
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Сіваш Олена Михайлівна
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  Канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри

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

Комісією міжнародного права питань відповідальності. 1,5 друк.арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Зовнішні зносини: 

прогалини в міжнародно-правовому регулюванні. 1,67 друк.арк.
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):

Статті:     
1.  Діяльність  Комісії  міжнародного права  з  кодифікації  і  прогресивного розвитку

теми «Односторонні акти держав» 0,75 друк.арк.
2. Місце односторонніх актів в сучасному міжнародному, 0,52  друк.арк.
3. Статус дипломатичного кур’єра, 0,4 друк.арк.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено роботу Комісії міжнародного
права  по  кодифікації  теми  «Односторонні  акти  держав».  Наукова  новизна  полягає  в
детальному аналізі правового режиму односторонніх актів, як він визначений в Керівних
принципах, розроблених Комісією міжнародного права. 

Розглянуто стан правового регулювання статусу дипломатичних кур’єрів: проблемні
питання. Наукова новизна полягає в аналізі прогалин в правовому регулюванні.

Досліджено  доктринальні  підходи  щодо  місця  односторонніх  актів  держав  в
сучасному  міжнародному  праві.  Наукова  новизна  полягає   у  визначенні  наукових
підходів щодо цієї проблематики в сучасній доктрині міжнародного права.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів.  Не рецензувала.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не здійснювала.
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. Не проводила
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних
органів.  Не готувала.
6.3. Участь у  розробці  проектів  постанов Пленуму Верховного Суду України та  їх
рецензування. Не приймала.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала.
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій та громадян. Не готувала.

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)  ІІІ  правові  читання в рамках Всеукраїнського тижня права ««Всеукраїнський урок
«права людини»» 15 грудня 2015 року, м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого
(у звіт за 2015 рік не увійшло);



2) Круглий стіл присвячений річниці заснування ООН «Роль і місце ООН в сучасній
міжнародно-правовій системі» 25 жовтня 2016 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого;
3) ІІ Харківські міжнародно-правові читання, 21.11.2016 р., м. Харків, Нац. юрид. ун-т
ім. Я. Мудрого.
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Статті:     
1. Сіваш О. М. Діяльність Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивного

розвитку теми «Односторонні акти держав» / О. М. Сіваш // Форум права. – 2016. – № 4.
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf  – 0,75 друк.арк.

2. Сіваш О.М. Місце односторонніх актів в сучасному міжнародному праві  // Форум
права.  –  2016.  –  №  5.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_5_XX.pdf  - 0,52  друк.арк.

3.  Сіваш  О.М.  Статус  дипломатичного  кур’єра  //  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. 2.  – С.
136-140, 0,4 друк.арк.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.
Index Copernicus International ; Scientific Indexing Services; InfoBase Index 

1)  Діяльність  Комісії  міжнародного права з  кодифікації  і  прогресивного розвитку
теми  «Односторонні  акти  держав»  /  О.  М.  Сіваш  //  Форум  права.  –  2016.  –  №  4.
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf  – 0,75 друк.арк.
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не являюсь.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не являюсь.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була опонентом.
13.  Підготовка  відгуків  на  автореферати окремо докторські,  окремо кандидатські.  Не
готувала. 
14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії). Не була.
15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співробітничала.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не приймала участь.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не приймала.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала.

Доцент кафедри
міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                                             Сіваш О.М.

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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