
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Асірян Сюзанна Рафіківна.
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада.  Кандидат  юридичних  наук,  асистент,  асистент

кафедри міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Процедури і механізми Ради

ООН з прав люди», 1,7 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Процедури і механізми Ради

ООН з прав людини», 1,5 друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Наукові статті:
1) «Співвідношення  Універсального  періодичного  огляду  з  іншими  засобами  міжнародного

контролю», (0,5 д.а.)
2) «Консультативний комітет, як допоміжний орган Ради ООН з прав людини», (0,5 д.а.)
3) «Проблемні питання процедури подання і розгляду скарг в Раді ООН з прав людини», (0,6

д.а.)
Тези:
«Форми діяльності Ради ООН з прав людини: чергові, організаційні і спеціальні сесії», (0,1 д.а.)
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Комплексно досліджено питання визначені темою

науково-дослідної роботи. Наукова новизна полягає у дослідженні основних процедур і механізмів
Ради  ООН  з  прав  людини,  розкрито  правову  природу  Універсального  періодичного  огляду  у
рамках якого проводиться оцінка ситуації у сфері прав людини в кожній із держав-членів ООН.   
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Участі не брала.
5.2. Рецензування  (підготовка  експертних  висновків)  проектів  законів  та  інших
нормативно-правових актів. Не готувала.
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. Не проводила.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів.
Не готувала.
6.3. Участь  у  розробці  проектів  постанов  Пленумів  Верховного  Суду  України,  Вищих
спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участі не брала.
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).

Всеукраїнські:
1) Науково-практична  конференція  «Римська  декларація  ЄС:  нові  пріоритети  розвитку
об'єднаної  Європи»,  12.05.2017  р.,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого; 
2) III Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М.В. Яновського і
В.С.  Семенова  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вимір  моделі  безпеки»,
03.11.2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.



Міжнародні:
1) Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні»,
23.10.2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
2) Міжнародна науково-практична конференція  «Наука у контексті сучасних глобалізаційних
процесів» 19.11.2017 р., 

9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати  перелік
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Наукові статті у фахових виданнях:
1)  Асірян  С.  Р.  Співвідношення  Універсального  періодичного  огляду  з  іншими  засобами
міжнародного контролю / С. Р. Асірян // Наук. Вісн. Херсон. Держ. Кн-ту. – 2017. – Вип 5. – С.
161-171 / 0,5 д.а.
2) Асірян С. Р. Консультативний комітет, як допоміжний орган Ради ООН з прав людини / С. Р.
Асірян  //  Загальноукр.  Наук.-практ.  госп.-прав.  журнал  “Підприємництво,  господарство  і
право”. – 2017. – Вип 11. – с. 115-125 / 0,5 д.а. 
3)  Асірян С. Р.  Проблемні питання процедури подання і  розгляду скарг в Раді ООН з прав
людини / С. Р. Асірян // Право і суспільство. – 2017. – Вип 6. – с. 186- 198 / 0,6 д.а.
Тези:
1) Асірян С. Р. Форми діяльності Ради ООН з прав людини: чергові, організаційні і спеціальні
сесії / С. Р. Асірян // Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів : матеріали міжнар.
наук.-практ.  конф.  (м.  Вінниця,  19  листопада  2017  р.)  –  Вінниця  :  Громадська  організація
«Європейська наукова платформа», 2017. – с. 24-27 / 0,1 д.а.   
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,

Web of Science. Немає.
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.
1)  Асірян  С.  Р.  Співвідношення  Універсального  періодичного  огляду  з  іншими  засобами
міжнародного контролю / С. Р. Асірян // Наук. Вісн. Херсон. Держ. Ун-ту. – 2017. – Вип 5. – с.
161-171 / 0,5 д.а. (Index Copernicus)
2) Асірян С. Р. Консультативний комітет, як допоміжний орган Ради ООН з прав людини / С. Р.
Асірян  //  Загальноукр.  Наук.-практ.  госп.-прав.  журнал  “Підприємництво,  господарство  і
право”. – 2017. – Вип 11. – с. 115-125 / 0,5 д.а. (Index Copernicus)
3)  Асірян С. Р.  Проблемні питання процедури подання і  розгляду скарг в Раді ООН з прав
людини / С. Р. Асірян // Право і суспільство. – 2017. – Вип 6. – с. 186- 198 / 0,6 д.а. ( Index
Copernicus)

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. Не була.
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. Участі не брала.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні.
18. Які  відзнаки  чи  нагороди  отримали  у  звітному  році.  Отримала  Подяку  від  Ректора
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за плідну наукову діяльність,
компетентність, ініціативність і наполегливість у роботі та з нагоди Дня науки 19.05.2017 р.

Асистент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                                               С.Р. Асірян

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права від 6 грудня 2017 р., 

2

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


протокол № 4.
3


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

