
 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Аббакумова Дарина В’ячеславівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Проблемні аспекти 

функціонування Ради Європи та контрольного механізму ЄКПЛ», 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Проблемні аспекти 

функціонування Ради Європи та контрольного механізму ЄКПЛ», 2,2 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): 

Наукові статті: 

«The role of the World Bank and the IMF in the international financial system and the human rights 

sphere», (1,0 друк. арк.) 

Тези: 

«Supervision of the execution of the European Court of Human Rights judgements by the main bodies 

of the Council of Europe», (0,2 друк. арк.) 

Розділи підручника: 

1) «Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // Теорія 

та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 

компендіум  2-ге вид., допов., (у співавторстві - 0,5 друк. арк.).  

Розділи навчального посібника: 

1) Нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ з боку Комітету Міністрів Ради Європи відповідно до 

ст..46 Конвенції про права людини та основоположні свободи Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях), (0,1 друк. арк.) 

2) Заходи загального характеру, що вживаються на виконання рішень Європейського суду з 

прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях), (0,1 друк. арк.) 

3) Заходи індивідуального характеру, що вживаються на виконання рішень Європейського суду 

з прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях), (0,1 друк. арк.) 

4) Поняття «позитивна дискримінація» Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (в питаннях і відповідях), (0,1 друк. арк.) 

5) Позитивні зобов’язання держави у сфері протидії дискримінації Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях), (0,1 друк. арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Комплексно досліджено питання, визначені темою 

науково-дослідної роботи, а також роль міжнародних фінансових організацій у сфері захисту прав 

людини. Особлива увага приділена вивченню питань взаємодії головних органів Ради Європи у 

питанні здійснення нагляду за виконання рішень ЄСПЛ державами-членами організації.  

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. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. 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. 
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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) «Організація Об’єднаних Націй та виклики сучасності», 24 жовтня 2019, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

2) V-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М.В. 

Яновського і В.С. Семенова: 70 років Женевським конвенціям про захист жертв війни, 28 

листопада 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 

3) Круглий стіл присвячений Міжнародному дню прав людини, 12 грудня 2019 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Міжнародні: 

1) “European integration through lenses of constitutional law”, III Kharkiv International Legal Forum, 

September 24-25, 2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine. 

2) “Business and human rights: key challenges for new democracies”, III Kharkiv International Legal 

Forum, September 25, 2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine. 

3) «The Right to Life in Modern Armed Conflicts: Extraterritorial Obligations of States» / Lithuanian-

Ukrainian Dialogue on International Law, Kharkiv, September 25, 2019. 

4) “Компенсації за житло, пошкоджене або зруйноване внаслідок збройного конфлікту на сході 

України: правові, гуманітарні, соціально-економічні та інші аспекти питання», 28 вересня 2019, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

5) “Світовий досвід регулювання криптовалют та тенденції інтеграції цифрових активів в 

міжнародному правовому полі”, 26 вересня 2019, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 

6) “Роль Системи Bitbon в розвитку нової інформаційної економіки на базі технології 

Блокчейн», 26 вересня 2019, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

7) Другий Харківський Міжнародний Безпековий Форум “Боротьба за людей в умовах гібридної 

війни”, 29-30 листопада, 2019, Харків. 

Зарубіжні: 

1) International scientific and practical conference “Legal practice in EU countries and Ukraine at the 

modern stage”, January 25-26, 2019. Arad, Romania. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Навчальні посібники: 

1) Аббакумова Д. В. Нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ з боку Комітету Міністрів Ради 

Європи відповідно до ст..46 Конвенції про права людини та основоположні свободи Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб.; 

за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. С. 28-31, (0,1 друк. арк.) 

2) Аббакумова Д. В. Заходи загального характеру, що вживаються на виконання рішень 

Європейського суду з прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб.; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. С. 

31-33 (0,1 друк. арк.) 

3) Аббакумова Д. В. Заходи індивідуального характеру, що вживаються на виконання рішень 

Європейського суду з прав людини Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб.; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. С. 

33-35 (0,1 друк. арк.) 

4) Аббакумова Д. В. Поняття «позитивна дискримінація» Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб.; за заг. ред. І. В. Яковюка. 

Харків: Право, 2019. С. 99-101 (0,1 друк. арк.) 
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5) Аббакумова Д. В. Позитивні зобов’язання держави у сфері протидії дискримінації 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-

довідк. посіб.; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. С. 101-103 (0,1 друк. арк.) 

Підручники: 

1) Аббакумова Д.В., Білоусов Є.М. Виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод : компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. 

ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2019. С. 75-94. (у 

співавторстві - 0,5 друк. арк.) 

Статті: 

1) Abbakumova D. The role of the World Bank and the IMF in the international financial system and 

the human rights sphere. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 4. P. 25-34 (1,0 друк. 

арк.) 

Тези: 

1) Abbakumova D. V. Supervision of the execution of the European Court of Human Rights 

judgements by the main bodies of the Council of Europe. International scientific and practical 

conference “Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage”: Conference 

proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P. 604-607 (0,2 друк. 

арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science.  

1) Abbakumova D. The role of the World Bank and the IMF in the international financial system and 

the human rights sphere. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 4. P. 25-34 (1,0 друк. 

арк.) Web of Science. 

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. 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». 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. III Kharkiv International Legal 

Forum, September 24-28, 2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Ні. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала. 

 

 

Асистент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук                                                            Д. В. Аббакумова 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 29 листопада 2019 р., 

протокол № 3. 
 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Додаток №1 
 

№ 

з/

п 

Назва виду роботи 
Годи

ни 

1 

Web of Science. 

1. Abbakumova D. The role of the World Bank and the IMF in the international 

financial system and the human rights sphere. Baltic Journal of Economic 

Studies. 2019. Vol. 5, No. 4. P. 25-34 

250 

7 

Аббакумова Д. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. 

Яковюка. Харків: Право, 2019. Питання 10-12, 36, 37. С. 28-35, 99-103 

25 

11 

Аббакумова Д.В. Виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини. Теорія та практика застосування 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / 

[О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. 

Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2019. Підрозд. 

3.1, 3.2, 3.4, 3.5. С. 46-66. 

15 

12 

Abbakumova D. V. Supervision of the execution of the European Court of 

Human Rights judgements by the main bodies of the Council of Europe. 

International scientific and practical conference “Legal practice in EU countries 

and Ukraine at the modern stage”: Conference proceedings, January 25-26, 

2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, P. 604-607 

60 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей на 

конференцію V-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені 

пам’яті професорів М.В. Яновського і В.С. Семенова: 70 років Женевським 

конвенціям про захист жертв війни, 28 листопада 2019 р.: 

1) Гордєєва К. О. – студентка 3 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Односторонні акти держав як джерело 

міжнародного права»; 

2) Дика С. А. – студентка 3 курсу, Інституту підготовки юридичних кадрів 

для СБ України, «Співвідношення принципу територіальної цілісності з 

правом на самовизначення» 

3) Войтенко А. В. - студентка 3 курсу, Інституту підготовки юридичних 

кадрів для СБ України, «Проблеми та тенденції реформування Ради 

Безпеки ООН: необхідність та можливість її проведення» 

4) Незвінська Є. О. - студентка 3 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Виконання рішень Європейського суду з прав 

людини в Україні» 

5) Матвєєва О. І. - студентка 3 курсу, Інституту підготовки юридичних 

кадрів для СБ України, «Проблематика імплементації Україною рішень 

Європейського суду з прав людини» 

100 

 

Всього 450 годин 
 


