
 Звіт кафедри міжнародного права з науково-дослідної роботи 

за 2017 рік

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ:

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження.

Упродовж  2017  року  кафедрою  проводилися  дослідження  згідно  з  цільовою

комплексною програмою «Теоретичні  та  практичні  проблеми сучасного  міжнародного

права та іноземного конституційного права». 

1.2. Штатний склад кафедри:

1. Яковюк І.В., д.ю.н., професор

«Військово-політичне співробітництво країн Східної Європи на початку ХХ ст..»,

2,0 друк. арк.

Опубліковано 7,3 друк.арк.

Підручники без грифа МОН:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Свобода думки, совісті та релігії», у співавторстві -

0,6 друк.арк;

2.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Свобода зібрань та об’єднань», у співавторстві - 0,3

друк.арк;

Монографія:

1. «Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до

70-річчя проф. В. Муравйова», Розділ «Субрегіональна інтеграція країн Центральної та

Східної Європи: уроки для України», у співавторстві - 0,8 д.а.

Статті:
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1. «Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній

сфері», «Проблеми законності», Вип. 139, у співавторстві – 0,6 д.а.

2.  «Проблеми  забезпечення  безпеки  України  в  контексті  політики  НАТО  щодо

Російської Федерації», «Теорія і практика правознавства», Вип. 2, у співавторстві - 0,6

д.а.

3.  «Проект  «Міжмор’я»  як  відображення  геополітичних  інтересів  країн  Східної

Європи»,  конференція  «Політичні  та  правові  дисонанси  в  сучасних  українських

реаліях», 16 червня 2017 р., м. Харків, у співавторстві - 0,3 д.а.

4.  «Спільна  політика  безпеки  і  оборони  ЄС:  еволюція  і  стратегія  розвитку»,

конференція «Євроатлантична інтеграція  України: свідомий вибір моделі безпеки» 3

листопада 2017 р., м. Харків, у співавторстві - 0,4 д.а.

5. «Ідея Чорноморської федерації в українській політико-правовій думці ХІХ – початку

ХХ  ст.»,  конференція  «Історія  державотворчих  процесів  в  Україні  та  зарубіжних

країнах», 23 листопада 2017 р., м. Харків, 0,4 друк.арк.

6.  «Роль  США  в  системі  європейської  безпеки:  історія  становлення  Європейського

оборонного  співтовариства»  конференція  «Євроатлантична  інтеграція  України:

свідомий вибір моделі безпеки», 3 листопада 2017 р., м. Харків, у співавторстві - 0,4 д.а.

7. «Правова культура», «Велика українська юридична енциклопедія» Т.3, 0,3 друк.арк.

8. «Правова політика», «Велика українська юридична енциклопедія», Т.3, 0,3 друк.арк.

9. «Правосвідомість», «Велика українська юридична енциклопедія», Т.3, 0,3 друк.арк.

10.  «Соціальна  держава»,  «Велика  українська  юридична  енциклопедія»,  Т.3,  0,3

друк.арк.

11. «The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem», «Man In India»

№ 97, у співавторстві -0,4 друк.арк.

12. «Models of the Relationship Between Church, State and Political Society: Neo-Thomists’

Arguments», «Man In India» № 97, у співавторстві – 0,3 друк.арк.
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13.  «Legal  Mentality  in  National  Cultural  Space:  Characteristics  of  the  ERA of  Change

(Church  Schism  of  the  17th  Century)»,  «Man  In  India» №  97,  у  співавторстві  –  0,2

друк.арк.

14. «Европейский Союз сквозь призму имперской модели власти», «Право и політика»

№ 12, у співавторстві – 0,4 друк.арк.

15.  «Проект  «междуморье»:  геополитический  аналіз»,  «Балтийский  гуманитарный

журнал» № 4, у співавторстві – 0,4 друк.арк.

2. Сердюк О.В., д.ю.н., професор

«Практика ЄСПЛ в національних судах», 2,0 друк. арк.

Опубліковано 4 друк.арк.

Підручники:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод»  Розділ  «Контрольний механізм  Конвенції  про  захист  прав

людини та основоположних свобод. Європейський суд з прав людини», 1 друк.арк.

2.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод» Розділ «Заборона дискримінації», 0,9 друк.арк.

Статті:

1. «Живе право», «Соціально-правові дослідження», «Соціологічний підхід до права»,

«Соціологія права», «Велика українська юридична енциклопедія» Т.2, 1,8 друк.арк.

Тези:

1.  «Інтегральні  показники  ефективності  державної  антикорупційної  політики»,

конференція  «Першого  Харківського  міжнародного  юридичного  форуму  “Право  та

проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,3

друк. арк.

3. Тарасов О.В., д.ю.н., доцент

«Міжнародно-правова  відповідальність:  персонологічна  інтерпретація»,  2  друк.
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арк.

Опубліковано 2,9 друк.арк.

Монографія:

1.  «Сучасні  проблеми міжнародного права.  Liber Amicorum до 60-річчя проф.  М. В.

Буроменського» Розділ «Цілеспрямовані міжнародно-правові санкції : персонологічний

аналіз», 0,5 друк. арк.

Статті:

1.  «Співвідношення  правосуб’єктності  та  відповідальності  у  міжнародному  праві:

персонологічний  аспект»,  конференція «Римська  декларація  ЄС:  нові  пріоритети

розвитку об’єднаної Європи», 12 травня 2017 р., м. Харків, 0,5 друк. арк.

2. «Природа  Європейського  Союзу  та  його  внутрішнього  права  з  точки  зору

міжнародно-правової персонології», конференція «Угода про асоціацію як інструмент

правових реформ в Україні», , 23 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,4 друк. арк.

3. «Юридична  гібридизація  як  процес  викривлення  міжнародно-правових  відносин

відповідальності»,  конференція  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий вибір

моделі безпеки», 3 листопада 2017 р., м. Харків, 1 друк. арк.

4.  «Проблема  міжнародно-правового  визнання  держав»,  конференція  «Історія

державотворчих  процесів  в  Україні  та  зарубіжних  країнах», 23  листопада  2017  р.,

м. Харків, 0,4 друк. арк.

Тези:

1.  «Міжнародно-правова  легітимізація  УНР»,  конференція  «Історія  українського

парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)», 27 квітня

2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк.

4. Щокін Ю.В., д.ю.н., доцент

«Проблеми тлумачення статутів міжнародних міжурядових організацій» 1,5 д.а.

Опубліковано 2,6 друк.арк.
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Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод:  компендіум»  Розділ  «Заборона  катувань  ті  інших  видів

нелюдського та принижуючого гідність поводження та покарання», 1 друк.арк.

2.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Право на власність: захист майна», 1 друк.арк.

Статті:

1.  «Конституційна  норма  щодо  міжнародно-правових  звичаїв:  обґрунтування

доцільності і змісту», «Право України» № 6, 0,6 друк. арк.

5. Кудас І.Б., к.ю.н., доцент

«Поняття та види угод, укладених міжнародними банками», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 2,2 друк.арк.

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Право на життя», 1 друк.арк.

Статті:                                                                      

1. «Фінансові  операції  міжнародних  банків»,  «Державне  будівництво  та  місцеве

самоврядування» Вип.33, 0,6 друк. арк.

2. «Інтеграційні аспекти діяльності  Європейського банку реконструкції  та розвитку»,

конференція «Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки»,  3

листопада 2017 р.,  м. Харків, 0,6 друк. арк.

6. Стешенко В.М., к.ю.н., доцент

«Міжнародно-правові  договори  за  участю  України  з  питань  території  та

міжнародної безпеки», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк. арк..

Статті: 
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1. «Еволюція і сучасний стан інституту оренди території у міжнародному публічному

праві», «Юридичний науковий електронний журнал» № 6, 0,85 друк. арк.

2.  «Пропозиції  щодо  удосконалення  практики  застосування  судами  України

міжнародних договорів», «Підприємництво, господарство і право» № 12, 0,65 друк. арк.

7. Сенаторова О.В., к.ю.н., доцент

«Міжнародна  відповідальність  держав  за  порушення  норм  міжнародного

гуманітарного права», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.

Підручник:

1. «Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод» Розділ «Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод та її місце в європейській системі захисту прав людини», 0,8 

друк.арк.

Статті:

1.  «Міжнародна  відповідальність  держав  за  порушення  норм  міжнародного

гуманітарного права», «Науковий Вісник Ужгородського національного університету»,

№ 47, 0,7 друк. арк.

8. Трагнюк О.Я., к.ю.н., доцент

«Формування спільної політики безпеки і оборони ЄС», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 3,2 друк. арк.

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод»  Розділ  «Виконання  рішень  та  застосування  практики

Європейського суду з прав людини», у співавторстві - 0,1 друк.арк.
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2.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод»  Розділ  «Право  на  справедливий  суд»,  у  співавторстві  –

1 друк.арк.

3.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод» Розділ «Свобода зібрань та об’єднань», у співавторстві – 0,3

друк.арк.

Статті:

1. «Правове  регулювання  питань  військового  співробітництва  та  оборони  в  світлі

реалізації  глобальної  стратегія  ЄС  із  зовнішньої  політики  та  політики  безпеки»,

конференція «Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи», 12

травн. 2017 р., м. Харків, 0,4 друк.арк.

2. «Правове регулювання постійного структурного співробітництва у сфері безпеки та

обороно (PESCO) як додаткового механізму співпраці держав-членів ЄС у відповідній

сфері»  конференція  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір  моделі

безпеки» 3 листопада 2017 р., м. Харків, у співавторстві - 0,3 д.а.

3. «Правова природа рішень Ради асоціації Україна - ЄС  та їх місце в системі права

України»,  конференція  «Угода  про  асоціацію  як  інструмент  правових  реформ  в

Україні»,  23 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,4 друк. арк.

4. «The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem», «Man In India»,

№ 97, у співавторстві – 0,3 д.а.

Тези:

1.  «Угода про асоціацію між Україною та ЄС та питання обмеження суверенітету»,

конференція «Історія державотворчих процесів в Україні  та  зарубіжних країнах»  23

листопада 2017 р., м. Харків, 0,4 друк.арк.

9. Анакіна Т.М., к.ю.н., доцент

«Співпраця України та Європейського Союзу за Угодою про асоціацію 2014 р.»,
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1,5 друк. арк.

Опубліковано 3,74 друк. арк.

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод»,  Розділ  «Право на свободу та особисту недоторканість»,  1

друк. арк.

2.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Інші права, що захищаються Конвенцією», 1,1 друк.

арк.

Статті:

1. «Окремі правові аспекти дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі за

Угодою про асоціацію між Україною та  ЄС» конференція  «Угода про асоціацію як

інструмент правових реформ в Україні» 23 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,43 друк. арк.

2.  «Майбутнє Угоди про асоціацію у зв’язку із  позицією Нідерландів»,  конференція

«Від  громадянського  суспільства  –  до  правової  держави:  ХІІІ  Міжнародна  наукова

конференція молодих вчених та студентів» 27 квітня 2017 р., м. Харків, 0,49 друк. арк.

Тези:

1.  «Approximation of Ukrainian Legislation as the Commitment under the Association

Agreement»,  конференція  «Європейські  студії  в  Україні:  здобутки,  виклики  та

перспективи» 2 червня 2017 р., м. Київ, 0,18 друк. арк.

2. «Challenges and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Space Area»,

конференція «Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи», 12

травня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.

3. «Співробітництво України та ЄС у космічній сфері в світлі Угоди про асоціацію»,

конференція «Міжнародний конгрес європейського права», м. Одеса, 21-22 квітня 2017

р., 0,24 друк. арк.
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10. Сіваш О.М., к.ю.н., доцент

«Кодифікація Комісією міжнародного права питань відповідальності», 1,5 друк.

арк.

Опубліковано 1, 83 друк. арк..

Статті:

1.  «Кодифікація  Комісією  міжнародного  права  норм  міжнародно-правової

відповідальності», «Форум права» № 4, 0,67 друк.арк.

2.  «Самооборона  як  обставина,  що  виключає  протиправність  діяння»,  конференція

«Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки», 3 листопада 2017

р., м. Харків,  0,45 друк. арк.

3. «Європейська служба зовнішніх дій як орган зовнішньої політики ЄС», конференція

«Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», 23 жовтня 2017 р., м.

Харків, 0,38 друк. арк.

Тези:

1.  «Ідея  державотворення  втілена  Центральною  Радою»,  конференція  «Історія

державотворчих  процесів  в  Україні  та  зарубіжних  країнах»,  23  листопада  2017  р.,

м. Харків, 0,33 друк. арк. 

11. Радчук О.П., к.ю.н., доцент

«Міжнародне усиновлення: проблеми та правове регулювання», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.

Статті:

1.  «Окремі  питання  правового  регулювання  міжнародного  усиновлення»,

«Порівняльно-аналітичне право» № 2, 0,8 друк. арк.

2. «Захист  прав  дітей  громадян  України,  усиновлених  іноземними  громадянами»,

«Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір  моделі  безпеки»,  конференція:

«Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки», 3 листопада 2017

р., м. Харків, обсяг  0.7 друк. арк.
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12. Жуков І.М., к.ю.н., доцент

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

Опубліковано 1,9 друк.арк.

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод»,  Розділ  «Виконання  рішень  та  застосування  практики

Європейського суду з прав людини», у співавторстві - 0,3 друк.арк.

2.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Право на вільні вибори», 0,7 друк.арк.

Статті:

1.  «Проблемні  питання  правового  регулювання  крипто  валют»,  «Науковий  вісник

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»», №6, 0.7 друк.арк.

Тези:

1.  «Правова природа веб-сайта,  як інструмента електронної  комерції»,  «Міжнародна

конференція. м.Одеса», 12-13 травня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк.арк.

13. Шуміло І.А., к.ю.н., доцент

«Вплив  кодифікаційних та уніфікаційних процесів на розвиток окремих інститутів

міжнародного приватного права у сучасних умовах», 1,5 друк.арк.

Опубліковано –

14. Білоусов Є.М., к.ю.н., доцент

«Взаємодія України в сфері забезпечення міжнародної економічної безпеки», 1,5

друк. арк.

Опубліковано 3,25 друк.арк.

Монографія:
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1.  «Правове  та  законодавче  забезпечення  економічної  безпеки  України»,  Розділ

«Національна  економіка  та  економічна  безпека  держави:  стан  та  перспективи»,  (1,5

друк.арк.)

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод»,  Розподіл  «Виконання  рішень  та  застосування  практики

Європейського суду з прав людини», у співавторстві - 0,2 друк.арк.

Статті:

1.  «Щодо  загроз  безпеці  господарювання  (постановка  проблеми)»,  «Право  та

інновації», №3(19), 0,5 друк.арк.

2.  «Пріоритетні  напрями  забезпечення  економічної  безпеки  держави»,  «Право  та

інноваційне суспільство», № 2 (9), 0,5 друк.арк. 

Тези:

1. «Стратегія забезпечення економічної безпеки держави. Децентралізація публічного

адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : проблеми та

перспективи», конференція «Міжнародна науково-практична конференція викладачів,

співробітників  ВНЗ  і  наукових  організацій,  магістрантів,  аспірантів,  докторантів,

представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, підприємств та інших установ», м. Сєвєродонецьк, 6-7 жовтня 2017 р.,

0,25 друк.арк.

2. «Стратегія забезпечення економічної безпеки України в контексті євроатлантичного

вибору»,  конференція  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір  моделі

безпеки», 3 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк.арк.

15. Полатай В.Ю., к.ю.н., доцент
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«Міжнародний комерційний арбітраж: основні положення», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,6 друк.арк.

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Заборона рабства та примусової праці», 0,7 друк.арк.

Статті:

1.  «Електронний арбітраж»,  «Юридичний науковий електронний журнал»,  № 6,  0,5

друк.арк.

2.  «Міжнародний комерційний арбітраж.  Арбітражні  угоди»,  «Юридичний науковий

електронний журнал» № 6, 0,4 друк.арк.

16.Чевичалова Ж.В., к.ю.н., доцент

«Відступ  від  зобов’язань  під  час  надзвичайної  ситуації  ст.15  ЄКПЛ»,  1,5

друк.арк.

Опубліковано 2, 05 друк.арк.

Підручник:

1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних свобод», Розділ «Право на повагу до приватного та сімейного життя»,

0,7 друк.арк.

Статті:

1. «Теорія і практика правознавства», Розподіл «Правові підстави відступу України від

окремих зобов’язань,  визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні

права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод», 1 друк.арк.

2.  «Відступ України від окремих зобов’язань,  визначених Міжнародним пактом про

громадянські  і  політичні  права  та  Конвенцією  про  захист  прав  людини  і

основоположних свобод», конференція «Євроатлантична інтеграція Україні: свідомий

вибір моделі безпеки», 3 листопада 2017 р., м. Харків, 0,35 друк.арк.
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17.Маринів І.І., к.ю.н., асистент

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Співвідношення

міжнародного права та  права Республіки Польща», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,1 друк. арк..

Статті:

1.  «Співвідношення міжнародного права з  внутрішньодержавним правом Республіки

Польща»,  конференція  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір  моделі

безпеки» 3 листопада. 2017 р., м. Харків, 0,6 друк.арк.

2.  «Щодо  питання  дії  міжнародного  права  в  правопорядку  Європейського  Союзу»,

конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах», 23

листопада 2017 р., м. Харків, 0,5 друк.арк.

18. Калмикова О.С., к.ю.н., асистент

«Права людини: сучасний стан і перспективи розвитку», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк. арк..

Статті:

1. «Право людини на розвиток», «Право та інновації», № 3 (19), 0,5 друк. арк.

2. «Тероризм і боротьба з ним у контексті прав людини», «Міжнародний юридичний

вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)» №4(8), 0,5 друк. арк. 

3. «Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським

Cоюзом у сфері прав людини та боротьби з дискримінацією», конференція «Угода про

асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», 23 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,5

друк. арк.

19. Аббакумова Д.В., к.ю.н., асистент

«Проблемні аспекти взаємодії головних органів Ради Європи», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк..

Підручник:
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1.  «Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод»,  Розділ  «Виконання  рішень  та  застосування  практики

Європейського суду з прав людини», у співавторстві - 0,4 друк.арк.

Монографія:

1.  «Сучасні  проблеми міжнародного права.  Liber Amicorum до 60-річчя  проф.  М.В.

Буроменського»,  Розділ  «Взаємодія  головних органів  Ради Європи щодо нагляду  за

виконанням рішень Європейського суду з прав людини», 0,6 друк. арк.

Статті:

1. «Особливості правового статусу одного з головних органів Ради Європи», «Право і

суспільство», № 5(2), 0,5 друк. арк.

20.Ісакова В.М., к.ю.н., асистент

«Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 2,1 друк. арк..

Статті:

1. «Міжнародна купівля-продаж товарів, як об’єкт регулювання Віденської конвенції

ООН  «Про  договори  міжнародної  купівлі-продажу  товарів»  та  місце  принципу

автономії  волі  сторін  в  цих  відносинах»,  «Актуальні  проблеми  вітчизняної

юриспруденції», №4, 0,7 друк. арк.

2.  «Порушення  принципу  добросовісності  та  автономії  волі  як  підстава  для

притягнення  до  відповідальності  за  Віденською  конвенцією  ООН  «Про  договори

міжнародної  купівлі-продажу  товарів»: доктринальний  підхід»,  «Альманах

міжнародного права», Вип. 17, 0,6 друк. арк.

3.  «Державно-правова  природа  Угоди  про  асоціацію  як  інструмент  демократизації

держави»,  конференція  «Угода  про  асоціацію  як  інструмент  правових  реформ  в

Україні»,  23 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,4 друк. арк.
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4.  «Обмеження  засобів  і  методів  ведення  війни»,  «World Science»,  11(27),  Vol.2,  у

співавторстві - 0,2 друк. арк.

Тези:

1. «Good Faith – A Gap Filler Or Standalone Principle?», конференція «Теорія та практика

сучасної юриспруденції», 20 травня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк.

21.Бенедик Я.С., к.ю.н., асистент

«Міжнародно-правове  співробітництво  в  сфері  відновлюваної  енергетики»,  1,5

друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.

Статті:

1.  «О влиянии международных неправительственных организаций на  становление  и

развитие международного сотрудничества в борьбе с преступностью», «Legea Si Viata»,

№ 11/2 (311), 0,7 друк. арк.

2.  «Еволюція та сучасний стан правового регулювання використання відновлюваних

джерел  енергії  в  Європейському Союзі»,  «Порівняльно-аналітичне  право»,  № 4,  0,8

друк. арк.

22. Асірян С.Р., к.ю.н., асистент

«Процедури і механізми Ради ООН з прав людини», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,7 друк. арк.

Статті:

1.  «Співвідношення  Універсального  періодичного  огляду  з  іншими  засобами

міжнародного контролю», «Науковий Вісник Херсонського Державного університету»,

Вип 5., 0,5 друк.арк.

2.  «Консультативний  комітет,  як  допоміжний  орган  Ради  ООН  з  прав  людини»,

«Підприємництво, господарство і право», Вип 11, 0,5 друк.арк. 
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3.  «Проблемні  питання  процедури  подання  і  розгляду  скарг  в  Раді  ООН  з  прав

людини», «Право і суспільство», Вип 6, 0,6 друк.арк.

Тези:

2. «Форми діяльності Ради ООН з прав людини: чергові, організаційні і спеціальні сесії»,

конференція  «Наука  у  контексті  сучасних  глобалізаційних процесів»,  19  листопада

2017 р., м. Вінниця, 0,1 друк.арк.

К.ю.н., доц. Галан В.О. та к.ю.н., ас. Мякота О.В. у відпустці по догляду за дитиною.

2.1. Вказати викладачів, які не виконали НДР:

- к.ю.н., доцент Шуміло І.А.;

- к.ю.н., асистент Маринів І.І.

2.2. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми

договору. Кафедра участі не бере.

2.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми.

Актуальність розробок  в рамках цільової  комплексної програми, які були виконані

викладачами  кафедри   протягом  звітного  періоду,   визначається  передусім  потребою

удосконалення національного законодавства  та його адаптації до права ЄС, які мають

стратегічне значення в умовах імплементації  Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ,

а також  потребою реалізації пріоритетних напрямків зовнішньої політики нашої держави,

що спрямована на подолання як проблем глобального, регіонального, так і національного

масштабу.  Важливим напрямком зовнішньої політики нашої держави була і залишається

підтримка  мирного  і  взаємовигідного  співробітництва  з  членами  міжнародного

співтовариства  на  основі  загальновизнаних  принципів  та  норм  міжнародного  прав;

забезпечення  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  співпраці  з  Організацією Північноатлантичного  договору з
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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, особливостям

співробітництва з СОТ, НАТО, Радою Європи іншими міжнародними організаціями. Крім

того,  детальної  розробки  надалі  потребують  питання,  пов’язані  з  виконанням  рішень

Європейського суду з прав людини, розвитку його практики з урахуванням Конвенції про

захист прав людини і протоколів до неї,. 

Серед  питань  міжнародного  публічного  права,  які  не  втрачають  актуальності  є

застосування  норм міжнародного  права  та принципу мирного вирішення міжнародних

спорів,  а  також проблеми міжнародного гуманітарного права та розвитку різних форм

співробітництва держав у таких сферах як енергетика, боротьба з транс національності

злочинності, військового і оборонного співробітництва. 

1.6  Вказати  наявність  авторських  свідоцтв  та  патентів. Кафедра  не  здійснює

діяльність на госпдоговірних засадах.

1.7 Наукова новизна отриманих результатів.

Яковюк  І.В.  -  Досліджено  передумови  і  закономірності  співробітництва   країн

Східної Європи в військово-політичній сфері на початку ХХ ст.

Сердюк  О.В.  -  Розглянуто  сучасні  проблеми  застосування  українськими  судами

практики ЄСПЛ з урахуванням динаміки його правових позицій та змін у контрольному

механізмі. Визначено особливості практики ЄСПЛ як джерела права.

Тарасов  О.В.  -  Застосування  методології  правової  персонології  до  вивчення

проблеми міжнародно-правової відповідальності дозволило: 1) з’ясувати системні зв’язки

та невід’ємну єдність інститутів правосуб’єктності та відповідальності у міжнародному

праві  за  загально  соціальними,  темпоральними,  морфологічними,  системологічними,

17



просторовими, предметно-статусними, функціональними, компетентністними та іншими

критеріями;  2)  удосконалити  поняттєво-категоріальний  апарат  в  межах  проблематики

цілеспрямованих  міжнародно-правових  санкцій;  3)  виявити  методи  юридичної

гібридизації міжнародного і національного права, які використовує держава-агресор для

викривлення  міжнародно-правових  відносин  з  метою  уникнення  міжнародно-правової

відповідальності  за  міжнародно-протиправні  діяння;  4)  визначити  нормативну правову

природу  так  званих  Мінських  домовленостей;  5)  встановити  персонативну  правову

природу учасників Мінського процесу; 5) звернути увагу на нормативні та персонативні

колізії  так  званих  Мінських  домовленостей  з  національним  правом  України  на

конституційному рівні; 6) розширити в цілому методологічний інструментарій доктрини

міжнародного права.

Щокін  Ю.В.  -  Вперше  в  українській  доктрині  міжнародного  права  обґрунтована

доцільність включення у текст Конституції  України окремої норми щодо застосування

міжнародно-правових звичаїв. Запропоновано проект змісту відповідної норми, а саме:

- міжнародно-правові звичаї, які утворилися на підставі визнання правовими правил,

що склалися у практиці міжнародних відносин, визнаються в Україні джерелом права.

-  міжнародно-правові  звичаї,  що  закріплюють  загальновизнані  принципи  і  норми

міжнародного права, мають пріоритет над нормами внутрішньодержавного права.

- встановлення існування партикулярних (локальних) міжнародно-правових звичаїв,

що  склалися  у  практиці  міжнародних  відносин  України  з  окремими  державами  і

міжнародними міждержавними організаціями, здійснює Конституційний Суд України.

-  міжнародно-правові  звичаї  і  міжнародні  договори  України  мають  однакову

юридичну  силу.  Їх  пріоритетність  у  регулюванні  однорідних  міжнародних  відносин

визначається часом утворення звичаю або договору. Питання про утворення міжнародно-

правового  звичаю,  який  скасовує  міжнародний договір  України  цілком чи  його  певні

норми або змінює їх зміст, з'ясовує Конституційний Суд України.
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Кудас І.Б. - Проведено правовий аналіз переліку та класифікації фінансових операцій

міжнародних  банків.  питання  правового  статусу  зазначених  угод,  теоретичних  та

практичних  проблем,  які  характеризують  правову  природу  зазначених  угод,

співвідношення міжнародного публічного та приватного права. 

Стешенко В.М. - Встановлено особливості формування і сучасного стану інституту

оренди  території  у  міжнародному  публічному  праві.  Запропоновано  зміни  і

доповнення,  спрямовані  на  удосконалення  практики  застосування  національними

судами України міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя.

Сенаторова О.В. - 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.

Трагнюк О.Я.- Розкрито особливості  і  характер компетенції Європейського Союзу

після набуття чинності Лісабонською угодою у 2009 році. Зокрема, зосереджена увага на

розвитку  зовнішньої  компетенції  ЄС  у  такій  сфері  як  військове  та  оборонне

співробітництво.  Зроблено  висновок  про  те,  що розвиток  повноважень  Європейського

Союзу з питань оборонного та військового співробітництва є відображенням складних

процесів узгодження позицій держав-членів, які досить часто по-різному сприймали та

реагували на загальнополітичну обстановку у світі,  а  також мали різні  уявлення щодо

ступеню  обмеження  своїх  суверенних  прав  навіть  задля  досягнення  загальновигідних

цілей. Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, вивченням нових

ідей та тенденцій розвитку правових механізмів, що регулюють реалізацію комперенції
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ЄС у різних сферах.

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  актуальні

проблеми співпраці України та Європейського Союзу за Угодою про асоціацію 2014 р.

Сіваш  О.М.  -  Наукова  новизна  полягає  в  проведенні  комплексного  дослідження

кодифікаційної  роботи  Комісії  міжнародного  права  щодо  питань  міжнародної

відповідальності та її результатів.

Радчук О.П.  - У статтях розглянуто сучасні підходи до регулювання усиновлення

дітей громадян України іноземцями. Особлива увага приділена питанням захисту прав

усиновлених дітей, вказана компетенція відповідних державних органів як в Україні так і

за її межами щодо захисту інтересів таких дітей.

Жуков І.М. - Розглянути та проаналізувати нові форми обігу інформації с позицій

сучасного  національного  законодавства  і  визначити  основні  проблеми  правового

регулювання зобов’язальних відносин в мережі Інтернет та шляхи їх врегулювання.

Білоусов Є.М. - Розкрито зміст доктринальних підходів до розуміння міжнародної

економічної  безпеки,  з’ясувана  роль  України  в  створенні  системи  забезпечення

міжнародної економічної безпеки

Полатай  В.Ю.  -  Досліджено  взаємодію  субєктів  при  вирішенні  спорів  в

міжнародному комерційному арбітражі.

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

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

науково-дослідної роботи.

Маринів І.І. - Досліджено місце міжнародного права в правовій системі Республіки

Польща, яка є членом Європейського Союзу.
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Калмикова О.С.  -  Розгляд концепції  сталого розвитку стосовно прав людини в їх

міжнародно-правовому  аспекті  і  приведення  доводів  на  користь  того,  що  зазначена

концепція  повинна  стати  фундаментом  міжнародного  співробітництва  в  галузі  прав

людини. Проведення аналізу корінних причин тероризму і їх зв'язку з правами людини.

Вивчення  ролі  міжнародного  права  прав  людини  в  контексті  боротьби  з  тероризмом.

Пошук  шляхів  підвищення  ефективності  міжнародного  співробітництва  в  галузі  прав

людини.

Аббакумова О.С. - Комплексно досліджено проблемні питання взаємодії головних

органів  Ради  Європи  у  різних  сферах  функціонування  цієї  міжнародної  організації.

Особлива увага приділена вивченню питань взаємодії головних органів Ради Європи у

питаннях нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ.

Ісакова В.М. - Написати новизну. Наукова новизна результатів даного дослідження

полягає в тому, що було чітко визначено характер закріплення принципів добросовісності

та автономії волі сторін у Віденській конвенції ООН «Про договори міжнародної купівлі-

продажу  товарів»  в  контексті  настання  відповідальності  суб’єктів   міжнародних

торгівельних відносин. Так, встановлено, зокрема, що прямих норм щодо притягнення до

відповідальності за порушення принципів немає, однак кожен із цих принципів має своє

практичне втілення, що і було чітко виокремлено і досліджено із зазначенням дій, в які

такі принципи порушують та за вчинення яких передбачається відповідальність.

Бенедик Я.С. - Наукова новизна визначається вивченням сучасного стану правового

регулювання  використання  відновлюваних  джерел  енергії  в  Європейському  Союзі,  у

межах дослідження виокремлено чинники, що обумовили стрімкий розвиток співпраці

держав-членів ЄС у відповідній сфері, етапи становлення, тенденції подальшого розвитку

такого  співробітництва.  Визначено  роль  міжнародних  неурядових  організацій  у

розвиткові  міжнародної  співпраці  в  сфері  відновлюваної  енергетики,  виявлено  нові

специфічні  форми  кооперації  суб’єктів  міжнародного  права  та  інших  учасників

міжнародних  відносин  у  контексті  розвитку  правового  регулювання  екологічно
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орієнтованої  енергетики,  зокрема,  розкрито  правовий  статус  інтернаціоналізованих

публічно-приватних партнерств та епістемних співтовариств.

Асірян С. Р. - 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.   

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

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):

1)  проект  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  закону  України  «Про  основи

національної безпеки України»» (доц. Білоусов Є.М.)

2) висновок 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. (доц. Сенаторова О.В.)

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

судових органів. Кафедра участі не брала.

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

та ін.
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1)  Сенаторова  О.В.  -  член  Міжвідомчої  Комісії  з  імплементації  міжнародного

гуманітарного права в Україні.

2) Сенаторова О.В. - експерт Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

3)  Жуков  І.М.  -   член  Адміністративної  комісії  Адміністрації  київського  району

Харківської міської ради.

4) Трагнюк О.Я. - експерт, регіональний координатор Проекту EU Project  “Support to

Justice Reform to Ukraine”

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих спеціалізованих

Судів  України  (з  наданням  короткого  змісту  найважливіших)  та  викладачів,  які  їх

готували.

1) Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних  справ  «Про  застосування  судами  міжнародних  договорів  України  при

здійсненні правосуддя» від 19 грудня 2014 р. № 13, вих. лист ВССУ № 94-1065/0/4-17 від

08.06.2017 р. (Яковюк І.В., Стешенко В.М., Трагнюк О.Я.)

2) Підготовка експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів ВККС

України для регулярного оцінювання суддів. (проф. Сердюк О.В.)

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України. Не має.

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  «Римська  декларація  ЄС:  нові  пріоритети  розвитку

об’єднаної Європи», 12 травня 2017 р.; 

2)  Круглий  стіл  в  рамках  всеукраїнського  тижня  захисту  прав  людини  «Права

людини в світі» 12 грудня 2017 року;
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3) Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в 

Україні», 23 жовтня 2017 р., спільно з  Проектом ЄС «Підтримка впровадження Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (Association4U);

4)  ІІІ Харківські міжнародно-правові читання «Євроатлантична інтеграція України:

свідомий вибір моделі безпеки», 03 листопада 2017 р.. 

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 23 жовтня 2017 р. міжнародна конференція
«Угода про асоціацію як інструмент 
правових реформ в Україні», 
Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого

10

2 3-6  жовтня  2017  р.  І  Харківський
міжнародний юридичний Форум «Право та
проблеми  сталого  розвитку  в
глобалізованому  світі»,  Національний
юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

3

3 02.06.2017  р.,  міжнародна  науково-
практична  конференція  «Європейські
студії  в  Україні:  здобутки,  виклики  та
перспективи»,  Київський  національний
економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана

1

4 27.04.2017  р.,  ХІІІ  Міжнародна  наукова
конференція молодих вчених та студентів
«Від  громадянського  суспільства  –  до
правової  держави»,  Харківський
національний  університет  ім.  В.  Н.
Каразіна

1

5 21-22.04.2017  р.,  Міжнародний  конгрес
європейського  права,  Національний
університет «Одеська юридична академія»

1

6 03.04.2017  р.,  Міжнародна  конференція
«Європеїзація» правопорядків третіх країн

1
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–  виконання  Угоди  про  асоціацію  між
Україною  та  ЄС,  Інститут  міжнародних
відносин  Київського  національного
університету імені Т. Шевченка

7 19.11.2017  р.,  Міжнародна  науково-
практична  конференція   «Наука  у
контексті  сучасних  глобалізаційних
процесів» 

1

8 6-7 жовтня 2017 р., Децентралізація 
публічного адміністрування в умовах 
інтеграції України до Європейської 
спільноти : проблеми та перспективи: 
Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції викладачів, 
співробітників ВНЗ і наукових організацій,
магістрантів, аспірантів, докторантів, 
представників громадських організацій, 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, підприємств та 
інших установ. м. Сєвєродонецьк

1

9 12-13  травня  2017  р.,  Причорноморська
фундація  права.  Міжнародна  науково-
практична конференція «Правова держава:
напрямки  та  тенденції  її  розбудови  в
Україні» (м.Одеса)

1

10 23 листопада 2017 р., Історія 
державотворчих процесів в Україні та 
зарубіжних країнах, м. Харків

5

11 8-10 листопада 2017., Шостий 
Регіональний семінар з імплементації 
міжнародного гуманітарного права, 
Мінськ, Панельний виступ: “Additional 
Protocols аnd the Principle of Distinction”

1

12 27 жовтня 2017, Зустріч дорадчої групи 
партнерів Програми USAID “Нове 
правосуддя” м. Київ.

1

13 5 October 2017, Round Table «Armed 
Conflict in Ukraine and Modern European 
and Global Changes» (Kharkiv)

1

14 6  жовтня  2017  р.,  Право  та  проблеми
сталого розвитку у глобалізованому світі :
міжнар. юрид. форум, м. Харків

1

15 03.04.2017  р.,  Міжнародна  конференція
«Європеїзація» правопорядків третіх країн
–  виконання  Угоди  про  асоціацію  між
Україною  та  ЄС,  Інститут  міжнародних
відносин  Київського  національного

1
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університету імені Т. Шевченка.

Всеукраїнські
1 03.11.2017  р.,  III Харківські  міжнародно-

правові  читання,  присвячені  пам’яті
професорів  М.В.  Яновського  і  В.С.
Семенова  «Євроатлантична  інтеграція
України: свідомий вимір моделі безпеки»,
Національний  юридичний  університет
імені Ярослава Мудрого

10

2 12 травня 2017 р., науково-практична 
конференція «Римська декларація ЄС: нові
пріоритети розвитку об'єднаної Європи», 
Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого

7

3 12 грудня 2017 року, Круглий стіл в 
рамках всеукраїнського тижня захисту 
прав людини «Права людини в світі» 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого;

4

4 13-16 липня 2017 р., методологічна школа
«Викладання  Європейської  конвенції  з
прав  людини  та  практики  Європейського
суду  з  прав  людини»,  організована
Координатором проектів ОБСЄ в Україні у
межах проекту «Гарантування дотримання
прав людини при здійсненні правосуддя»,
м. Київ.

1

5 20 жовтня 2017 р., Всеукраїнська науково-
практична конференція «Теорія та 
практика сучасної юриспруденції» (м. 
Харків)

1

6 8 червня 2017 р, Моніторинг реалізації 
Кримінального процесуального кодексу 
України. (Запоріжжя)

1

7 27  квітня  2017  р.,  Історія  українського
парламентаризму (до 100-річчя утворення
Української  Центральної  Ради)  :  круглий
стіл , м. Харків,

1

8 2 листоп. 2017 р., Правосуддя для Сирії: 
обмануті надії : семінар Харківського 
юридичного товариства, м. Харків

1

9 16 червня 2017 р., Політичні та правові 
дисонанси в сучасних українських 
реаліях: ХХХ Харків. політол. читан., 

1

2.8.  Участь  у  зарубіжних  конференціях  (вказати  країну,  місто,  повну  назву
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конференції та викладачів, які взяли участь).

1) Ісакова В.М.:  IV  International  Scientific  and Practical  Conference  «Modern Scientific

Achievements and Their Practical Application» (October 31, 2017, Dubai, UAE)

2) Сенаторова  О.В.:  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?

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій:

1) Сучасні проблеми міжнародного права.  Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В.

Буроменського: монографія / авт.кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів;

Одеса : Фенікс, 2017. (Аббакумова Д.В. - 0,6 друк. арк., Тарасов О.В. - 0,5 друк. арк..)

2) Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України: монографія /

під ред. А.П. Гетьмана, Є.М. Білоусова, С.В. Глібка. Харків: Право, 2017. (рекомендована

вченою радою НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ № 9 від

29.11.2017) (Білоусов Є.М. - 1,5 друк.арк.)

3) Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до

70-річчя проф. В. Муравйова / за заг. ред. К. Смирнової. Одеса: Фенікс, 2017. (Яковюк І.В.

- у співавторстві - 0,8 друк.арк.)

Вказати монографії опубліковані за кордоном. Не має.

3.2.  Список  опублікованих  за  звітний  період  підручників  (автори,  назва,  обсяг  в

друк.арк.).

1)  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  /  15,4  друк.арк.  (Аббакумова  Д.В.,  Анакіна  Т.М., Білоусов  Є.М.,

27



Буроменський М.В.,  Жуков І.М., Комарова Т.В.,  Кудас І.Б.,  Полатай В.Ю., Сенаторова

О.В., Сорокун В.М., Сердюк О.В., Трагнюк О.Я., Чевичалова Ж.В., Щокін Ю.В., Яковюк

І.В.)

3.3.  Список опублікованих за  звітний період навчальних посібників  (автор,  назва,

обсяг в друк.арк.). Не має.

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 59/30,57 друк.арк.

з них:

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.): 6/2, 2 друк.арк.

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science - 3/1,2 друк.арк.:

Scopus:

1)  Bytyak Y.,  Yakovyuk I.,  Tragniuk O.,  Komarova T.   The State Sovereignty and

Sovereign Rights: The Correlation Problem // Man In India, № 97. - Р. 577-588. (Tragniuk O. –

0,3 друк.арк., Yakovyuk I. - 0,4 друк.арк.)

2)  Yakovyuk I.  Models of the Relationship Between Church, State and Political Society:

Neo-Thomists’ Arguments // Man In India, № 97 Р. 499-508. (у співавторстві – 0,3 друк.арк.)

3) Yakovyuk I. Legal Mentality in National Cultural Space: Characteristics of the ERA of

Change  (Church  Schism  of  the  17th  Century) //  Man  In  India,  №  97  Р. 295-309.  (у

співавторстві – 0,2 друк.арк.)

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science)

(одиниць/друк.арк.): 18/10,47 друк.арк.

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

та Web of Science) - 1.

Таблиця №2.  Список наукових праць,  опублікованих та прийнятих редакцією до
друку у 2017 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
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роботи
Статті

1 Bytyak Y., 
Yakovyuk I., 
Tragniuk O., 
Komarova T., 

The  State
Sovereignty  and
Sovereign  Rights:
The  Correlation
Problem 

Man In India № 97 Р. 577-588

2 Yakovyuk I. Models  of  the
Relationship  Between
Church,  State  and
Political Society: Neo-
Thomists’ Arguments

Man In India № 97 Р. 499-508

3 Yakovyuk I. Legal  Mentality  in
National  Cultural
Space:  Characteristics
of the ERA of Change
(Church Schism of the
17th Century)

Man In India № 97 Р. 295-309

4 Яковюк И.В. Европейский  Союз
сквозь  призму
имперской  модели
власти

Право и политика № 12 (204) 
С. 1473-1481

5 Битяк Ю.П., 
Яковюк И.В.,

Проект
«междуморье»:
геополитический
анализ

Балтийский  гуманитарный
журнал

№ 4 (21) С. 45-56.

6 Ісакова В.М. Обмеження  засобів  і
методів  ведення
війни

World Science 11(27), Vol.2 
C. 45-47.

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього

друкованої

продукції

Монографії Наукові

статті в

наук.

журналах

та наук.

збірниках

Тези доповідей

та наук.

повідомлень на

конференціях

Підручники

та навчальні

посібники з

грифом

МОН 

Підручники,

навчальні

посібники

без грифу

МОН

Збірники

нормативн

ої

літератури

Кодекси,

комента

рі

Кількість

друк. арк.

на одного

викладача

76/52,57 4/3,4 59/30,57 12/2,9 0 1/15,7 0 0 2,39

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

роботи, викласти причини відсутності публікацій.
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Доцент Шуміло І.А. не надала індивідуальний звіт з науково-дослідної роботи на 

кафедру.

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).

1) Сердюк О.В. прочитав лекції в рамках спільної Програми розвитку ООН (UNDP)

для  Національної  школи  суддів  України  з  питань  застосування  практики  ЄСПЛ  у

кримінальних провадженнях.

2) Стешенко В.М. прочитав лекцію співробітникам Служби безпеки України на тему:

«Основні зміни у праві ЄС за Лісабонським договором 2007 року».

3)  Трагнюк  О.Я.  прочитала  лекцію  для  фахівців  юридичних  служб  Національної

Гвардії України на тему «Співробітництво України і Європейського Союзу у військовій

та оборонній сфері на сучасному етапі», 3.10.2017.

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

господарських  організацій,  інші  соціологічні  дослідження,  за  якими  підготовлено

відповідні подання. Не проводились.

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

та ін. 

1)  Запит  Генеральної  прокуратури  України  від  19.01.2017  № 12/2-20вих-17  щодо

надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах центральними органами

України. (доц. Анакіна Т.М.)

2) Лист  Генеральної прокуратури України № 14/1/2-23649-17 з питань можливості та

підстав  запитувати  у  російської  сторони видачу  затриманих на  тимчасово  окупованій
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території України осіб, які розшукуються українськими правоохоронними органами. (доц.

Сенаторова О.В., доц. Стешенко В.М.)

3) Запит УСБУ в Харківський області від 18.10.2017  №70/6-5279 щодо чинних для

України  міжнародних  правових  актів,  згідно  яких  держава  гарантує  особам,  які

знаходяться під кримінальним переслідуванням, дотримання їх прав, свобод та законних

інтересів,  при  цьому  не  завдаючи  шкоди  своїм  національним  інтересам  (зокрема,

розголошенню державної таємниці). (проф. Сердюк О.В., доц. Сіваш О.М.)

4) Запит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1-2326/17-107

від 19 жовтня 2017 року з приводу конституційного подання Уповноваженого Верховної

Ради  України  з  прав  людини  до  Конституційного  Суду  України  щодо  офіційного

тлумачення частини першої статті 9 Конституції України (Яковюк І.В., Стешенко В.М.,

Трагнюк О.Я.)

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати

всі види консультацій наданих викладачами). Не має.

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

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

Захищені за рік кандидатські дисертації:

-  Донець  А.А.  дисертація  за  темою  «Міжнародна  правосуб’єктність  федерації  в

Європейському Союзі (на прикладі ФРН)»; 

-  Камишанський  М.М.  дисертація  за  темою  «Міжнародно-правове  регулювання

використання  компенсації  як  форми  відшкодування  шкоди  держав  і  міжнародних

міжурядових організацій за міжнародно-протиправні діяння»;

-  Вишневський  Ю.А  дисертація  за  темою  «Надання  згоди  на  обов’язковість

міжнародного договору»;
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-  Ємець  І.О.  дисертація  за  темою  «Міжнародні  договори  України  про  правову

допомогу в цивільних справах»;

-  Ребриш  Б.Ю.  дисертація  за  темою  «Правове  регулювання  зобов’язань,  що

виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві».

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. Не має.

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

кандидатські та докторські дисертації). Кандидатські - 1.

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

показники). Кандидатські - 3.

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.

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., понад 80 студентів).

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно -  455/

107,6 друк.арк. 

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

викладачами одиниць/друк.арк. Статті - 4/2,4 друк.арк.

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА

ЗБІРНИКІВ

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких).
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Яковюк І.В.:

1) Вісник Національної академії правових наук України

2) Державне будівництво та місцеве самоврядування

3) Правова позиція

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

правознавства».

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

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ

Анакіна Т.М. -  Почесна грамота Ректора Національного юридичного університету

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

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету

18.11.2017 р. 

Асірян  С.Р.   -  Подяка  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.

Бенедик  Я.С.  -  Подяка  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.

Сенаторова О.В. - Відзнака за сприяння Збройним Силам України.

Сіваш  О.М.  -  Почесна  грамота  Національного  юридичного  університету  імені

Ярослава Мудрого.

Трагнюк О.Я.  -  Грамота Департаменту науки і  освіти ХОДА, за сумлінну працю,

високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі

навчання і виховання студентської молоді.

Яковюк І.В. - Премія Харківської міської ради.
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10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ

Яковюк І.В. -  член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 і голова  спеціалізованої

вченої ради Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

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

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Яковюк  І.В.,  Трагнюк  О.Я.  та  Комарова  Т.В.  беруть  участь  у  науково  дослідній

роботі  на замовлення Міністерства  освіти і  науки України за темою «Конституційне і

міжнародно-правове  забезпечення  поглиблення  військово-політичного  співробітництва

України і Європейського Союзу».

Співробітництво з закордонними організаціями. 

1)  Анакіна  Т.М.  -  тренер  англомовної  літньої  школи  «Європа:  Інтеграція  та/або

дезінтеграція»  Берлінської  школи  економіки  і  права  (м.  Берлін,  Німеччина),  14-

24.05.2017р.

2)  Сенаторова  О.В  -  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.)

3)  Стешенко В.М.  -  участь  у програмі  Європейського Союзу  ERASMUS+573861–

EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for Universities of

Ukraine and Moldova» – HRLAW: Стажування в Університеті міста Хаддерсфілд, Велика
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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.)

4)  Трагнюк  О.Я.  -  Співпраця  з  Університетом  Гете  (м.  Франкфурт-  на  –  Майні

(Німеччина)

Сенаторова О.В. брала участь у суддівстві на 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

Завідувач кафедри І.В. Яковюк
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