове становище громадян інших країн у Європейському Союзі. С. 399-430. 

(загалом 2,4 друк. арк.) 

 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників – 1/7 

д.а. 

Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в 

питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, 

І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2021. 256 с. 11/7 

д.а. 

 

3.4. Список опублікованих за звітний період наукових статей -62/27,3 

д.а.  

 

Калиновський Ю.Ю., Яковюк І.В. Соціокультурний розвиток України 

в умовах гібридної війни. Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової 

конференції «Україна як суспільство ризику» (м. Дніпро, 23 квітня 2021 року) / 

відповідальний за випуск проф. В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-

поліграфічний дім «Формат А+», 2021. С. 55-57. 0.4 д.а/0,4 д.а. 

Жуков І.М. Окремі аспекти участі працівників у корпоративному 

управлінні за правом ЄС. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція» №53», – 2021. (0.7 д.а.).   

Жуков І.М. Актуальні питання корпоративного управління в лістингових 

компаніях за правом ЄС.  // збірник наукових праць «Juris Europensis Scientia» – 

2020. №6, (0.7 д.а.)  

Трагнюк О.Я. Кондратенко Н. О. Удосконалення механізму управління 

інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. Бізнес Інформ, 2021. № 3. 

С. 194-201. 0,6 д.а. 

Трагнюк О.Я. Деякі питання інституційного забезпечення безпеки 

харчових продуктів у ЄС. - //Всеукраїнська науково-практична конференція з

 нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку «Україна і 

Європейський Союз : шлях до сталого розвитку» (м. Харків, 12 листопада 2021 

р.). С. 0.25 д.а. 

Євген Білоусов, Марина Кахнова Застосування статті 10 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод у практиці Європейського Суду з 

прав людини с. 276-283 /http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/4/44.pdf (0,3 д.а) 

Білоусов Є.М. Правомірність запровадження примусової вакцинації крізь 

призму принципу поінформованої згоди та права на приватне життя с. 15 – 24 the 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/4/44.pdf
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Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2021. – № 

88. http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/bilousov_lebedeva_88.pdf 

(0,3 друк.арк.) 

Анакіна Т. М., Іванченко Е. І., Журавель Н. О. Проблеми виконання 

Україною рішень Європейського суду з прав людини та шляхи їх вирішення. 

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне 

наукове видання : збірник. – 2021. – № 2 (4) – квітень. – Київ : Видавництво 

Ліра-К, 2021. С. 99-107 (0,33 друк. арк) 

Маринів І. І., Малик К. Р. Права людини у мусульманському праві: 

актуальні проблеми сьогодення. Правові горизонти  / Legal horizons. 2021. № 26 

(39). С. 12-16.  (10 сторінок; 0.4 друк. арк.; авторських – 0.2 друк. арк.) 

Маринів І.І. Бабіч А. Г. Аналіз практики ЄСПЛ щодо права жінки на 

аборт.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 

2021. № 4. (10 сторінок; 0.4 друк. арк.; авторських – 0.2 друк. арк.) 

 

з них:  

3.4.1. Опубліковано за звітний період наукових статей за кордоном – 5\3.3 

д.а. 

Vaitsekhovska О., Iakymchuk N., Shchokin Yu., Vorotina N., Korchak N. 
Combating corruption in the public sector: international legal standards and their 

implementation in the legislation of Ukraine. Studies of Applied Economics.  Vol. 39 

No. 6 (2021). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302 (2,2 друк. 

арк) 

Izarova I., Komarova T.,  Baklazhenko Y. About ELI-Unidroit Rules 

Adoption and Translation into Ukrainian. Access to Justice in Eastern Europe. 2021. 

Issue 3 (11). P. 205-208. 0,4 д.а. 

Razmetaeva Y., Dashkovska  O., Okladna M. (2021). Hate Speech: The 

issue of Ofeensive language. Applied Linguistics Research Journal. Vol.5. № 5. Pp. 

169-173. 0,8/0,2 д.а. Web of Science 

Dmytrychenko-Kuleba Halyna, Mykolaiets Viktoriia, Senyk Svitlana, 

Kuzmenko Oleksandr, Maryniv Ivanna Features of Concluding Franchise Agreement 

in France. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (2021), Vol: 24 Issue: 4. 

(20 сторінок; 0.83 друк. арк.; авторських – 0.16 друк. арк.) Scopus 

Maryniv I., еt. al.   (2021)  Human Right to Internet Access in Healthcare in 

the “Right to Health Concept”: Legal Issues. укр.: «Право людини на доступ до 

Інтернету у сфері охорони здоров'я у концепції «право на охорону здоров'я»: 

правові питання»  European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2, 286-

300. Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p286.. Проіндексовано Web of Science. (заг. 1,5 

друк.арк.; авторський внесок 0,3 друк.арк ) Web of Science 

 

3.4.2. Опубліковано за звітний період наукових статей у міжнародних 

наукометричних базах Scopus та Web of Science -10/5.4 д.а. 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/bilousov_lebedeva_88.pdf
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Vaitsekhovska О., Iakymchuk N., Shchokin Yu., Vorotina N., Korchak N. 
Combating corruption in the public sector: international legal standards and their 

implementation in the legislation of Ukraine. Studies of Applied Economics.  Vol. 39 

No. 6 (2021). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302 (2,2 друк. 

арк) 

Shulga M. V., Korniyenko G. S., Yakoviyk I. V. (2021). Legal support for 

the activities of agricultural transnational corporations in Ukraine. Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 2, Pp. 234-242.  1/0,2 

д.а. Scopus 

Izarova I., Komarova T.,  Baklazhenko Y. About ELI-Unidroit Rules 
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Копенгагенським критеріям вступу до Європейського Союзу. Право та інновації. 

2021. № 4 (36). С. 30-35 (0.25 д.а.) 

Щёкин Ю. В. Применение доктрины подразумеваемой компетенции в 
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Маринів І.І., Котенко А.О. Адміністративно-судові механізми 

Європейського Союзу щодо захисту прав публічних службовців. Право та 
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функціонування інституту почесного консула в Україні. Право та інноваційне 
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content/uploads/2021/12/Okladnaya_Yakovyuk_Dyadyk17.pdf . 0,8/0,4 д.а. 

 Окладна М.Г., Переродова А.  Етапи становлення договірного права в 
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Окладна М.Г., Корчевська А. Р. Проблема розвитку космічного права в 
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Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – №4. – С. 588–592. . (0,5 друк 

арк.) 

European Court of Human Rights case law as a source of European Union law / D. 

S. Boichuk, V. I. Hryhoriev. // Право та інноваційне суспільство. – 2021. С. 61-69. 
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Petryshyn O. O. Upholding Legality in Local Self-Government Decision-Making: 

the Experience of the Selected Baltic States and Ukrainian Realities. Державне 

будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 42. 2021. p. 109–122. 0,8 д.а. 

https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_42_2021.pdf  

 

Список опублікованих за звітний період тезів наукових доповідей – 6/1,35 

д.а. 

Жуков І.М. Вплив концепції європейського консенсусу на стандарти захисту 

прав людини у рішеннях Європейського суду з прав людини // Збірник матеріалів 

науково-практичної конференції з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та 

розвитку: «Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку», (м. Харків, 
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conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 

283-287 p. (6 сторінок; 0.25 друк. арк.; авторських – 0.12 друк. арк. 

Іванов А.Г. Роль міжнародних органів з встановлення фактів ООН у 

попередженні і припиненні порушень прав людини. Права людини і демократія: 

зб. наук. статей за матеріалами ІІІ наук.-практ. конф. (Харків, 13 травня 2021 р.). 

Харків, 2021. – Ч. І. С. 28-31. 0,17 д.а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_41_2021.pdf
https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_41_2021.pdf
https://dbms.institute/wp-content/uploads/Zb_Derg_Bud_42_2021.pdf
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Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією 

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

 

№ Автори Назва роботи Назва 

видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер (випуск, перша-

остання сторінки роботи 

Статті 

1.  Vaitsekhovska О., 

Iakymchuk N., 

Shchokin Yu., 

Vorotina N., 

Korchak N. 

Combating 

corruption in the 

public sector: 

international legal 

standards and their 

implementation in 

the legislation of 

Ukraine. 

Studies of 

Applied 

Economics.   

Vol. 39 No. 6  
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302 

2.  Izarova I., 

Komarova T.,  
Baklazhenko Y. 

About ELI-

Unidroit Rules 

Adoption and 

Translation into 

Ukrainian. 

Access to 

Justice in 

Eastern 

Europe 

Issue 3 (11). P. 205-208. 

3.  Maryniv I., еt. al Human Right to 

Internet Access in 

Healthcare in the 

“Right to Health 

Concept” 

European 

Journal of 

Sustainable 

Development 

(2021),  

10, 2, 286-300. Doi: 

10.14207/ejsd.2021.v10n2p286. 

4.  Razmetaeva Y., 

Dashkovska  O., 

Okladna M.  

Hate Speech: The 

issue of Ofeensive 

language 

Applied 

Linguistics 

Research 

Journal 

Vol.5. № 5. Pp. 169-173. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

5.  Dmytrychenko-

Kuleba Halyna, 

Mykolaiets 

Viktoriia, Senyk 

Svitlana, 

Kuzmenko 

Oleksandr, 

Maryniv Ivanna 

Features of 

Concluding 

Franchise 

Agreement in 

France.  

Journal of 

Legal, Ethical 

and 

Regulatory 

Issues (2021)  

Vol: 24 Issue: 4. (2021), p.1-9 

 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) -70. 

 

 

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5302
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографії Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

75/42,1 3/2,1 62/27,3 6/1.4 0 3\10.3 0 1/1 

 

 

3.6. Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, поміж науковців кафедри не має. 

 

 

3. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників: 

- Проф. Комаровою Т.В. проведено тренінги для суддів Верховного Суду в 

межах проєкту Європейського Союзу в Україні Pravo-Justice щодо застосування 

практики Суду справедливості ЄС в правовій системі України 

-Проф. Трагнюк О.Я. взяла участь у підвищення кваліфікації робітникам 

СБУ з «Права ЄС» 

-Доц. Петришиним О.О. проведено лекції для працівників департаментів 

МВС України в межах програми «Короткострокове підвищення кваліфікації 

державних службовців МВС України з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції в діяльності МВС»: 1) Інституційна та правова система Європейського 

Союзу (8 год.), 2) Простір свободи, безпеки та правосуддя (8 год.), 3) Стандарти 

НАТО (8 год.). 

4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики, роботи місцевих 

рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання: 

Проф. Яковюк І.В. є науковим керівником фундаментального наукового 

дослідження «Система національної безпеки України у ХХІ ст. (невійськовий 
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аспект): трансформація підходів до правового регулювання» (МОН України, 2021-

2023 рр.); 

Проф. Яковюк І.В. є виконавцем фундаментального наукового дослідження 

«Правова політика у сфері територіальної організації влади та публічного 

управління в Україні у контексті європейської інтеграції» (МОН України, 2019–2021 

рр.) 

Проф. Трагнюк О.Я. є відповідальною виконавецею фундаментального 

наукового дослідження «Система національної безпеки України у ХХІ ст. 

(невійськовий аспект): трансформація підходів до правового регулювання» (МОН 

України, 2021-2023 рр.); 

Проф. Трагнюк О.Я. є науковим керівником прикладного дослідження 

«Адаптація законодавства України щодо донорства крові, тканин і клітин до 

законодавства ЄС» (2020 р.); 

 

4.3. Відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої влади та ін.: 

Проф. Яковюк І.В. та проф. Трагнюк О.Я. підготували науково-

експертний висновок за зверненням генерального директора АТ «Укрпошта» І. Ю. 

Смілянського від 22.03.2021 р. щодо достовірності і відповідності документів, 

поданих нерезидентом як учасником закупівлі, вимогам Закону України «Про 

публічні закупівлі» та тендерної документації АТ «Укрпошта», зокрема щодо  

необхідності проведення легалізації цих  документів (з проставлення апостилю) (15 

с.) 

Проф. Яковюк І.В. підготували науково-експертний висновок за запитом 

ГО "Українська асоціація ігрової індустрії". 

Доц. Жуков І.М. здійснив підготовку відповіді на запит заступника 

Міністра юстиції України –Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини І.  Ліщині щодо розгляду Європейським судом з прав людини справи 

«Дуарте Агостіно та інші проти Португалії та 33 інших держав».  

4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри: 

Доц.  Петришин О.О. співпрацював з Університетом Миколаса Ромеріса (м. 

Вільнюс, Литва) в рамках трьохстороннього меморандуму про співробітництво між 
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УМР, НДІ ДБ та МС та НАПрН України; 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 

5.1. Характеристика роботи кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів: 

 

Кафедра здійснює підготовку аспірантів денної і заочної форми навчання за 

спеціальностями «081 Право» та «293 Міжнародне право».  

У 2021 році аспірантами 1 року стали 8 осіб, всього на кафедрі проходять 

підготовку 40 аспірантів. 

Іванов Артем Геннадійович захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктор філософії «Міжнародно-правове регулювання діяльності органів з 

встановлення фактів при розв’язанні міжнародних спорів» , спеціалізована вчена 

рада ДФ 64.086.019,  24.06.2021 р. Диплом доктора філософії ДР №002679 від 

25.10.2021р., галузь знань 29 "Міжнародні відносини", спеціальність "Міжнародне 

право", та працює на кафедрі права Європейського Союзу на посаді асистента. 

5.2. Викладачів, що не мають наукового ступеня, на кафедрі немає. 

 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації:. 

На докторські дисертації - 0 

На кандидатські дисертації – 3 

1. Доц. Жуков І.М. підготував відгук на дисертацію кандидата юридичних 

наук та приймав участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент у 

Спеціалізованій вченій раді Д 11.170.02 Інституту економіко-правових досліджень 

Національної академії наук України: 1. Ніколенко М. О.  Господарсько-правове 

регулювання корпоративних договорів: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 - 

господарське право, господарсько-процесуальне право; Інститут економіко-

правових досліджень Національної академії наук України - Київ, 2021. 

2. Доц. Петришин О.В. підготував відгук на дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук Очколяс Дмитро Вікторович 

«Теоретична юридична наука як доктринальна основа правової ідеології» ,«14» 

травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 Інституту 
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держави та права імені В. М. Корецького НАН за адресою: 01001, м. Київ, вул. 

Трьохсвятительська, 4.. 

2) Доц. Петришин О.В. підготував відгук на дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії Ісаєвої Наталії Сергіївни «Соціально-

економічні та культурні права і свободи внутрішньо переміщених осіб та гарантії 

їх реалізації: теоретико-правова характеристика» 12 листопада 2021 року на 

засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.727.023 у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ). 

 

5.4. Підготовка відгуків на кандидатські та докторські автореферати. 

На докторські дисертації –4  відгуки: 

Проф. Комарова Т.В. підготувала відгук на автореферат дисертації 

Перепьолкіна С.М. на тему «Міжнародне митне право: питання теорії та практика 

застосування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук із 

спеціальності 12.00.11 – міжнародне право  

Проф. Білоусов Є.М. підготував відгук на автореферат дисертації 

Петруненка Ярослава Вікторовича на тему: «Концептуальні засади 

господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних 

коштів»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право 

Доц. Щокін Ю.В. підготував відгук на автореферат дисертації Островської 

Б. В. «Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті 

біоетики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук , Київ. 

44 с. 

Доц. Щокін Ю.В. підготував відгук на автореферат дисертації Фалалєєвої 

Л. Г. «Захист основоположних прав у інтеграційному правопорядку Європейського 

Союзу», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук , Київ. 46 

с. 

На кандидатські дисертації – 7  відгуків: 

Проф. Яковюк І.В. підготував відгук на автореферат дисертації Гандзюри 

Аліси Володимирівни на тему  «Міжнародно-правове регулювання відносин 
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України та Китаю», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право 

Проф. Комарова Т.В. підготувала відгук на автореферат на автореферат 

дисертації Курінського О.Г. на тему «Правонаступництво як підстава набуття 

корпоративних прав (господарсько-правовий аспект)», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарсько-процесуальне право 

Проф. Білоусов Є.М. підготував відгук на автореферат дисертації Стаднік 

Ірини Василівни на тему «Механізм правового регулювання господарських 

відносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 ‒ «Господарське право; господарсько-процесуальне право» 

Доц. Жуков І.М. підготував відгук на автореферат дисертації Коритіна 

Д. С.  «Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх 

підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. 

Доц. Жуков І.М. підготував відгук на автореферат дисертації Шміло І. О.  

«Господарсько-правове регулювання відповідальності в інвестиційних 

відносинах», поданої на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право».  

Доц. Щокін Ю.В. підготував відгук на автореферат дисертації Гладштейн 

А. Л. «Тенденції розвитку регулювання конкуренції у регіональних торговельних 

угодах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук , Київ, 

20с. 

Доц. Щокін Ю.В. підготував відгук на автореферат дисертації Пронь Д. С. 

«Міжнародно-правові аспекти територіального спору щодо Курильських островів», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук , Київ, 20с. 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації. 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі, кількість студентів, які 

беруть участь у їх роботі та керівників:  

Під керівництвом проф. Комарової Т.В. функціонує студентський науковий 

гурток з міжнародного публічного права, який налічує близько 100 студентів.  

Професор Трагнюк О.Я. є науковим керівником переможця конкурсу 

Інституту стратегічних оцінок на кращу наукову роботу з нагоди 30-річчя 

Незалежності України за спеціальністю «Міжнародне право», що проводився під 

патронатом Президентського Фонду Л.Кучми, студента міжнародно-правового 

факультету, Житинського Олексія. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно 179 /26,5 друк.арк.  

7.3. Статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами . 25/7,6 д.а. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ 

ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Викладачі, які є членами редакційних колегій: 

 

-Збірка наукових праць Державне будівництво та місцеве самоврядування 

(НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії 

правових наук України): проф. Яковюк І.В., проф. Комарова Т.В., проф. Трагнюк 

О.Я., доц. Петришин О.О.; 

-Збірка «Проблеми законності» НЮУ ім. Ярослава Мудрого: проф. Яковюк 

І.В.; 

-Збірка наукових праць «Вісник академії правових наук України»: проф. 

Яковюк І.В.; 

-Збірка «Вісник Конституційного Суду України»: проф. Комарова Т.В.; 

-Збірка наукових праць «Право України»: проф. Комарова Т.В.; 

-Збірка  наукових праць «Економічна теорія та право»: проф. Трагнюк О.Я.; 

-Збірка наукових праць «Право та інновації»: проф. Трагнюк О.Я. 
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9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ: 

Професору Яковюку І.В. вручено Грамоту Харківської обласної ради 

 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ: 

Проф. Яковюк І.В.-голова спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03  у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

Проф. Яковюк І.В.-член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Доц. Жуков І.М. є членом адміністративної комісії Адміністрації 

київського району Харківської міської ради. 

Доц. Щокін Ю.В.- член спеціалізованої вченої ради НЮУ ім. Я. Мудрого Д 

64.086.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

права Європейського Союзу    І.В. Яковюк 
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