
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Сенаторова Оксана Василівна.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Міжнародна відповідальність

держав за порушення норм міжнародного гуманітарного права», 1,5 друк. арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Міжнародна відповідальність

держав за порушення норм міжнародного гуманітарного права», 1,5 друк. арк.
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Підручники:
1) Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та її місце в європейській 
системі захисту прав людини // Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод: компендіум (0,8 друк.арк)
Наукові статті у фахових виданнях:
1) Міжнародна відповідальність держав за порушення норм міжнародного гуманітарного права
(0,7 друк.арк.)
4.2.  Наукова новизна отриманих результатів. Визнано загальний характер зобов’язань держав-

порушниць  норм  МГП  із  відшкодування  шкоди.  Визначено  особливості  різних  механізмів
відшкодування  шкоди,  завданої  внаслідок  збройних  конфліктів,  як  таких,  що  можуть  бути
створені спеціально, так і тих, що існують в рамках міжнародних організацій. Визначено підстави
та характерні особливості залучення міжнародних правозахисних (ЄСПЛ) та кримінальних (МКС)
інституцій в якості механізмів відшкодування шкоди внаслідок збройних конфліктів. Окреслено
сучасні проблеми в сфері відшкодування шкоди за порушення норм МГП.
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. 
Підготовка  висновку на Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу  України  щодо  забезпечення  його  гармонізації  з  положеннями  міжнародного
права» на запит Міжвідомчої Комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права в
Україні (лютий, 2017 р.)

5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні.
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Є  членом  Міжвідомчої  Комісії  з  імплементації  міжнародного  гуманітарного  права  в
Україні.

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.

Відповідь  на  лист  №  14/1/2-23649-17  від  5  липня  2017  р.  заступника  Генерального
прокурора України Є. В. Єніна з питань можливості та підстав запитувати у російської
сторони  видачу  затриманих  на  тимчасово  окупованій  території  України  осіб,  які
розшукуються  українськими  правоохоронними  органами  –  у  співавторстві  з  к.ю.н.,
доцентом Стешенком В.М.

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. 



1) Прочитана  лекція  співробітникам  Служби  безпеки  України  на  тему:  «Міжнародне
гуманітарне право. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини».

2) Прочитана  лекція  помічникам  народних  депутатів  Верховної  Ради  України  на  тему  :
«Індивідуальна відповідальність в міжнародному праві» (11 листопада 2017)

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).

Міжнародні:
1) Підготовка та організація першого Харківського Міжнародного Юридичного Форуму 2017,
Харків, 3-6 жовтня (координатор треку «Міжнародне гуманітарне право», модератор Панельної
дискусії)
2) Шостий Регіональний семінар з імплементації міжнародного гуманітарного права, Мінськ, 8-
10 листопада 2017. Панельний виступ: “Additional Protocols аnd the Principle of Distinction”.
Зарубіжні:
1) Конференція «Think European – act local – Kommunale Zusammenarbeit mit der Ukraine» (2-3
November 2017,  Nuremberg).  Панельні виступи: Ukraine und EU: Partnerschaft auf Augenhöhe?,
Reformen in der Ukraine: Meilensteine nach Europa?
Суддівство у міжнародних конкурсах: 
1. National Moot Court Competition on International Criminal Law, 11-12 лютого 2017
2. Telders National Pre-Selection Round, 11-12 березня 2017
3. Martens Moot-Court Competition on IHL, 24-28 квітня 2017
4.   Організація і суддівство VI Університетського конкурсу з міжнародного права 2017

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

Підручники без грифа МОН:
1) Сенаторова О.В. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та її місце в 
європейській системі захисту прав людини // Теорія та практика застосування Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод: компендіум/за ред. О.В. Сердюка та І.В. 
Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 3-22 (0,8 друк.арк)
Наукові статті у фахових виданнях:
1)  Сенаторова  О.В.  Міжнародна  відповідальність  держав  за  порушення  норм міжнародного
гуманітарного права / О.В. Сенаторова // Наук. Вісник Ужг. нац. ун-ту – Ужгород, 2017, – № 47.
С. 54-68. – ISSN: 2307-3322 (0,7 друк.арк.)
9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,

Web of Science. Не має.
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. Не

має.
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. 

1) Співробітництво з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста в якості експерта.
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».
3)  Керування  дворічною  магістерською  програмою  «Міжнародне  право»,  запровадженою
спільно з Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)
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4)  Робота  за  проектом ERASMUS+HRLAW «European  Human Rights  Law for  Universities  of
Ukraine and Moldova» - розробка та запровадження навчального курсу для студентів «Захист
прав людини в умовах збройних конфліктів».
5)  Стажування  в  рамках  програми  Європейського  Союзу  ERASMUS+  HRLAW  «European
Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» в Університеті міста Хаддерсфілд,
Велика  Британія  /  University  of  Huddersfield,  United  Kingdom  (24–25  жовтня  2017  р.)  і  в
Університеті міста Корк, Ірландія / University of Cork, Ireland (26–29 жовтня 2017 р.)

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. 

Відзнака за сприяння Збройним Силам України.

Доцент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                           О.В. Сенаторова 

Звіт Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права від 6 грудня 2017 р., 
протокол № 4.
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