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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Сердюк Олександр Васильович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Консультативні повноваження міжнародних судів з прав людини», 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Консультативні повноваження міжнародних судів з прав людини», 4,7 друк. арк. 

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

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

Розділи підручника: 

1) Контрольний механізм Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод. Європейський суд з прав людини. Теорія та практика застосування 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум, (1 

друк.арк) 

2) Заборона дискримінації. Теорія та практика застосування Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод : компендіум, (1 друк.арк) 

Навчальний посібник: 

1) Принципи субсидіарності та розсуду держави яу базові засади контрольного 

механізму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Конвенція 

про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях, (0,2 

друк.арк) 

2) Юрисдикція Європейського суду з прав людини / Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях), (0,2 друк.арк) 

3) Компетенція: суддів, які засідають одноособово; комітетів із трьох суддів; 

палати із семи суддів; Великої палати Європейського суду з прав людини / 

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

відповідях), (0,1 друк.арк) 

4) Умови прийнятності індивідуальної заяви: процесуальні, змістовні (по суті), 

юрисдикційні критерії / Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод (в питаннях та відповідях), (0,2 друк.арк) 

5) Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів / Конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях), (0,1 

друк.арк) 

6) Застосування Європейським судом з прав людини доктрини «європейського 

конгресу» / Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в 

питаннях та відповідях), (0,2 друк.арк) 

7) Інститут преюдиціарного висновку (Протокол № 16 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод) / Конвенція про захист прав людини та 

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

8) Склад та організаційна структура Європейського суду з прав людини. 

Особливості статусу судді ЄСПЛ / Конвенція про захист прав людини та 

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

9) Пілотні рішення Європейського з прав людини / Конвенція про захист прав 

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



10) Вимоги до індивідуальної заяви (скарги) до Європейського суду з прав людини 

/ Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях), (0,1 друк.арк) 

11) Застосування Європейським судом з прав людини тимчасових (захисних) 

заходів: поняття та умови / Конвенція про захист прав людини та основоположних 

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

Наукові статті: 

1) State regulation and financing of the Ukrainian vinograundation market in the 

conditions of euro integration. Financial and credit activity – problems of theory and 

practice (у співавторстві - 0,2 друк. арк.). 

2) Звіт за результатами громадського моніторингу застосування Верховним судом 

практики Європейського суду з прав людини (у співавторстві - 1,0 друк.арк); 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 1. Визначено особливості взаємодії 

судових та консультативних повноважень міжнародних судів 2. Запропоновано 

теоретичну модель оцінки обгрунтованості та релевантності використання правових 

позицій ЄСПЛ. 3. Встановлено значення практики вищих судів для імплементації 

правових позицій ЄСПЛ.  

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 розробка розділу «Суміжні правові 

інститути» у проекті Указу Президента України. 

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

нормативно-правових актів. Не готував. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

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

групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення 

правосуддя (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 проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участі не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читав. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не готував. 

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) Український конституціоналізм у сучасному вимірі: круглий стіл, 24 червня 2019 

р., м. Харків. 

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, кафедра міжнародного права, наукова бібліотека НЮУ); 

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

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

Міжнародні: 

1)Пріоритетні законодавчі зміни: реформа виконавчого провадження. Київ, 

листопад 2019, Право –Justice. 

2) 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); 

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

/ Lithuanian-Ukrainian Dialogue on International Law, Kharkiv, September 25, 2019. 

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

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

Розділи підручника: 

1) Сердюк О.В. Контрольний механізм Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. Європейський суд 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.52-74 (1 

друк.арк) 

2) Сердюк О.В. Заборона дискримінації. 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. 306-317 (1 друк.арк) 

Навчальні посібники без грифа МОН: 

1) Сердюк О.В. Принципи субсидіарності та розсуду держави яу базові засади 

контрольного механізму Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод / Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях 

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

інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-124 с. С. 11-13 (0,2 друк.арк) 

2) Сердюк О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини / Конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях): навч.-

довідк. посібник / О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. 

І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-124 с. С. 13-16 (0,2 друк.арк) 

3) Сердюк О.В. Компетенція: суддів, які засідають одноособово; комітетів із трьох 

суддів; палати із семи суддів; Великої палати Європейського суду з прав людини / 

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

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

інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-124 с. С. 16-18 (0,1 друк.арк) 

4) Сердюк О.В. Умови прийнятності індивідуальної заяви: процесуальні, змістовні 

(по суті), юрисдикційні критерії / Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод (в питаннях та відповідях): навч.-довідк. посібник / 

О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – 

Харків:Право, 2019.-124 с. С. 18-21 (0,2 друк.арк) 

5) Сердюк О.В. Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів 

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



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

інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-124 с. С. 64-66 (0,1 друк.арк) 

6) Сердюк О.В. Застосування Європейським судом з прав людини доктрини 

«європейського конгресу» / Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод (в питаннях та відповідях): навч.-довідк. посібник / О.В.Сердюк, 

О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-

124 с. С. 103-105 (0,2 друк.арк) 

7) Сердюк О.В. Інститут преюдиціарного висновку (Протокол № 16 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод) / Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях): навч.-довідк. 

посібник / О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – 

Харків:Право, 2019.-124 с. С. 105-106 (0,1 друк.арк) 

8) Сердюк О.В. Склад та організаційна структура Європейського суду з прав 

людини. Особливості статусу судді ЄСПЛ / Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод (в питаннях та відповідях): навч.-довідк. посібник / 

О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – 

Харків:Право, 2019.-124 с. С. 110-111 (0,1 друк.арк) 

9) Сердюк О.В. Пілотні рішення Європейського з прав людини / Конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях): навч.-

довідк. посібник / О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. 

І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-124 с. С. 112-113 (0,1 друк.арк) 

10) Сердюк О.В. Вимоги до індивідуальної заяви (скарги) до Європейського суду з 

прав людини / Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в 

питаннях та відповідях): навч.-довідк. посібник / О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, 

І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2019.-124 с. С. 116-118 

(0,1 друк.арк) 

11) Сердюк О.В. Застосування Європейським судом з прав людини тимчасових 

(захисних) заходів: поняття та умови / Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод (в питаннях та відповідях): навч.-довідк. посібник / 

О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – 

Харків:Право, 2019.-124 с. С. 118-120 (0,1 друк.арк) 

Статті: 

1) Serdyuk O.V., Samsonova Ya.A., Kolisnykova H.V. State regulation and financing of 

the Ukrainian vinograundation market in the conditions of euro integration. Financial 

and credit activity – problems of theory and practice. 2019 , Issue 30, volume 3. P.401-

406 (у співавторстві - 0,2 друк. арк.). 

Наукові статті у не фахових виданнях: 

1) Сердюк О.В., Буроменський М.В., Бєлих Я.Є. Звіт за результатами громадського 

моніторингу застосування Верховним судом практики Європейського суду з прав 

людини. Харків: ІПГД,2019. – 72 с.  (у співавторстві - 1,0 друк.арк) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

Web of Science: 

1) Serdyuk O.V., Samsonova Ya.A., Kolisnykova H.V. State regulation and financing of 

the Ukrainian vinograundation market in the conditions of euro integration. Financial 

and credit activity – problems of theory and practice. 2019 , Issue 30, volume 3. P.401-

406 (у співавторстві - 0,2 друк. арк.). 

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


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 колегії фахового наукового журналу «Теорія і філософія права». 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був. 

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. Національний експерт Проекту 

“Нове правосуддя”; Експерт проекту ЄС “Право –Justice”. 

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 отримував. 

 

 

Професор кафедри міжнародного права, 

доктор юридичних наук                                                            О.В. Сердюк 

 

 

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

протокол № 3. 
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