
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Сердюк Олександр Васильович
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада:  д.ю.н.;  доцент;  професор  кафедри

міжнародного права
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  Практика ЄСПЛ в

національних судах, 2 д.а.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи:  Проблеми

приєднання ЄС до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 5, 7
д.а.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР:
Навчальні посібники:
1.  Моральні  та  правові  аспекти  міжнародних  відносин//Теорія  міжнародних

відносин.Міжнародні відносини та світова політика (1 д.а.) 
Статті:
1. Відбір суддів вищої судової інстанції: аналіз міжнародного досвіду (Сердюк О.

В. - 2,0 д.а); 
2. Практика Європейського суду з прав людини в українських судах (Сердюк О. В. -

0,5 д.а)
3.  Аналіз  практики  ВККСУ  у  2015-20016  роках  у  сфері  дисциплінарної

відповідальності суддів (Сердюк О. В. - 0,8 д.а); 
4.  Виборчі  спори:  експертна оцінка якості  судових рішень (місцеві  вибори 2015

року). (Сердюк О. В. - 0,5 д.а);
Тези:
1. Значення “європейського консенсусу” при тлумаченні Конвенції про захист прав

людини та основоположних свобод (0,3 д.а); 
2.  Оцінювання  роботи  суду  як  європейський  стандарт  адміністрування  судової

діяльносьті (0,4 д.а); 
3. Eurasian Challenge to European Consensus: Markins case forever? (0,2 д.а). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
Вперше  розглядаються  окремі  інституційні  та  нормативні  аспекти  взаємодії  Ради

Європи та ЄС у сфері захисту прав людини 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).Не приймав участі.
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів: 
Пропозиції щодо проектів актів ВККС України: 
а) Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання суддів; 
б) Порядок ведення досьє судді та кандидата на посаду судді.
5.2. Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України.  Не  приймав

участі.
5.3. Робота  консультантом  інших  вищих  та  державних  органів  влади.  Не
приймав участі.

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення
інших  соціологічних  досліджень:  дослідження   використання  практики  ЄСПЛ
українськими суддами ( аналіз судових рішень).
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних
органів: учась у підготовці спеціальної доповіді Уповноваженого Верховною Радою



України з  прав людини за  результатом пілотного моніторингу застосування нового
КПК України судами міста Києва.
6.3. Участь у  розробці  проектів  постанов Пленуму Верховного Суду України та  їх
рецензування. Не приймав участі.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам:

Прочитано  3  лекції  для  працівників  суду  (  Полтава;  Черкаси;  Київ,  жовтень
2016  р.),  2  лекції  для  працівників  прокуратури  жовтень  (  Полтава;  Черкаси,
жовтень  2016  р.)  та  1  лекція  для  працівників  прокуратури  (Одеса,  листопада
2016  р.)  за  темою  «Проблеми  застосування  практики  ЄСПЛ  в  кримінальном
упровадженні»

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян. Не готував

7. Чи ви  є  депутатом місцевої  ради,  чи  входите  до складу  інших органів  місцевого
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце
проведення).

1) Круглий стіл “Аналіз дисциплінарної практики ВККС в 2015-2016 роках” – Київ , 17
червня 2016 року (ВККС України; проект USAID “Справедливе правосуддя “);

2) Medzinárodná vedecko-praktická konferencia: Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy
vo svete vedy- Sládkovičovo, Slovenská republika - 28–29 októbra 2016 r.

3)  Правова  реформа  та  забезпечення  демократизаційних  процесів  і  національної
безпеки в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, 14-
15 жовтня 2016 року.

4)  Концепция  развития  правового  государства  в  Молдове  и  Украине  в  условиях
евроинтеграционнных  процессов.  Матералы  международной  научно-практической
конференции. Кишинев, 4-5 ноября 2016 року. – Кишинев, 2016. 

5) Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : ІІ Харк. міжнар.-прав. читання,
присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 21 листоп. 2016 р.

6)  Європейська  інтеграція  в  контексті  сучасної  геополітики,  24.05.2016  р.,  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9. Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати

перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Навчальні посібники:
1.  Моральні  та  правові  аспекти  міжнародних  відносин//Теорія  міжнародних

відносин.Міжнародні  відносини  та  світова  політика:навч.посібник./  М.П.Требін  ,
Л.М.Герасіна та інші; за ред.М.П.Требіна. – Х.:Право,2016. – 540 с. ( Сердюк О .В. –
стор. 220 – 235; 1 д.а.) 

Статті:
1. Відбір суддів вищої судової інстанції: аналіз міжнародного досвіду/ Сердюк О.В.,

Буроменський М.В. // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії  суддів України .- 2016 - № 4.
– С.9 - 80  ( загальний обсяг - 4 , 0 д. а./  Сердюк О. В. - 2,0 д.а); 

2. Сердюк О.В. Практика Європейського суду з прав людини в українських судах //
Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк.
міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків,
18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. –
Х.: Право, 2016. – Ч. 1. – С. 36-46 (Сердюк О. В. - 0,5 д.а)

3.  Аналіз  практики  ВККСУ  у  2015-20016  роках  у  сфері  дисциплінарної
відповідальності суддів/ Кохан В.  Сердюк О. та інші – Харків, 2016. – 103 с.  (Сердюк О.
В. - 0,8 д.а); 

4.  Виборчі  спори:  експертна оцінка якості  судових рішень (місцеві  вибори 2015
року).  Аналітичний звіт/  Кохан В.  Сердюк О. та  інші – Харків:  ІПГД, 2016.  – 65 с.
(Сердюк О. В. - 0,5 д.а);
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Тези:
1. Сердюк О.В. Значення “європейського консенсусу” при тлумаченні Конвенції про

захист  прав  людини  та  основоположних  свобод//  Правова  реформа  та  забезпечення
демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні. Матеріали всеукраїнської
науково-практичної конференції. Одеса, 14-15 жовтня 2016 року. – Одеса, 2016. – С. 120-
124.  (Сердюк О. В. - 0,3 д.а); 

2.  Оцінювання  роботи  суду  як  європейський  стандарт  адміністрування  судової
діяльносьті//  Концепция  развития  правового  государства  в  Молдове  и  Украине  в
условиях  евроинтеграционнных  процессов.  Матералы  международной  научно-
практической  конференции. Кишинев, 4-5 ноября 2016 року. – Кишинев, 2016. – С. 94-
98.  (Сердюк О. В. - 0,4 д.а); 

3. Serdiuk O.V. Eurasian Challenge to European Consensus: Markins case forever ? //
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia: Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo
svete vedy- Sládkovičovo, Slovenská republika - 28–29 októbra 2016 r. P. 115-117(Сердюк О.
В. - 0,2 д.а). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. Ні
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.
Відгуки на автореферати докторських дисертацій:
1) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук
Андрейченко С.С. «Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки державі». Спец.
12.00.11  –  міжнародне  право  /  Національний  ун-т  «Одеська  юридична  академія».  –
Одеса, 2016. – 40 с.
2) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук
Дрьоміної-Волок Н. В. «Концепція расової дискримінації у міжнародному праві». Спец.
12.00.11 – міжнародне право / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2016. – 39 с.
Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій:
1)  Відгук на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня канд.  юрид.  наук
Малишевої  Ю. В.  «Цілеспрямовані  санкції  та  їх  застосування Радою Безпеки ООН».
Спец. 12.00.11 – міжнародне право / Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Національної академії наук України. – К., 2016. – 23 с.
14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії). Ні.
15. Співробітництво з закордонними організаціями:
- Місцевий експерт OSCE,  ПроектуUSAID “Справедливе правосуддя” (до 1 серпня 2016
року) ; 
- Національного суддівського інституту ( Канада).
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Ні.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримував.

Професор кафедри
міжнародного права,
доктор юридичних наук                                                       О.В. Сердюк

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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