
Звіт кафедри міжнародного права з науково-дослідної роботи 

за 2016 рік

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ:

У даному розділі мають бути вказані: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження.

Упродовж  2016  року  кафедрою  проводилися  дослідження  згідно  з  цільовою

комплексною  програмою «Теоретичні  та  практичні  проблеми  сучасного  міжнародного

права та іноземного конституційного права». 

1.2. Склад  кафедри  (викладачі,  які  працюють  на  повну  ставку),  їх  науковий

ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати публікації

(монографії, статті, тези) кожного викладача. 

1. Яковюк І.В., д.ю.н., професор

«Історичні передумови поглиблення військово-політичної інтеграції в межах ЄС»,

2 друк. арк..

Опубліковано 4,1 друк.арк.

Монографії:
1. Yakoviyk I. Legal integration as a factor of development of the Ukrainian state and its

legal system // Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and
transl. by W.E. Butler. - Vol. 1 : Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by
O.V. Petryshyn. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. 2 д.а.

2.  Окладна  М.  Г.,  Яковюк  І.  В.  Соціальна  політика  Європейського  Союзу:
становлення і розвиток. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді»,
вип. 19). 1 д.а.

Статті:
1. Яковюк І.В.  Балто-Чорноморський союз:  аналіз досвіду поглиблення військово-

політичного  співробітництва  на  початку  ХХ  ст. //  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. 27-
35.  0, 4 д.а.

2.  Яковюк  І.В.  Brexit :  причини  і  наслідки  британського  референдуму  /  І.  В.
Яковюк //  Європейська  інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. статей за
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матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк,
В.І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016. – С.25-29. 0,3 д.а.

3.  Битяк  Ю.П.,  Яковюк  І.В.  Стратегія  національної  безпеки  України:  на  шляху
оновлення // Воркшоп "Інформаційна безпека як частина національної безпеки у Східній
Європі". Харків: Право, 2016. – С. 86-93. 0,4 д.а.

2. Буроменсткий М.В., д.ю.н., професор

«Радянська  традиція  в  українській  практиці  співвідношення  міжнародного  і

внутрішнього права» », 2 друк. арк.

Опубліковано 3,4 друк.арк.

Розділ монографії:
1.  M.  Buromenskiy  Ukrainian  Doctrine  of  the  Correlation  of  International  and

National Law//Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and
transl. by W.E. Butler. - Vol. 2 : Ukranian Public Law Doctrine / Ed. by Y. P. Bytyak. - London:
Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016. ISBN13: 9780854902064. Режим доступу:  

https://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-
public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing  (1,4 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./  Буроменський М.В. - 2,0 д.а)

2.Аналіз  практики  ВККСУ  у  2015-20016  роках  у  сфері  дисциплінарної
відповідальності  суддів/  Кохан  В.   Сердюк  О.  та  інші  –  Харків,  2016.  –  103  с.
(Буроменський М.В. - 0,5 д.а); 

3.  Виборчі  спори:  експертна  оцінка  якості  судових  рішень  (місцеві  вибори  2015
року).  Аналітичний  звіт/  Кохан  В.   Сердюк  О.  та  інші  –  Харків:  ІПГД,  2016.  –  65  с.
(Буроменський М.В. - 0,5 д.а)

3. Сердюк О.В., д.ю.н., професор

«Проблеми  приєднання  ЄС  до  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», 2 друк.арк.

Опубліковано 5,7 друк.арк.

Навчальні посібники:
1.  Моральні  та  правові  аспекти  міжнародних  відносин//Теорія  міжнародних

відносин.Міжнародні  відносини  та  світова  політика:навч.посібник./  М.П.Требін  ,
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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);

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).

4. Тарасов О.В., д.ю.н., доцент

«Національно-правова імплементація міжнародно-правових зобов’язань: проблеми

методології», 2 друк.арк.

Опубліковано 3,5 друк.арк.
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Монографія:
1.  Тарасов  О. В.  Зі  спадщини  харківської  школи  міжнародного  права  (Фрагменти

рукопису Т. Ф. Степанова «Право Народів і Дипломатія» 1844 р.). – Х. :Оберіг, 2016. – 40
с. – (2 друк. арк.)

Статті:
1. Тарасов О. В. Адаптація, імплементація чи гармонізація права ЄС? //  Європейська

інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м.
Харків, 11 травня 2016 р.) : у 2 ч.  / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко
та ін. – Х. : Право, 2016. – Ч. 1. – С. 30–39 (0,5 друк. арк.).

2.  Тарасов  О. В.  Трансформация  и  отсылка  как  способы  национально-правовой
имплементации  международных  обязательств:  морфологический  и  системологический
анализ // 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. 47-66 (0,9 друк. арк.).

Тези:
1. Тарасов О. В. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств

как основание межсистемной презюмируемой отсылки // Актуальні проблеми юридичної
науки  і  практики.  Тези  доповідей  та  наукових  повідомлень  учасників  V регіональної
науково-практичної конференції 27 квітня 2016 р. – Х. : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2016. – С.
20–22 (0,1 друк. арк.).

5. Щокін Ю.В., д.ю.н., доцент

«Правила тлумачень Статутів міжнародних міжурядових організацій», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 2,4 друк.арк.

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.)

6. Кудас І.Б., к.ю.н., доцент

«Правові питання укладання угод міжнародними банками», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 1,6 друк.арк.

Статті:
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      1. Кудас І.Б. «Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): місце 
та роль  в світовій економічній  інтеграції.», // Європейська інтеграція в контексті сучасної
геополітики : зб. наук. статей за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. / 
редкол.: А. П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016. С. 119-129 
(0,5 друк. арк.)

2. Кудас І.Б. «Сучасні актори міжнародної банківської системи»0.7друк арк., збірник 
статей за матеріалами ІІ Харківських міжнародно-правових читань, 21 листопада 2015р. 
С. 95-111 (0,8 друк.арк.)

Тези:
1. Кудас І.Б.  «Інтеграційні аспекти діяльності міжнародних фінансових організацій»

Міжнародні організації та міжнародне правоХХ1 століття: етапи становлення, сучасний
стан  та  перстективи  розвитку  (м.  Харків,19  лютого  2016  р.)  :  матеріали  науково  –
практичного круглого столу, ХНУ ім.. Каразіна, - С,87-95. (0,3 друк арк.)

7. Стешенко В.М., к.ю.н., доцент

«Практика  Міжнародного  Суду  ООН  у  вирішенні  територіальних  спорів»,  1,5

друк.арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.

Статті:
1. Стешенко В. М. Припинення дії угод про перебування Чорноморського флоту Росії

на території  України  /  В. М. Стешенко  // 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, м. Харків, 18 листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол. : А. П.
Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Харків : Право, 2016. – Ч. 1. – С. 67–76.
(0,8 д.а.)

2. Стешенко В. М. Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму
1994 року  [Електронний ресурс]  / В. М. Стешенко  // Юридичний науковий електронний
журнал : електрон. наук. фахове видання. – Запоріжжя : Юрид. фак-т Запоріз. нац. ун-ту,
2016. – № 6. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/6_2016 : ISSN 2524-0374. (0,7 д.а.)

8. Сенаторова О.В., к.ю.н., доцент

«Юрисдикція  Міжнародного  кримінального  суду,  щодо  збройного  конфлікту  в

Україні», 1,5 ддук.арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.
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Статті:
1.  Застосування  механізму  міжнародної  гуманітарної  комісії  зі  встановлення  фактів

щодо  ситуації  збройного  конфлікту  в  Україні  //  Правове  забезпечення  оперативно-
службової  діяльності:  актуальні  проблеми та  шляхи їх  вирішення:  матеріали  постійно
діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 трав. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. – Харків : Право, 2016. – Вип. 7. – С. 91-101 (0,7 др. арк.)

2.  Кваліфікація  збройного  конфлікту  в  Україні  в  звіті  Прокурора  Міжнародного
кримінального  суду:  міжнародно-правові  підстави  та  наслідки  //  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.
77-94 (0,8 др.арк.) 

9. Трагнюк О.Я., к.ю.н., доцент

«Становлення компетенції Європейських співтовариств до 1993 року» , 1,5 друк.арк.

Опубліковано 5,3 друк.арк.

Розділ монографії:
1) M. Mykievich, O. Tragniuk Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi,

eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler. - Vol. 2 : Ukranian Public Law Doctrine / Ed. by Y. P.
Bytyak.  -  London:  Wildy,  Simmonds  and  Hill  Publishing,  2016.  ISBN13:  9780854902064
(Барабаш Ю.Г.,  Битяк Ю.П.,  Трагнюк О.Я.).  Режим
доступу  :  https://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-
ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing - 243-279 (1,5 д.а)

Статті:
1) Olesia Tragniuk «The problems of legal provision of cyber security of Ukraine in terms of

European integration//  Воркшоп «Інформаційна безпека як частина національної безпеки у
Східній Європі» : зб. матеріалів, 19–20 лют. 2016 р. – Х. : Право, 2016. – С. 65-76 (0,7 д.а)

2)Tragniuk O. Some Issues of Legal Regulation of Relations of the European Union and
Ukraine  (from Partnership  and Cooperation  Agreement  to  Association  Agreement)  //  KritV-
CritQ-RCrit Critical Quaterly for Legislation and Law. - № 1. - 2016. - Nomos - Luxemburg. - P.
44-63.  Режим  доступу  :    http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-7869-2016-1-
44/european-union-and-ukraine-some-issues-of-legal-regulation-of-relations-from-partnership-
and-cooperation-agreement-to-association-agreement-jahrgang-99-2016-heft-1?page=1 (1,5 д.а)

3) Tragniuk O. Аpplication of some conceptual bases of federalism in legal determination of
competence of the European Union (to statement of a problem) / O. Tragniuk //Yearbook of
Ukrainian law. – 2016. – № 8. – Р. 132–139. (0, 4 д.а)
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4) Трагнюк О. Я. Кібербезпека як основний чинник національної і міжнародної безпеки
в XXI столітті/О. Я. Трагнюк // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в
Україні. -Харків: Право, 2016.-С.38-41 (0, 3 д.а)

5) Трагнюк О. Я. Вплив практики Суду ЄС на обмеження компетенції держав-членів
Європейського Союзу щодо питань набуття і втрати громадянства ЄС / О. Я. Трагнюк //
Європейська інтеграція  в контексті  сучасної  геополітики :  зб.  наук.  ст. за  матеріалами
наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 52–61. (0,6 д.а)

6) Трагнюк О.Я. Деякі аспекти військового та оборонного співробітництва України та 
ЄС на сучасному етапі: 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. 
112-118 (0,3 д.а.).

10. Анакіна Т.М., к.ю.н., доцент

«Особливості адаптації законодавства України до acquis ЄС» 1,5 друк. арк.

Опубліковано 2,03 друк арк.

Статті:
1.Anakina T. Legal Regulation of Rights of Some Vulnerable Groups under the Charter of

Fundamental Rights of the European Union: Experience for Ukraine (in English) // Yearbook of
Ukrainian Law. – 2016. – P. 124-131 (0,8 друк.арк.)

Тези:
1.  Anakina  T.  EU  Approach  on  Cybersecurity  /  Воркшоп  «Інформаійна  безпека  як

частина національної безпеки у Східній Європі»: Зб. матеріалів, 19-20 лют. 2016 р. – Х.:
Право, 2016. – С. 45-51 (0,51 друк. арк.);

2. Anakina T. M. Kharkiv School of International Law after the II World War to Nowadays /
T. M. Anakina // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за
матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 61–67 (0,42 друк.
арк.)

3. Анакіна Т. Адаптація законодавства України у контексті виконання зобов’язань за
Угодою про асоціацію з ЄС /  І Всеукр. наук.-практ. конф. «Адаптація правової системи
України до права Європейського Союзу: теоретичні і практичні аспекти», 08.12.2016 р.,
Полтава,  Полтавський  юридичний  інститут  Національного  юридичного  університету
імені Ярослава Мудрого с.50-56 (0,3  друк.арк.)

11. Сіваш О.М., к.ю.н., доцент

«Зовнішні зносини: прогалини в міжнародно-правовому регулюванні» 1,5 друк.арк.
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Опубліковано 1,67 друк арк.

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. 

12. Радчук О.П., к.ю.н., доцент

«Правове регулювання укладення шлюбу в міжнародному приватному праві», 1,5 д.а.

Опубліковано 1,5 друк арк.

Статті:
1. Радчук О.П./Деякі питання регулювання  шлюбно-сімейних відносин 
та вплив на них сучасного суспільства.//Порівняльно-аналітичне право. № 4. 2016, С.

135-153 (0.8 д.а.)
2.  Радчук  О.П./Деякі  питання  регулювання  розірвання  шлюбів  у  міжнародному

приватному праві:  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.
147-161, 0.7 д.а.

13. Жуков І.М., к.ю.н., доцент

«Юрисдикційні аспекти електронної комерції» 1,5 д.а.

Опубліковано 1,5 друк арк.

Статті:
1. Жуков І.М. Регулювання юрисдикції в мережі Інтернет за законодавством ЄС //  зб.

наук.  ст.  за  матеріалами  ІІ  Харк.  міжнар.-прав.  читань,  присвяч.  пам’яті  проф.  М.  В.
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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. 119-135, 0.8 д.а.

2. Жуков І.М.  Проблемні  питання  визначення  юрисдикції  в  мережі  Інтернет  //
Юридичний  науковий  електронний  журнал  –  електронне  наукове  фахове  видання
юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» № 6. 2016. С.21-
24 (0.7 д.а.)

14. Шуміло І.А., к.ю.н., доцент

«Правові аспекти функціонування європейського освітнього простору», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 3,3 друк арк.

Розділи підручника:
1) Шуміло І. А. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б.,

Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. − 2-ге вид., зі змін. та випр. – Харків : Харків.
нац. ун-т внутр. справ, 2016. – Гл. 8. – С. 188–237 [спільно з Шуміло О. М.]. – 1,6 д.а.

2) Шуміло І. А. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 2 / [Андрєєва О. Б.,
Гетманець О. П., Гришина І. І. та ін.]. − 2-ге вид., зі змін. та випр. – Харків : Харків. нац.
ун-т внутр. справ, 2016. – Гл. 12 – С. 7–47 [спільно з Жорнокуєм Ю.М.]. – 1,2 д.а.

Статті:
1) Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катувань, нелюдського чи такого,

що принижує гідність поводження чи покарання в  Україні [Електронний ресурс] / І.А.
Шуміло // Журнал східноєвропейського права.- 2016. - № 33 – С. 97-104.- 0,5 д.а. 

15. Білоусов Є.М., к.ю.н., доцент

«Міжнародні  договори як засіб  забезпечення  економічної  безпеки держав в умовах

глобалізації», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 2,1 друк арк.

Статті: 
1. Білоусов Є.М.  In relation to principles of providing of economic security of Ukraine

(formulation of problem) / Є.М. Білоусов // Право і суспільство : наук. журн. / Дніпропетр.
держ. ун-т внутр. справ, Всеукр. фонд юрид. науки акад. права В. В. Сташиса, Київ. нац.
ун-т внутр. справ. –Дніпропетровськ, 2016. - №6. – С. 86-91 (0,5 д.а.)

2. Білоусов  Є.М.  Місце  України  в  системі  забезпечення  міжнародної  економічної
безпеки / Є.М. Білоусов // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та
ін. – Х. : Право, 2016. - №3(15). – С. 9-15 (0,6 друк. арк.)

9



3.  Білоусов  Є.М.  Актуальні  проблеми  функціонування  механізму  господарсько-
правового забезпечення економічної безпеки держави // Підприємництво, господарство і
право  :  щоміс.  наук.-практ.  госп.-прав.  журн.  /  НДІ  приват.  права  і  підприємництва
України НАПрН України. – Київ, 2016. - №12. – С. 69-74 (0,5 д.а.)

Тези: 
1. Білоусов  Є.М.  Завдання  господарського  законодавства  в  контексті  забезпечення

економічної  безпеки  держави  / Є.М. Білоусов //  Всеукраїнська  науково-практична
конференція «Тенденції та пріорітети реформування законодавства України» (9-10 грудня
2016 р. м. Херсон). С. 65-68 (0,25 д.а.)

2. Білоусов  Є.М.  Методи  господарського  права  і  економічна  безпека  держави
(постановка проблеми) / Є.М. Білоусов //  Причорноморська фундація права Міжнародна
науково-практична  конференція  «Сучасне  державотворення  та  правотворення»  (9-10
грудня 2016 р. м. Одеса). С. 25-29 (0,25 д.а.)

16. Полатай В.Ю., к.ю.н., доцент

«Основні положення колізій права власності» 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1 друк арк.

Статті:
1) Полатай В.Ю. Арбітражні угоди в міжнародному комерційному арбітражі: 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. 141-146 (0,3 д.а.).

2) Полатай В. Ю.  Арбітраж в мережі інтернет та електронній торгівлі. В. Ю. 
Полатай // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. Г.
Барабаш та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип. 32. C. 36-46 (0,5 д. а.)

Тези:
Полатай В.Ю. Традиції та новації у вищій юридичній освіті / В.Ю. Полатай // Сучасні 

практики вищої юридичної освіти і педагогіки, тези доповідей та повідомлень учасників 
Х конференції школи професійної майстерності НЮУ ім. Я. Мудрого, Харків, 22 березня 
2016 р.– С. 59–61. (0.2 др.а.)

17. Чевичалова Ж.В., к.ю.н., доцент

«Міжнародні  юридичні  особи  як  суб’єкти  міжнародного  приватного  права»,  1,5

друк.арк.

Опубліковано 1,5 друк арк.
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Статті:
1. Чевичалова Ж.В.  Британська сецесія:  черговий крок у непростих стосунках ЄС і

Великої  Британії  /  Ж.  В.  Чевичалова //  Європейська інтеграція  в  контексті  сучасної
геополітики : зб.  наук. статей за матеріалами наук. конф.,  м. Харків,  24 трав.  2016 р.  /
редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016. – С.86-90.
(0,35 д.а.)

2.Чевичалова  Ж.В.  Щодо  принципу  найбільш  тісного  зв’язку  у  сучасному
міжнародному приватному праві // Теорія і практика правознавства.  - № 2 [Електронне
видання] режим доступу:  http://nauka.jur-academy.kharkov.ua (0,75 д.а.)

3.Чевичалова Ж.В.   Щодо принципу тісного зв’язку в договірних правовідносинах у
міжнародному приватному праві  // 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. 201 6 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман,
І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х.: Право, 201 6 . – С. 71-76. (0,4 д.а). 

18. Галан В.О., к.ю.н., доцент

Міжнародно-правовий захист прав людини. Міжнародно-правові засади регулювання

антидискримінаційних стандартів в праві Європейського Союзу, 1,5 друк.арк.

Опубліковано 1,6 друк.арк.

Статті:
1) Галан В.О. Становлення віктимізації у антидискримінаційному праві Європейського

Союзу / В.О. Галан // Науковий вісник ХДУ. – Серія «Юридичні науки». – Вип. 5 (Том 3).
– 2016. – С. 34-41 (0,95 друк. арк);

2) Галан В.О. Шотландія, ЄС та Brexit : перспективи інтеграційного розвитку / В.О.
Галан  //  Європейська інтеграція  в  контексті  сучасної  геополітики :  зб.  наук.  статей  за
матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. / редкол.: А. П. Гетьман, І.В. Яковюк,
В.І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016.  – С. 81- 86. (0,31 друк. арк.)

Тези:
1) Галан В.О. Участь інституційної системи Європейського Союзу в сфері протидії

дискримінації / В.О. Галан // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини :
тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац.
ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 62-65. (0, 2 друк.арк)

19. Комарова Т.В., к.ю.н., доцент

«Розвиток судової системи Європейського Союзу»,  1,5 д.а.

Опубліковано 2,9 друк.арк.
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Статті:
1. Komarova  T.  The  practice  of  the  Court  of  Justice  of  the  European  Union  and

possibilities for Ukraine // "EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and
Challenges",  (2016;  Chernivtsi,  Ukraine).  EU  Relations  with  Eastern  Partnership:  Strategy,
Opportunities  and  Challenges:  [Apr.  20-21,  2016]  /  Carlos  E.  Pacheco  Amaral,  Gaga
Gabrichidze, Ioan Horga,  Anatoliy Kruglashov [et al.].  – Chişinău: S. n.;  Chernivtsi;  Tbilisi,
2016 (Tipografia "Print-Caro"). – P. 144-161. (0, 8 др. арк.)

2. Tetyana Komarova. The Court of Justice of the European Union and protection of
private parties: the possibilities for Ukrainian business //  Critical Quarterly for Legislation and
Law. – 2016. – Vol. 1. – P.  31-43. (0,6 др. арк.)

3. Комарова Т. В. Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського
Союзу // Проблеми законності : зб. наук. праць. -  2016. – Вип. 134. –С. 190-198. (0, 5 др.
арк..)

4.   Комарова Т.В. Суд ЄС та національні інтереси держав - членів Європейського
Союзу  [Текст]  /  Т.  В.  Комарова  //  Європейська  інтеграція  в  контексті  сучасної
геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 24 трав. 2016 р.) / Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц.
самоврядування. - Харків : Право, 2016. - С. 68-72. (0, 3 др. арк.)

5. Комарова  Т.В.  Міжнародне  право  як  джерело  права  ЄС  у  практиці  Суду
Європейського Союзу: 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.
162-169 (0,4 д.а.).

Тези:
1. Комарова Т.В. Практика Суду Європейського Союзу та міжнародний правопорядок /

Т. В. Комарова // Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ століття: етапи 
становлення, сучасний стан та перспективи розвитку: [матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (19 лютого 2016 р.). – С. 83-87. (0,3 др.арк.)

20. Маринів І.І., к.ю.н., асистент

«Співвідношення права Європейського Союзу та права Республіки Польща», 1,5 

друк.арк.

Опубліковано 0,1 друк.арк.

Тези:
Маринів І.  І.  Профорієнтація навчальних планів /  І.  І.  Маринів //  Сучасні практики

вищої  юридичної  освіти  і  педагогіки,  тези  доповідей  та  повідомлень  учасників  Х
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конференції школи професійної майстерності НЮУ ім. Я. Мудрого, Харків, 05 квітня 2016
р.– С. 37–40. (0.1 др.а.)

21. Калмикова О.С., к.ю.н., асистент

«Нові тенденції міжнародного співробітництва в галузі прав людини», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.

Статті: 
1. Калмикова  О.  С.  Міжнародне  співробітництво  у  борьбі  з  окремими видами

дискриминації //  Держава та регіони. Серія: Право. – Запоріжжя, 2016. – № 4, С. 83-90.
(0,6 д.а)

2. Калмикова  О.  С.  Правовий  статус  Європейської  комісії  проти  расизму  та
нетерпимості/  О.  С.  Калмикова  //  Міжнародний  юридичний  вісник:  збірник  наукових
праць Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2016. –
Вип. 1(3)., с. 45-50, (0,5 д.а)

3. Калмикова  О.С.  Сучасна  ісламська  концепція  прав  людини  //  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.
185-192 (0,4 д.а)

22. Аббакумова Д.В., к.ю.н., асистент

«Особливості функціонування інституційної системи Ради Європи», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 15,1 друк.арк.

Монографія:
- Аббакумова Д. В. Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та

повноваження : монографія / Д. В. Аббакумова. – Х. : Право, 2016. – 256 с. (14,9 друк.
арк.)

Стаття:
- Аббакумова Д. В., Мельник С. М., Зіняк Л. В. Внесок Міжнародного комітету 

Червоного Хреста у формування норм міжнародного гуманітарного права / Д. В. 
Аббакумова,  С. М. Мельник, Л. В. Зіняк // Наука і оборона. – 2016. – № 1. – С. 31–35. (0,2 
друк. арк)

23. Асірян С.Р., асистент

«Рада ООН з прав людини (інституційно-організаційний аспект)», 1,5 друк.арк.
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Опубліковано 1,7 друк.арк.

Статті:          
1. Асірян С. Р. Концепція захисту прав людини в статуті ООН / С. Р. Асірян // Альманах

міжнар. права. – 2016. – Вип. 11. – С. 65–73 / 0,5 д.а.
 2.  Асірян С. Р. Рада ООН з прав людини у системі допоміжних органів Генеральної

Асамблеї ООН / С. Р. Асірян // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2016. – Вип. 1. – С. 130–
135 / 0,6 д.а.

3. Асірян С. Р. Універсальний періодичний огляд, як основний механізм Ради ООН з 
прав людини / С. Р. Асірян //  European political and law discourse. – Republica Poland, 2016. 
– Vol. 3. Issue 2(339). – С. 46–52 / 0,5 д.а.

Тези:          
1. Асірян С. Р. Питання домислюваної компетенції в діяльності Ради ООН з прав 

людини / С. Р. Асірян // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 
людини в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12–13 лют. 2016 р.) – 
Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 26 – 27 / 0,1 д.а.

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР:

- к.ю.н., доцент Полатай Ю.В.,

- к.ю.н., асистент Маринів І.І.

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми

договору. Кафедра не здійснює діяльність на госпдоговірних засадах.

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми.

Проведені  наукові  розробки  викладачів  кафедри  є  актуальними  в  контексті

визначених  на  законодавчому  рівні  пріоритетів  зовнішньої  політики,  пов’язаних  з

забезпеченням національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і

взаємовигідного  співробітництва  з  членами  міжнародного  співтовариства  за

загальновизнаними  принципами  і  нормами  міжнародного  прав;  забезпеченням

дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом,

захисту  суверенітету,  територіальної  цілісності  та  непорушності  державних  кордонів

України,  її  політичних,  економічних,  енергетичних  та  інших  інтересів;  поглибленням
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співпраці з  Організацією Північноатлантичного договору з  метою досягнення критеріїв,

необхідних для набуття членства у цій організації;  забезпеченням інтеграції  України в

європейський політичний,  економічний,  правовий простір  з  метою набуття членства  в

Європейському Союзі. 

З  урахуванням зазначеного  в  наукових  роботах  викладачів  кафедри  значна  увага

приділялася  теоретичним і  практичним аспектам інтеграції  України до  ЄС,  виконання

зобов’язань  за  Угодою  про  асоціацію  2014  р.,  особливостям  співробітництва  з  СОТ,

іншими міжнародними організаціями. Крім того, детальної розробки потребують питання,

пов’язані з функціонуванням Європейського суду з прав людини, розвитку його практики

з урахуванням Конвенції про захист прав людини і протоколів до неї, виконанню рішень

Європейського суду з прав людини та його впливу на правову систему України.

Серед питань міжнародного публічного, вирішення яких має надзвичайно важливе

значення в умовах розвитку цієї правової системи є такі: питання імплементації в Україні

міжнародних  договорів,  що  укладаються  від  імені  держави  на  різних  рівнях,  а  також

визначення  статусу рішень міжнародних органів  та  організацій  в національній  системі

права.  Не  втрачають  актуальності  питання  застосування  норм  міжнародного  права  та

принципу  мирного  вирішення  міжнародних  спорів,  а  також  проблеми  міжнародного

гуманітарного права та розвитку різних форм співробітництва держав у різних сферах

(екології, боротьби зі злочинністю, протидії тероризму, енергетики та безпеки).

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на видачу

охоронних документів, отримано охоронних документів). Не має

1.7. Наукова новизна отриманих результатів.

Яковюк І.В. -  після здобуття Україною незалежності  основні  зусилля держави були

спрямовані у внутрішній сфері на здійсненні економічних і політичних реформ, а у сфері

зовнішніх зносин – набутті членства у Раді Європи, ЄС і НАТО. Реформування армії і

органів безпеки не відносилося до пріоритетів державної політики. Аналіз  практичних
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досягнень за період 1991-2013 рр. свідчить, що в більшості випадків йшлося про імітацію

реформ, а в окремих випадках і  про злочинних характер дій державної влади. Агресія

Росії  виявила  кризовий  стан  національної  системи  безпеки  і  оборони,  її  неготовність

самостійно  забезпечити  суверенітет  і  територіальну  цілісність  держави.  Ефективність

сучасної  системи  забезпечення  оборони  і  безпеки  України,  зокрема  стримування

подальшої агресії Росії, значною мірою спирається на санкційний механізм щодо Росії з

боку США і ЄС, а також посередництво Франції і ФРН у Нормандському форматі. Однак,

подальше  збереження  цього  механізму  з  боку  ЄС  є  проблематичним,  так  само  як  і

отримання  членства  в  ЄС  і  НАТО  в  найближчий  перспективі.  За  цих  умов  Україна

повинна  запропонувати  ЄС або  окремим державам-членам  ЄС  і  НАТО новий  формат

відносин  у  військово-політичній  сфері,  який  сприяв  би  посиленню безпеки  і  оборони

України, що відповідає  положенням Стратегії сталого розвитку «Україна –2010» (вектор

безпеки).

Буроменський М.В. - досліджено вплив радянської доктрини міжнародного права на

формування української теорії співвідношення міжнародного і внутрішнього права

Сердюк   О.В.  -  вперше  розглядаються  окремі  інституційні  та  нормативні  аспекти

взаємодії Ради Європи та ЄС у сфері захисту прав людини

Тарасов О.В. - застосування методології правової морфології та правової системології

до  вивчення  проблеми  національно-правової  імплементації  міжнародно-правових

зобов’язань дозволило виявити однорідну правову природу трансформації (інкорпорації)

та  рецепції;  запропонувати  більш  чітке  розмежування  між  трансформацією  та

відсиланням;  провести  авторську  диференціацію  в  межах самої  трансформації  на  такі

рівні, як рецепція, оптимізація та дисторсія; виявити умовність розуміння прямої дії норм

міжнародного права в національному правопорядку при відсиланні у зв’язку з наявністю

материнської  (основної)  відсильної  національно-правової  форми та  підлеглої  щодо  неї

матеріальної  міжнародно-правової  форми;  виходячи  з  принципу  сумлінного  виконання
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міжнародних зобов’язань пропонується, при відсутності у внутрішньому праві вказівки на

конкретний  спосіб  національно-правової  імплементації,  використовувати  домислюване

(мовчазне)  відсилання  до  самовиконуваних міжнародних  договорів;  звернено  увагу  на

загрозу  невиконання  нашою  державою  своїх  міжнародно-правових  зобов’язань  у  разі

некритичного застосування п. 7 абз. 2 Постанови Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  від  19  грудня  2014  року  № 13  щодо

незастосування судами неопублікованих міжнародних правозахисних договорів відносно

громадян  України;  удосконалено  категоріальний  апарат  в  межах  проблематики

співвідношення правових систем.

Щокін Ю.В. - 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.  

Кудас І.Б. - комплексно  досліджено  питання,  визначені  темою  науково-дослідної

роботи, зокрема  окремі питання розвитку сучасної банківської системи, здійснення в її

межах інтеграційних процесів та створення сучасних фінансових угрупувань. Досліджена

сучасна карта акторів міжнародної банківської системи та їх договірна діяльність. Наукова

новизна  визначається  сучасною  постановкою  проблеми  становлення  та  розвитку

міжнародної банківської системи, аналіз та класифікація акторів міжнародної банківської

системи.

Стешенко В.М. - аргументовано доведено необхідність припинення з боку України дії
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угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

встановлено міжнародно-правові особливості Будапештського меморандуму 1994 року.

Сенаторова  О.В.  -  досліджено  юрисдикцію  міжнародного  кримінального  суду  у

зв’язку  зі  зверненнями  України,  визначити  прийнятність  ситуації  в  України  до

провадження  в  міжнародному  кримінальному  суді,  охарактеризувати  провадження  в

прокуратурі  Міжнародного  кримінального  суду  на  стадії  попереднього  дослідження

ситуації в Україні.

Трагнюк О.Я. - розкриті особливості розвитку правової природи ЄС через еволюцію

компетенції Співтовариств.

Анакіна 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  процеси  адаптації

законодавства України до acquis Європейського Союзу.

Сіваш  О.М.  -  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.

Радчук О.П. - розкриті особливості  укладення шлюбів за участю іноземців, названі

можливі колізійні привязки. Розглянуті можливості розірвання шлюбу як в судах так і в

інших державних органах.
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Жуков І.М. - розглянуто законодавство країн ЄС з питань юрисдикції в мережі 

Інтернет та визначити основні джерела регулювання і принципи визначення застосовного 

права до відносин в мережі Інтернет.

Шуміло  І.А.  -  визначені  основні  етапи  розвитку  наукової  доктрини  в  аспекті

застосування  катувань,  правової  природи  міжнародних  стандартів  щодо  заборони

катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також визначені

основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод в Україні.

Білоусов  Є.М.  -  досліджено  сучасні  проблеми  правового  забезпечення  економічної

безпеки  держав  світу  в  умовах  інтернаціоналізації  господарських  зв’язків,  наявних

процесів  міграції,  загроз  та  небезпек  впливу  на  економіки  держав,  що  є  менш

розвиненими  ТНК,  інших  більш  розвинених  держав  з  метою  створення  як  на

національному,  так  і  на  міжнародному  рівнях  ефективних  механізмів  протидії  цим

викликам.

Полатай В.Ю. - досліджено основні поняття, основні положення, основні проблеми

колізій права власності.

Чевичалова Ж.В. -  наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми,

вивченням нових ідей та тенденцій. Комплексно досліджено питання, визначені темою

науково-дослідної роботи.

Галан  В.О.  -  комплексно  досліджено  питання,  визначені  темою  науково-дослідної

роботи,  зокрема  розвиток  та  становлення  міжнародно-правових  стандартів  захисту  від

дискримінації на універсальному та регіональному рівнях міжнародного співробітництва.

Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, вивченням нових ідей та

тенденцій  розвитку  міжнародно-правових  механізмів,  що  регулюють  питання

співробітництва держав у сфері протидії дискримінації.

Комарова Т.В. - досліджено розвиток судової системи Європейського Союзу.
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Маринів І.І. - профорієнтація навчальних планів

Калмикова О.С. -  проблема дискримінації, як і раніше носить гострий характер і до

однієї  з  причин  її  збереження  можна  віднести  недоліки  в  регулюванні  боротьби  з

дискримінацією в  самому  міжнародному  праві:  щодо окремих категорій  людей  відсутні

спеціальні  норми,  спрямовані  на  захист  їх  від  дискримінації,  в  щодо  інших  -  існує

недосконалість  діючих  норм.  Встановлено  правовий  статус  та  особливості  діяльності

Європейської комісії проти расизму та нетерпимості як органу міжнародного контролю за

виконанням  зобов’язань  держав-членів  за  договорами  в  антидискримінаційній  сфері;

доведено, що така діяльність має переважно превентивний характер.

  Аббакумова Д.В. -  комплексно досліджено правову природу та повноваження Комітету

Міністрів,  як  одного  з  головних  органів  Ради  Європи,  надано  міжнародно-правову

характеристику  актів  цього  органу  та  встановлено  особливості  організаційної  структури

Комітету Міністрів Ради Європи.

Асірян С.Р. -  робота є першим у вітчизняній доктрині міжнародного права науковим

комплексним дослідженням правового статусу та  повноважень Ради з  прав людини як

одного  з  головних  допоміжних  органів  Генеральної  Асамблеї  ООН  в  обговоренні  та

формуванні світової політики з прав людини.

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У цьому розділі перелічуються та аналізуються:

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  (повинні  бути вказані  нормативні  акти,  в  розробці

котрих  брала  участь  кафедра,  орган,  якому було направлено підготовлений проект або

рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів):
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Сердюк О.В. та Буроменський М.В.  надали пропозиції  щодо проектів актів ВККС

України: 

- Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання суддів; 

- Порядок ведення досьє судді та кандидата на посаду судді.

Сенаторова  О.В.  здійснювала  рецензування  законопроектів  «Про  попередження

зникнення  людей  та  сприяння  у  розшуку  осіб,  зниклих  безвісти»,  рецензування

«Керівництва  по  застосуванню  норм  міжнародного  гуманітарного  права  у  Збройних

Силах України: Затв. наказом МО України від 11.09.2004 № 400» в рамках Міжвідомчої

комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні.

Стешенко  В.М.  є  членом  авторського  колективу  проекту  Закону  України  «Про

внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  (щодо  протидії  поширенню  хвороб,

зумовлених  ВІЛ)».  Номер  реєстрації  законопроекту  3737  від  6  грудня  2013 р.

Законопроект розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України за веб-адресою: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=49253

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих

судових органів (навести перелік). Кафедра участі не брала.

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп

та ін.:

Сенаторова  О.В.  є  членом  Міжвідомчої  комісії  з  імплементації  міжнародного

гуманітарного права в Україні.

Буроменський М.В.:

1) член Національної Ради з питань антикорупційної політики при Президенті

України;

2) член Конституційної Комісії при Президенті України.

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України (з наданням короткого

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. Не було.
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2.5.  Перелічити  відповіді  на  запити  Конституційного  Суду  України  (з  наданням

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. Не було.

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:

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

конференцій (перелік):

1) Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики»,

24.05.2016 р., м. Харків, НАПрНУ, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. юрид.

ун-т ім. Я. Мудрого; 

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. 

2.7.  Участь  викладачів  у  конференціях  (вказати  повну  назву  конференції  та

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні):

Таблиця № 1.

№

п/п

Термін проведення конференції,

назва, місто

Кількість викладачів

кафедри, які взяли участь
Міжнародні

1 6-8 жовтня 2016 р., V Міжнародний 
форум з практики 
Європейського суду з прав 
людини, організований 
Координатором проектів ОБСЄ 
в Україні у межах проекту 
«Гарантування дотримання 
прав людини при здійсненні 
правосуддя» 

1

2 19-20 лютого 2016 р., Workshop: 
Informational Security as a Part of 
National Security in Eastern Europe

1

3 22 травня 2016, Телеміст з Європейським 
судом з прав людини

4

4 17 листопада 2016, угода про 
асоціацію/ПВЗВТ між ЄС та 

 4
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Україною: перші уроки для 
України, м. Харків, Premier Hotel 
Kharkiv Palace, організатори: 
Шведське агентство з питань 
міжнародного розвитку, Проект 
Європейського Союзу ”Association
for U”, Institute for Economic 
Research and Policy Consulting

5 12–13 лютого 2016 р. Верховенство 
права у процесі 
державотворення та захисту 
прав людини в Україні

1

6 9-10 грудня 2016 р., Причорноморська 
фундація права Міжнародна 
науково-практична конференція
«Сучасне державотворення та 
правотворення» 

1

7 19 лютого 2016 р., Міжнародні 
організації та міжнародне право
ХХІ століття: етапи 
становлення, сучасний стан та 
перспективи розвитку

2

8 April  20-21 2016,  EU  Relations  with
Eastern  Partnership:  Strategy,
Opportunities and Challenges

1

9 14-15 червня 2016 р., Міжнародний 
семінар-тренінг «IHL 
Challenges in Urban Warfare: 
Lessons and Experience for 
Ukraine» 

1

10 19-20 травня 2016 року., 
Східноєвропейський форум з 
правової реформи «20 років 
Конституції України: 
європейська правова традиція і 
український контекст – виміри 
правової реформи» 

1

11 19-20 лютого 2016 р., workshop: 
Information Security as a Part of 
National Security in Eastern 
Europe

1

Всеукраїнські
1 21 листопада 2016 р., ІІ Харківські 

міжнародно-правові читання
26

2 24 травня 2016 р., «Європейська 
інтеграція в контексті 

26
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сучасної геополітики», 
3 25 жовтня 2016 року, круглий стіл 

присвячений річниці 
заснування ООН «Роль і 
місце ООН в сучасній 
міжнародно-правовій 
системі»

6

4 17 червня 2016 року, круглий стіл 
“Аналіз дисциплінарної 
практики ВККС в 2015-2016 
роках”

1

5 14-15 жовтня 2016 року, правова 
реформа та забезпечення 
демократизаційних процесів і 
національної безпеки в Україні

1

6 08 грудня 2016 р., І Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Адаптація правової системи 
України до права Європейського 
Союзу: теоретичні і практичні 
аспекти»

1

7 9-10 грудня 2016 р., Всеукраїнська 
науково-практична конференція
«Тенденції та пріорітети 
реформування законодавства 
України»

1

8 20 квітня 2016 р., Всеукраїнський 
круглий стіл «Національні та 
міжнародні механізми 
захисту прав людини»

1

9 19 квітня 2016 р., Х конференція 
школи педагогічної 
майстерності Національного 
юридичного університету ім. 
Ярослава Мудрого

1

10 19-20 лютого 2016 р., Воркшоп: 
«Інформаційна безпека як 
частина національної безпеки у 
східній Європі»

1

11 4-5 жовтня 2016 р., семінар «Механізм 
врегулювання суперечок в 
рамках СОТ. Засоби 
торговельного захисту» 

2

12 30 листопада-1 грудня 2016 р., Семінар 
«Врегулювання суперечок в рамках 
СОТ»

1
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13 27-28  жовтня  2016  р.,  Юридична
техніка і технологія: теорія та практика
застосування

1

14 20-21 жовтня 2016 р., цивільний процес
на зламі століть, наукова конференція

1

15 5  квітня  2016.,  круглий  стіл  сучасні
практики  вищої  юридичної  освіти  і
педагогіки 

1

16 27  травня  2016  року,  науково-
практичний  семінар  «Правове
забезпечення  оперативно-службової
діяльності:  актуальні  проблеми  та
шляхи їх вирішення» 

1

17 14  липня  2016  р.,  конференція  ОБСЕ
«Методика  викладання  положень
Європейської конвенції з прав людини і
прецедентного  права  Європейського
суду з прав людини» 

1

18 25 лютого 2016 р., Науковий семінар на
тему «Темпоральна онтологія права»

1

19 15  березня  2016  р.,  круглий  стіл  за
темою:  «Реформа  української
адвокатури:  досягнення,  проблеми,
перспективи» 

1

20 21  квітня  2016  р.,  круглий  стіл  за
темою:  «Реформа  антикорупційного
законодавства  і  практика  його
застосування  як  передумови
верховенства права» 

1

21 27  квітня  2016  р.,  V регіональна
науково-практична  конференція
«Актуальні проблеми юридичної науки
і практики» 

1

22 2  червня  2016  р.,  Круглий  стіл  за
темою:  «Толерантність  як  правова
цінність» 

1

23 20  жовтня  2016  р.,  круглий  стіл  за
темою: «Верховенство права і реформа
державної служби» 

1
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24 04  лютого  2016  р.,  ІІ  засідання
Харківської регіональної ради з питань
реформи  юстиції:  Круглий  стіл
«Проблеми реформування кримінальної
юстиції в Україні» 

1

25 15  березня  2016  року  Круглий  стіл
«Конфлікт інтересів в діяльності суддів
та  інших  представників  судової
системи та шляхи його врегулювання» 

1

26 27  квітня  2016  р.,  IV  засідання
Харківської регіональної ради з питань
реформи системи юстиції: Круглий стіл
«Проблемам  реформування
виконавчого провадження в Україні» 

1

27 11  листопада  2016  р.,  круглий  стіл
«Застосування пробації в Україні» 

1

28 22 червня 2016 р., наукова конференція
«Проблеми  та  перспективи
конституційного розвитку в Україні»

1

2.8.  Участь  у  зарубіжних  конференціях  (вказати  країну,  місто,  повну  назву

конференції та викладачів, які взяли участь).

Сердюк О.В.:

1)  Medzinárodná vedecko-praktická  konferencia:  Priority  a  stratégie  pre  rozvoj  právnej

vedy vo svete vedy- Sládkovičovo, Slovenská republika - 28–29 októbra 2016 r.

2)  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.

Анакіна Т.М.:

1)  Europa-Institut  Spring  School  “Human  Rights  as  a  Key  for  Democracy”,  05-

13.06.2016, Німеччина, Саарбрюккен, Інститут Європи Університету Саарланду

Комарова Т.В.:

2)Ukraine:  Hopes  for  Realizable  Law, Round  Table  Conference,  1  July  2016,
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Luxembourg;

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

У цьому розділі необхідно навести:

3.1.  Список  опублікованих  за  звітний  період  монографій  (автор,  назва,  обсяг  в

друк.арк) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету (номер протоколу,

дата): 

1)  Окладна  М.  Г.,  Яковюк  І.  В.  Соціальна  політика  Європейського  Союзу:

становлення і розвиток. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді»,

вип. 19). 2,5 друк.арк.

Монографії, рекомендовані вченою радою університету:

1) Аббакумова Д. В. Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та

повноваження : монографія / Д. В. Аббакумова. – Х. : Право, 2016. – 256 с. (14,9 друк.

арк.). Протокол №11 від 27 травня 2016 р.

2)  Тарасов  О. В.  Зі  спадщини  харківської  школи  міжнародного  права  (Фрагменти

рукопису Т. Ф. Степанова «Право Народів і Дипломатія» 1844 р.). – Х. :Оберіг, 2016. – 40

с. – (2 друк. арк.) Протокол № 4 від 25 листопада 2016 р.

Вказати монографії опубліковані за кордоном:

Яковюк І.В., Буроменський М.В., Трагнюк О.Я.:

Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by

W.E. Butler. - Vol. 2 : Ukranian Public Law Doctrine / Ed. by Y. P. Bytyak. - London: Wildy,

Simmonds and Hill Publishing, 2016. ISBN13: 9780854902064. Режим доступу:  

https://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-

public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing  (1,4 д.а)

3.2.  Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з  грифом МОН,

автори, назва, обсяг в друк.арк).
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Підручники без грифа МОН:

1) Шуміло І. А. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б.,

Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. − 2-ге вид., зі змін. та випр. – Харків : Харків.

нац. ун-т внутр. справ, 2016. – Гл. 8. – С. 188–237 [спільно з Шуміло О. М.]. – 1,6 д.а.

2) Шуміло І. А. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 2 / [Андрєєва О. Б.,

Гетманець О. П., Гришина І. І. та ін.]. − 2-ге вид., зі змін. та випр. – Харків : Харків. нац.

ун-т внутр. справ, 2016. – Гл. 12 – С. 7–47 [спільно з Жорнокуєм Ю.М.]. – 1,2 д.а.

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (окремо з грифом

МОН, автор, назва, обсяг в друк.арк):

Навчальні посібники без грифа МОН:

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.)

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 55/36,83

з них:

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.): 4/3,4

3.4.2.  у міжнародних  наукометричних  базах  даних  (одиниць/друк.арк.)  та  навести

перелік: 6/3,62

РІНЦ:

1) Комарова Т. В. Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського

Союзу // Проблеми законності : зб. наук. праць. -  2016. – Вип. 134. –С. 190-198. (0, 5 др.

арк..)

2)  Чевичалова  Ж.В.  Щодо  принципу  найбільш  тісного  зв’язку  у  сучасному

міжнародному приватному праві // Теорія і практика правознавства.  - № 2 [Електронне

видання] режим доступу:  http://nauka.jur-academy.kharkov.ua (0,75 д.а.)

Index Copernicus, MIAR Information Matrix for the Analysis of Journals, Research

28

http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/


Bible, PBN:

1)  Білоусов  Є.М.  Місце  України  в  системі  забезпечення  міжнародної  економічної

безпеки / Є.М. Білоусов // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та

ін. – Х. : Право, 2016. - №3(15). – С. 9-15 (0,6 друк. арк.)

Index Copernicus International ; Scientific Indexing Services; InfoBase Index:

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.

Index Copernicus (Польща) , HeinOnline (США):

1)  Шуміло  І.А.  Деякі  аспекти  імплементації  заборони  катувань,  нелюдського  чи

такого, що принижує гідність поводження чи покарання в  Україні [Електронний ресурс] /

І.А. Шуміло // Журнал східноєвропейського права.- 2016. - № 33 – С. 97-104.- 0,5 д.а.

3.4.3.у міжнародній  наукометричній  базі  Scopus (одиниць/друк.арк.)  та  навести

перелік.: стаття прийнята редакцією журналу, який входить до  Scopus до друку:  Bytyak

Yuriy P.,  Yakovyuk Ivan V.,  Tragniuk Olesia Y.,  Komarova Tetiana V. ,  Shestopal Sergey S.

State sovereignty and sovereign rights: the problem of the correlation // Social Science

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus)

Таблиця  №2.  Список  наукових  праць,  опублікованих  та  прийнятих  редакцією до
друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:
№
з/п

Автори Назва роботи Назва  видання,  де
опубліковано роботу

Том,  номер
(випуск,  перша-
остання  сторінки
роботи)

Статті

29



1 Трагнюк О.Я. Some  Issues  of
Legal  Regulation
of Relations of the
European  Union
and  Ukraine  (from
Partnership  and
Cooperation
Agreement  to
Association
Agreement)

KritV-CritQ-RCrit
Critical  Quaterly  for
Legislation and Law

№ 1, P. 44-63

2 Комарова Т.В. The practice of the
Court  of Justice of
the  European
Union  and
possibilities  for
Ukraine

"EU  Relations  with
Eastern  Partnership:
Strategy,  Opportunities
and Challenges"

Apr. 20-21, 2016, P.
144-161

3 Комарова Т.В. The  Court  of
Justice  of  the
European  Union
and  protection  of
private  parties:  the
possibilities  for
Ukrainian business

Critical  Quarterly  for
Legislation and Law

Vol. 1, P.  31-43

4 Асірян С.Р. Універсальний
періодичний
огляд,  як
основний
механізм  Ради
ООН  з  прав
людини

European  political  and
law discourse

Vol. 3, С. 46–52

Статті, прийняті редакцією до друку
1 Яковюк І.В.

Трагнюк О.Я.
Анакіна Т.М.
Комарова Т.В.

Shestopal Sergey
S.  State
sovereignty and
sovereign rights:
the problem of the
correlation

Social Science

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього

друкованої

Монографії Наукові

статті в

Тези доповідей

та наук.

Підручники

та навчальні

Підручники,

навчальні

Збірники

нормативн

Кодекси,

коментар

Кількість

друк. арк.
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продукції наук.

журналах

та наук.

збірниках

повідомлень на

конференціях

посібники з

грифом

МОН 

посібники

без грифу

МОН

ої

літератури

і на одного

викладача

76/67,36 4/22,8 55/36,83 15/3,93 0 2/3,8 0 0 2,93

Примітка:
1  Числівник – число найменувань друкованої продукції,  знаменник – кількість  

друкованих аркушів.
2 Якщо робота опублікована у співавторстві, слід ураховувати тільки той її 

обсяг, який належить автору – члену кафедри.

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій. Таких викладачів немає.

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ

У  цьому  розділі  необхідно  дати  перелік  і  аналіз  різних  форм  зв’язків  кафедри  з

практичними органами.

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та кількість

проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення кваліфікації).

Буроменським М.В. прочитана лекція для працівників СБУ за темою «Застосування

практики  Європейського  суду  з  прав  людини  в  правозастосовній  та  правоохоронній

діяльності державних органів» (19.05.2016 р.)

Сердюком О.В. 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»

Радчуком О.П. прочитані дві лекції практичним працівникам ПП «Венера» на теми:

«Особливості  праці  іноземців,  що  знаходяться  на  території  України»  (14.10.2016)  та

«Шлюбно-сімейні відносини за участю іноземного елементу» (21.10. 2016).
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Жуковим  І.М.  прочитана  лекція  працівникам   Харківського  апеляційного

господарського суду на тему: «Проблеми використання мережі Інтернет в міжнародній

електронній торгівлі» 28.10.2016р.

Сенаторовою  О.В.  прочитана  лекція  для  працівників  СБУ  за  темою  «Основи

міжнародного гуманітарного права» (26.05.2016 р.)

Стешенко В.М. прочитав лекцію для працівників СБУ за темою «Право Європейського

Союзу» (17.05.2016 р.)

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад,

господарських  організацій,  інші  соціологічні  дослідження,  за  якими  підготовлено

відповідні  подання  (вказати  назву  організації,  де  проводилися  дослідження,

сформульовані  підсумки  та  пропозиції,  необхідно  перелічити  підготовлені  та  подані

практичними органами доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко):

Сердюк О.В. та Буроменський М.В. проводили дослідження  використання практики

ЄСПЛ українськими суддами ( аналіз судових рішень).

Буроменський М.В.: 

1)  розробка методики проведення Антикорупційної  експертизи актів законодавства

для Національного агентства з питань запобігання корупції

2) розробка методології дослідження рівня корупції в Україні

Комаровою Т.В.  проводиться аналіз практики  Суду Європейського Союзу у рамках

написання дисертації на здобуття ступеню доктора юридичних наук.

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади

та ін. 

Яковюк  І.В.,  Трагнюк  О.Я.,  Анакіна  Т.М.  надали  відповідь  на  запит  Генеральної

прокуратури від  09.07.2015  № 17/2/2-32936-14  щодо проведення  наукових  досліджень.

Підготовлено 17.02.2016.
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Яковюк  І.В.  та  Стешенко  В.М.  підготували відповідь  на  запит  Начальника

Департаменту  спеціальних  розслідувань  Генеральної  прокуратури  України  С. В.

Горбатюка (від 9 вересня 2016 р. № 23/3-32773-14) про відповідність Угоди між Україною

та  Російською  Федерацією  з  питань  перебування  Чорноморського  флоту  Російської

Федерації на території України від 21 квітня 2010 р. Конституції України, міжнародному

праву та національному законодавству, чинному на момент укладення зазначеної Угоди.

Стешенко  В.М.  та  Галан  В.О.  надали  відповідь  на  лист  Начальника  Головного

територіального управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України

О. В.  Чурсіна  (від  31  жовтня  2016 р.  № 25520/03-13/152-16/П)  з  проханням  надіслати

дублікат  диплома  Шемякової  (Карачун)  Олени  Валентинівни  для  подальшого  його

направлення замовникові у порядку виконання Конвенції про правову допомогу і правові

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року.

Стешенко В.М.  підготував  відповідь  на  лист  Голови  Комітету  з  питань  державного

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України

С. В.  Власенка  (від  31  травня  2016  року  № 04-14/15-7)  про  пропозиції  до  Стратегії

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та

міста Севастополь.

Білоусов Є.М. підготував:

-  Пропозиції  щодо  Стратегії  інноваційного  розвитку  України  на  запит  Міністерства

освіти і науки України (01.10.16) 

-Пропозиції  НДІ  правового  забезпечення  інноваційного  розвитку  НАПрН  уУраїни

щодо розробки концепції правового забезпечення національної безпеки України на запит

Президії Національної академії правових наук України (21.11.16)

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати всі

види консультацій наданих викладачами). Не проводилась.
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

5.1.  Охарактеризувати  роботу  кафедри  по  підготовці  науково-педагогічних  кадрів.

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій:

- Щокін Ю.В. «Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика»,

(09 червня 2016)

- Калмиков Т.О. «Комісар з прав людини: місце та функції в системі органів Ради

Європи», (09 червня 2016)

-  Мякота  О.  В.  «Міжнародно-правовий  статус  державних  кордонів  України»  (15

березня 2016 р.) 

-  Шварцева  М.  І.  «Парламентська  (Консультативна)  Асамблея  Ради  Європи»  (10

червня 2016 р.) 

- Кадацька А. А. «Міжнародно-правовий статус Європейського банку реконструкції

та розвитку» (10 червня 2016 р.)

- Стрєльцов Л.Є. «Міжнародно-правові зобов'язання держав по охороні комп'ютерних

програм» (жовтень 2016)

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня:

ас.  Асірян  С.Р. та  ас.  Бенедик  Я.С.  не  мають  наукового  ступеня,  але  15  грудня

відбудеться захист у Спеціалізованій вченій раді НЮУ ім. Я. Мудрого.

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій окремо на

кандидатські та докторські дисертації):

Відгуки на докторські дисертації:

Тарасов О.В.:

1)  Відгук  офіційного  опонента на  докторську  дисертацію:  Білоцький  С.  Д.

Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої  енергетики :  дис.  ...

докт. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Білоцький Сергій Дмитрович. – К.: [б. в.],

2016. – 765 с.2) 
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Відгуки на кандидатські дисертації:

Буроменський М.В.:

1) Відгук офіційного опонента  на дисертацію Вовка Тараса Володимировича "Дія 

міжнародних договорів у країнах англосаксонської правової системи", представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – 

міжнародне право

2) Відгук офіційного опонента на дисертацію Водяннікова Олександра Юрійовича на 

тему “Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС: порівняльний аналіз” на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - 

міжнародне право.

3) Відгук офіційного опонента на дисертацію Бані-насер Фаді на тему: «Міжнародно-

правові аспекти забезпечення регіональної безпеки на Близькому Сході в контекстрі 

мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту», що подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук  зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне 

право

4) Відгук офіційного опонента на дисертацію Мікічурової Ольги Володимирівни 

«Принцип взаємної вигоди в міжнародному економічному праві», що подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право

5) Відгук офіційного опонента на дисертацію Ірини Богданівни Іваночко на тему 

«Міжнародно-правові стандарти статусу суддів», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право

6) Відгук офіційного опонента на дисертацію Коробко Ірини Ігорівни на тему 

«Міжнародно-правові стандарти благополуччя тварин», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право

Анакіна Т.М.: 

1) Відгук офіційного опонента на дисертацію Ковальської В. В. Правове регулювання

діяльності  місій  Європейського  Союзу  (на  прикладі  місії  Європейського  Союзу  з

прикордонної допомоги Молдові та Україні):  дисертація на здобуття наукового ступеня
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кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право, спеціалізована

вчена  рада  Д  41.086.04  Національного  університету  «Одеська  юридична  академія»,

26.11.2016 р.

Тарасов О.В.:

1)  Відгук  офіційного  опонента на  кандидатську  дисертацію:  Зубар  І.  В.  Розвиток

універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на сучасному етапі :

дис. канд. юрид. наук :  12.00.11 – міжнародне право / Зубар Інна Валентинівна. – К.: [б.

в.], 2016. – 225 с.

Трагнюк О.Я.:

1)  Відгук  офіційного  опонента на  дисертацію  Єделєва  Романа  Сергійовича

«Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi пpавового peгулювання тpудових вiдноcин»

Спеціальність: 12.00.11. – міжнародне право. Дата захисту: 17.05.2016

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо кількісні

показники).

Докторської дисертації:

Яковюк І.В.:

Білоцький С. Д. «Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно-орієнтованої

енергетики», за спеціальністю 12.00.11

Сердюк О.В.:

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.
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Тарасов О.В.:

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.

Кандидатські дисертації:

Яковюк І.В.:

1)  Боярський  Є.  Д.  Обмеження  застосування  колізійних  норм  у  міжнародному

приватному праві України, за спеціальністю  12.00.03;

2)  Чуйко  Л.  А.  «Земельна  ділянка   у  цілісному  майновому  комплексі  суб’єкта

господарювання», за спеціальністю 12.00.04;

3)  Гладка  О.  В.  «Комерційна  концесія  як  форма  інноваційного  інвестування»,  за

спеціальністю 12.00.04;

4) Зубченко Н. І. «Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері забезпечення

добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження»,  за спеціальністю 12.00.11;

5)  Шимка  Артема  Романовича  «Господарсько-правове  забезпечення  діяльності  у

сфері обігу металобрухту», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних

наук за спеціальністю 12.00.04

6)  Шамраєва  В.М.  «Стратегічне  партнерство  в  українсько-американських

міждержавних  відносинах:  концептуально-теоретичний  і  практичний  аспекти»,  за

спеціальністю 23.00.04.

Сердюк О.В.:
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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.

Тарасов О.В.:

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.

2) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук

Гачкевича  А.  О.  «Міжнародно-правові  погляди  Людвіка  Ерліха».  Спец.  12.00.11  –

міжнародне  право  /  Інституту  держави  і  права  імені  В.  М.  Корецького  Національної

академії наук України. – К., 2016. – 23 с.

3) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук

Грабович Т. А.  «Правові  основи  політики енергетичної  безпеки ЄС».  Спец.  12.00.11 –

міжнародне право / Національний ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2016. – 21

с.

4) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук

Ковальська  В.  В.  «Правове  регулювання  діяльності  місій  ЄС  (на  прикладі  місії  ЄС  з

прикордонної  допомоги  Молдові  та  Україні)».  Спец.  12.00.11  –  міжнародне  право  /

Національний ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2016. – 22 с.

5) Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук

Отрош В. М. «Міжнародна правосуб’єктність Суверенного Мальтійського Ордену». Спец.

12.00.11  –  міжнародне  право  /  Інституту  держави  і  права  імені  В.  М.  Корецького

Національної академії наук України. – К., 2016. – 23 с.

Анакіна Т.М.:
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 1) відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук

Качурінер  В.  Л.  «Правове  регулювання  екологічної  політики  Європейського  Союзу  у

сфері виробництва». Спец. 12.00.11 – міжнародне право /  Національний ун-т «Одеська

юридична академія». – Одеса, 2016. – 23 с.

Сенаторова О.В.:

1)  на  автореферат  дисертації  Вовка  Т.В.  «Дія  міжнародних  договорів  у  країнах

англосаксонської правової системи»,  Інститут законодавства Верховної Ради України. –

Київ, 2016 – 22 с.

2)  на  автореферат  дисертації  Біловол  М.В.  «Міжнародно-правове  регулювання

торгівлі сировинними товарами», Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. - 20 с.

3) на автореферат дисертації Ольшанецької С.В. «Правовий статус осіб, свобода яких

обмежена у зв’язку із неміжнародним збройним конфліктом», Національний університет

«Одеська юридична академія». – Одесса, 2016. – 24 с. 

3)  на  автореферат  дисертації  Каплюченко  Т.В.  на  тему  «Правове  регулювання

ринкового нагляду на внутрішньому споживчому ринку непродовольчих товарів ЄС», Нац.

ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.

4)  на автореферат дисертації Власюка В.В. «Обовязок захистити» в міжнародному

праві», Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. - 20 с.

Трагнюк О.Я.:

1) Відзив на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук Світлани Анатоліївни Владики «Правове регулювання непрямих податків

в Європейському Союзі»,  Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право. Київ, 2016. – 20 с.

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ

6.1.  Всебічне  висвітлення  проблем  держави  і  права,  роз’яснення  чинного

законодавства  та  практики  його  застосування  по  телебаченню  і  радіомовленню,  в

друкованих засобах масової інформації. Кафедра участі не брала.

39



7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників. 

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток з міжнародного права (наукові 

керівники - доц. Сенаторова О.В. та доц. Комарова Т.В., 70 студентів).

За звітний період Гуртком була проведена значна робота по просуванню іміджу та

налагодженню зв’язків з гуртківцями (розроблено нову емблему, започаткований Реєстр

гуртківців, весь рік діяла розсилка електронних листів, активна робота у соціальних медіа,

декілька разів були публікації у друкованих ЗМІ про діяльність Гуртка).

Було  проведено  23  заходи,  це  приблизно  один  захід  кожні  1,4  тижня.  Більше

половини  заходів  проводилися  англійською  мовою.  Серед  проведених  заходів  слід

відзначити  чергові  засідання  Гуртка  з  доповідями  (в  тому  числі  із  запрошеними

спікерами), спікінг-клаби англійською мовою (в тому числі із залученням носіїв мови).

Окремо  треба  зазначити  про  проведення  двох  відборів  на  міжнародні  студентські

змагання, спеціальні засідання до визначних подій (наприклад, до дня Європи), тренінги

та  декілька  неформальних  зустрічей  гуртківців.  Наприкінці  року  було  проведено

підсумкове  засідання  з  врученням  подяк  за  підписом  проректора  найактивнішим

учасникам  Гурткам,  учасникам  міжнародно-правових  змагань  і  команді  організаторів.

Зовсім  недавно  (4  червня)  був  проведений  вже  п’ятий  рік  поспіль  Університетський

конкурс з міжнародного права (V NLU moot court).

Розвиток  отримали  зовнішні  зв’язки  Гуртка,  зокрема  з  Міжнародною асоціацією

студентів-юристів (ILSA), Європейською асоціацією студентів-юристів (ELSA), а також зі

студентським самоуправлінням НЮУ.

Зусиллями  Гуртка  було  сформовано  та  підготовлено  чотири  команди  на

міжнародно-правові  змагання,  з  них  три  –  змагання  з  судових  дебатів  (moot courts).

Гуртківці відмінно себе показали на таких конкурсах, як  Telders,  EHRMCC й олімпіаді
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«Youth for Peace». Окремо слід сказати про значний успіх на Змаганні ім. Ф. Джессапа –

команда  Гуртка  перемогла  на  національному  раунді  та  представляла  Україну  у  м.

Вашингтон, США.

7.2.  Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  студентами  самостійно

одиниць/друк.арк: 251/48,5. 

7.3.  Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  студентами  у  співавторстві  з

викладачами одиниць/друк.арк.  Не друкувалися.

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА

ЗБІРНИКІВ

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких).

Яковюк І.В.:

- Вісник Національної академії правових наук;

- Державне будівництво та місцеве самоврядування;

-  Правова  позиція  (правонаступник  наукового  журналу  “Вісник  Академії  митної

служби України. Серія: “Право”).

Буроменський М.В.:

- член редакційної колегії збірника «Проблеми законності»;

-  член  редакційної  колегії  часопису  «Вісника  Вищого  адміністративного  суду

України»;

- заступник головного редактора «Українського часопису міжнародного права»;

- член редакційної колегії часопису «Офіційний вісник»;

-  член  редакційної  колегії  часопису  «Международное  право  и  международные

организации».

Тарасов  О.В.  член  редколегії  електронного  видання  «Теорія  і  практика

правознавства».

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ
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НАУКОВЦІ КАФЕДРИ

Кудас І.Б.:

1) Подяка за значний внесок у розвиток правової освіти  та виступ на тему:Право на

життя : міжнародно-правовий аспект. Від локального правління ELSА.1.11.2016..

2) Сертифікат за успішне закінчення міжнародної програми «Стратегічне планування

та прийняття рішень на підставі даних»

Щокін Ю.В. - 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.

Білоусов  Є.М.  –  Почесна  грамота  Національного  юридичного  університету  імені

Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм,

багаторічну та сумлінну працб та з нагоди святкування Дня Університету.

Маринів І.І. - Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Трагнюк О.Я.:

1) Подяка Спілки Юристів України

2) Грамота міського голови

10.  ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ,  ЯКА

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ

Співробітництво викладачів кафедри з міжнародними організаціями:

Сердюк О.В.:

- Місцевий експерт OSCE,  ПроектуUSAID “Справедливе правосуддя” (до 1 серпня 2016

року) ; 

- Національного суддівського інституту ( Канада).

Буроменський М.В. глава постійної Делегації України в Групі держав проти корупції

у Раді Європи.
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Анакіна Т.М. -  викладання навчальної  дисципліни англійською мовою «Diplomacy

and  Consular  Law»  за  Договором  між  Національним  юридичним  університетом  імені

Ярослава  Мудрого та  Університетом імені  Миколаса  Ромеріса  (м.  Вільнюс,  Литва)  від

09.06.2014 р. за спільною магістерською програмою «Міжнародне право».

Аббакумова Д.В. -  викладання навчальної  дисципліни англійською мовою «Law of

International Organizations» за  Договором між Національним юридичним університетом

імені Ярослава Мудрого та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

від 09.06.2014 р. за спільною магістерською програмою «Міжнародне право».

Ісакова В.М. - викладання навчальної дисципліни англійською мовою «International

trade and investment law»  за  Договором  між  Національним  юридичним  університетом

імені Ярослава Мудрого та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)

від 09.06.2014 р. за спільною магістерською програмою «Міжнародне право».

Шуміло І.А.:

- ОБСЄ;

- USAID (2 проекти);

- Європейська комісія за програмою Erasmus+ (координатор проекту);

Комарова  Т.В.  брала участь  у  співробітництві  з  Люксембурзьким  університетом,

Університетом Гетте (Франкфурт на Майні).

Сенаторова О.В.:

1) з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

2) Викладання навчальної дисципліни англійською мовою «International criminal law»

за Договором між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та

Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) від 09.06.2014 р. за спільною

магістерською програмою «Міжнародне право».

Трагнюк О.Я.:
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1) EU Project  “Support to Justice Reform to Ukraine” (експерт, регіональний 

координатор Проекту)

2)  Викладання  навчальної  дисципліни  англійською  мовою  «Law of international

organizations» за Договором між Національним юридичним університетом імені Ярослава

Мудрого та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) від 09.06.2014 р.

за спільною магістерською програмою «Міжнародне право».

3) Співпраця з Університетом Гете (м. Франкфурт- на – Майні (Німеччина)

Викладачі кафедри, які є членами спеціалізованих вчених рад:

Яковюк І.В.:

- член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02

- голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03

Буроменський М.В.:

-  член  спеціалізованої  вченої  ради  Д  64.086.03  у  Національному  юридичному

університеті імені Ярослава Мудрого.

- член спеціалізованої вченої ради  Д 26.001.10 при Інституті міжнародних відносин

Національного університету імені Тараса Шевченка.

Тарасов  О.В.  член  спеціалізованої  вченої  ради  Д  64.086.03  у  Національному

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Жуков  І.М.  є  членом  Адміністративної  комісії  Адміністрації  київського  району

Харківської міської ради.

Сердюк О.В. та Буроменський М.В. брали участь у підготовці спеціальної доповіді

Уповноваженого  Верховною  Радою  України  з  прав  людини  за  результатом  пілотного

моніторингу застосування нового КПК України судами міста Києва.
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Завідувач кафедри
міжнародного права Яковюк І.В
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