
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Щокін Юрій Вадимович
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада.  Доктор  юридичних наук,  доцент, доцент

кафедри міжнародного права
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи.  Проблеми

тлумачення статутів міжнародних міжурядових організацій (2 д.а.)
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи.  Правила  тлумачень

Статутів міжнародних міжурядових організацій, 2,4 друк.арк.
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Статті для енциклопедії міжнародного права:
1) Європейська інтеграція в історичних постатях: енциклопедія персоналії : 3 статті (І.

Кант, Наполеон Бонапарт, Олександр І) (1,2 д.а.) ( в ред.)
2) Енциклопедія міжнародного права / за ред. проф. Денисова В. Н : 3 статті (1,2 д.а.)

(в ред.)
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Домислювана компетенція  ООН (UN implied powers)  передбачає право її  головних

органів в певних випадках приймати рішення щодо тих аспектів міжнародних відносин,
які  безпосередньо  не  закріплені  в  її  Статуті.  Саме  ця  компетенція  легітимована
Консультативним  висновком  Міжнародного  суду  ООН  від  11  квітня  1949  р.  Вона
відрізняється від концепції іманентної компетенції (inherent powers doctrine), прояви якої
в діяльності головних органів ООН (перш за все Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки)
вбачають деякі вчені. Але аналіз практики Міжнародного суду вказує на підтримку саме
доктрини домислюваної компетенції. Вона використовується Міжнародним судом тільки
для заповнення прогалин у тексті Статуту ООН.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Ні

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Ні
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів. Ні
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення
інших соціологічних досліджень. Ні
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних
органів. Ні
6.3. Участь  у  розробці  проектів  постанов  Пленуму Верховного Суду  України  та  їх
рецензування. Ні
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Ні
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян. Ні

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). 

- наукова конференція  «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики», 24
травня 2016 р., м. Харків;

- «круглий стіл» «Роль і місце ООН в сучасній міжнародній системі»,  26 жовтня 2016
р, м. Харків;



- наукова  конференція  ІІ  харківські  міжнародно-правові  читання,  присвячені пам’яті
проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, 21 листопада 2016 р., м. Харків.
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Статті:

1) Європейська інтеграція в історичних постатях: енциклопедія персоналії : 3 статті (І.
Кант, Наполеон Бонапарт, Олександр І) (1,2 д.а.) ( в ред.)

2) Енциклопедія міжнародного права / за ред. проф. Денисова В. Н : 3 статті (1,2 д.а.)
(в ред.)

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. Ні
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Ні
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні
14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії). Ні
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Ні
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: Грамота Департаменту науки і
освіти  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  за  сумлінну  працю,  високий
професіоналізм,  плідну  науково-педагогічну  діяльність,  досягнуті  успіхи  у  справі
навчанняі виховання студентської молоді та з нагоди святкування Дня університету.

Доцент кафедри міжнародного права,
доктор юридичних наук                                                            Ю. В. Щокін

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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