
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. «Захист прав людини під час 

збройних конфліктів», 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Захист прав людини під час 

збройних конфліктів», 2,9 друк. арк.  

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

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

Підручник: 

1) Правова природа Конвенції та вплив рішень Європейського суду з прав людини на право 

держав-учасниць // Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод : компендіум 2-ге вид., доповн., (1,8 д.а.) 

Навчальні посібники: 

1) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як міжнародний договір: 

структура, набуття чинності, денонсація, застереження / Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (в питаннях і відповідях), (0,1 д.а.) 

2) Обмеження прав і свобод, закріплених у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, та відступ від зобов’язань у випадку війни або суспільної 

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

відповідях), (0,1 д.а.) 

3) Сенаторова О.В. Права людини і збройні конфлікти // Програми навчальних модулів. 

Підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу 

ERASMUS+ 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for 

Universities of Ukraine and Moldova» (0,5 д.а.) 

Тези: 

1) «Конвенція щодо запобігання злочинам проти людяності та покарання за них: чи є 

необхідність прийняття?», (0,4 д.а.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у визначенні зобов’язань держави у сфері 

захисту прав людини у випадку збройних конфліктів та дії міжнародних договорів у цей час. 

Визначено підстави та характерні особливості ЄСПЛ в якості механізму відновлення порушених 

прав внаслідок збройних конфліктів. Окреслено сучасні проблеми в сфері відшкодування шкоди за 

порушення норм МГП. Удосконалено ознаки розмежування та взаємодії МГП та МППЛ у 

контексті збройних конфліктів. Визначено доцільність прийняття Конвенції щодо запобігання 

злочинів проти людяності та покарання за них. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  

В рамках Комісії з правової реформи при Президенті України брала участь у розробці 

наступних законопроектів:  

«Про засади державної політики захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного 

конфлікту» (Розробка концепції національної моделі перехідного правосуддя). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-

правових актів.  

В рамках Комісії з правової реформи при Президенті України брала участь у рецензуванні 

наступних законопроектів: 

1) «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії 

проти України»; 
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2) «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дискримінаційних 

положень та врегулювання прогалин у правовідносинах з державою громадян, що проживають 

на тимчасово окупованій території України або переселились з неї»; 

3) «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Член робочої групи з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з правової реформи (Указ 

Президента України №584/2019): https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949   

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:  

1) Для слухачів курсів підвищення кваліфікації співробітників Служби Безпеки України 21 

травня 2019 р. прочитана лекція на тему: «Основи міжнародного гуманітарного права»; 

2) Для слухачів Регіональної літньої школи з міжнародного гуманітарного права в рамках 

Американського університету Вірменії у липні 2019 р. англійською мовою прочитано дві 

лекції не теми «Загальні принципи міжнародного кримінального права» та «Воєнні 

злочини».  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян:  

1) Відповідь на запит начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних 

проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури 

Автономної Республіки Крим радника юстиції Т. В. Лугового від 18.04.2019 р. № 17/1–

299вих–19. (у співавторстві з В.М. Стешенко) 

2) Відповідь на запит гендерної експертки Української Гельсінської спілки з прав людини 

Т. Марценюк щодо участі у серії інтерв’ю «Правозахисниці, які змінюють Україну» 

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

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Міжнародні: 

1) III Kharkiv International Legal Forum. Panel Discussion «European Integration through Lenses of 

Constitutional Law» (September 24–25, 2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, 

Ukraine); 

2) “International Humanitarian Law: Contemporary Challenges in Ukraine” / “Geneva Conventions: 

70 years upholding humanity in war” organised by the Embassy of Switzerland and the International 

Committee of the Red Cross (ICRC) in Ukraine, Kyiv, 2 December 2019; 

3) «Еволюція тесту контролю як відповідь на виклики сучасних збройних конфліктів» / Третій 

Харківський Міжнародний Юридичний Форум, Харків, 25 вересня 2019; 

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

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

5) International Criminal Justice Cascade: from the ICC to the National Courts and Back, Kyiv, May 

17-18, 2019 

6) “Extraterritorial Obligations of States for Violation of the Right to Life: Classic Concept and New 

Approach of 2018 General Comment” / Colloquium of the Hague Academy of International Law, The 

Hague,January 17, 2019. 
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7) «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні», 

м.Маріуполь, 22 травня 2019 р., МДУ. 

Зарубіжні: 

1) “Application of the Geneva Conventions in Time: the Outbreak and the End of Hostilities” / 

Seventh Regional Seminar on Implementation of International Humanitarian Law, Minsk, 29–31 

October 2019. 

Суддівство у міжнародних конкурсах:  

1) International Law Competition “Youth for Peace”, November 25-29 2019 

2) Martens Moot-Court Competition on IHL, 21-26 квітня 2019; 

3) III National Moot Court Competition on International Criminal Law, 19-20квітня 2019 

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

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

Навчальні посібники без грифа МОН: 

1) Сенаторова О.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як 

міжнародний договір: структура, набуття чинності, денонсація, застереження / Конвенція 

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

посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – 

Харків : Право, 2019. – 124 с. С. 107-109 (0,1 д.а.) 

2) Сенаторова О.В. Обмеження прав і свобод, закріплених у Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, та відступ від зобов’язань у випадку війни або суспільної 

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

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. 

ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. С. 120-123 (0,1 д.а.) 

3) Сенаторова О.В. Права людини і збройні конфлікти // Програми навчальних модулів. 

Підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу 

ERASMUS+ 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for 

Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. Харків, 2019. 135 с. С. 44–52. (0,5 д.а.) 

Підручники без грифа МОН: 

1) Сенаторова О.В. Правова природа Конвенції та вплив рішень європейського суду з прав 

людини на право держав-учасниць // 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., доповн. – Харків : 

Право, 2019. – 404 с. – С. 23-51. (1,8 д.а.) 

Тези: 

1) «Конвенція щодо запобігання злочинам проти людяності та покарання за них: чи є 

необхідність прийняття?» / «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в 

Україні»: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 22 травня 2019 р. Маріуполь: МДУ, 

2019. С. 114-116 (564 с.), (0,4 д.а.) 

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. Член редакційної колегі\ 

наукового видання: «Revista Studii Juridice Universitare» (Молдова). 

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.  

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 

1) Гузь, Володимир Миколайович. Міжнародно-правова охорона дикої фауни [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гузь Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2019. - 20 с. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 

Київ, 2016 – 22 с.  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2) Мельник, Андрій Володимирович. Міжнародно-правове регулювання права на 

свободу вираження поглядів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мельник 

Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2019. - 20 с. 

3) Ващенко, Валерій Артурович. Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці 

сучасного міжнародного права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / 

Ващенко Валерій Артурович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ, 2019. - 24 с. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

1) Співдиректор англомовної українсько-литовської програми подвійних магістерських дипломів 

«Міжнародне право» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 

Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс). 

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) Експертна робота в рамках Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

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:  

- Подяка Голови Харківської Обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, особистий внесок у розвиток науки і освіти та підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів; 

- Diploma of Honorary Professor of the International University «MITSO». 

 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук                                                            О.В. Сенаторова 

 

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

протокол № 3. 
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Додаток №1 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Годи

ни 

7 

 

Права людини і збройні конфлікти // Програми навчальних модулів. Підготовлено 

в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу ERASMUS+ 

573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for 

Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. Харків, 2019. 135 с. С. 44–52. (0,5 

д.а.) 

25 

 

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

відповідях): навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та 

ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 124 с. – С. 107-109, 120-123 

(0,2 д.а.) 

10 

11 

Правова природа Конвенції та вплив рішень Європейського суду з прав людини 

на право держав-учасниць // 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., доповн. – Харків : Право, 2019. – 404 с. – С. 23-51. Теорія та практика 

застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

Компендіум (1,8 д.а.) 

54 

15 

«Конвенція щодо запобігання злочинам проти людяності та покарання за них: чи 

є необхідність прийняття?» / «Правова доктрина: міжнародний досвід та 

практична реалізація в Україні»: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 

22 травня 2019 р. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 114-116 (564 с.), (0,4 д.а.) 
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