
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Сіваш Олена Михайлівна. 

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

міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Правове регулювання 

діяльності органів зовнішніх зносин», 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Правове регулювання 

діяльності органів зовнішніх зносин», 1,5 друк. арк.  

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

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

Наукові статті: 

1) «Міжнародно-правова регламентація недоторканості приміщень дипломатичних 

представництв (окремі питання)», (0,85 друк. арк.) 

Тези: 

1) «Від гуманітарної інтервенції до відповідальності по захисту (R2P)», (0,16 друк. арк.) 

2) «Статус дипломатичного кур’єра: проблеми міжнародно-правової регламентації» (0,22 друк. 

арк.)  

3) «Дипломатичний захист в міжнародному праві», (0, 27 друк. арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна полягає в проведенні  

дослідження міжнародно-правової регламентації окремих питань діяльності закордонних органів 

зовнішніх  зносин, визначення прогалин в такому регулюванні, з’ясування практики сучасних 

держав щодо неврегульованих міжнародним правом моментів, кодифікаційної роботи та її 

результатів. 

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. 

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) 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; 

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

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 

Міжнародні: 

1) Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні науки: проблеми та 

перспективи», 21-22 червня 2019 р., м. Запоріжжя. 
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2) Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні погляди на актуальні 

питання правових наук», 22-23 листопада 2019 р., м. Запоріжжя 

3) Міжнародна науково-практична конференція на тему «Новітні тенденції сучасної юридичної 

науки», 6-7 грудня 2019 р., Дніпро 

4) 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). 

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

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

Наукові статті: 

1) Сіваш О. М. Міжнародно-правова регламентація недоторканості приміщень дипломатичних 

представництв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 

№ 59, 2019 С. 215-219 (0,85 друк. арк.) 

Тези: 

1) Сіваш О. М. Від гуманітарної інтервенції до відповідальності по захисту R2P // Юридичні 

науки: проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференція, м. 

Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – 148 с. 

– С. 140-141. (0,16 друк. арк.) 

2) Сіваш О. М. Статус дипломатичного кур’єра: проблеми міжнародно-правової регламентації // 

Сучасні погляди на актуальні питання правових наук:  Матеріали міжнародної науково-

практичної конференція Запорізької міської громадської організації «Істина», м. Запоріжжя, 22-

23 листопада 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – 183 с. – С. 84-87. (0,22 друк. арк.) 

3) Сіваш О. М. Дипломатичний захист в міжнародному праві // Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки :  Матеріали міжнародної науково-практичної конференція громадської 

організації «Правовий світ», м. Дніпро 6-7 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 169 с. – С. 104-107. 

(0,27 друк. арк.) 

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

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних. 

Index Copernicus International: 

 1) Сіваш О. М. Міжнародно-правова регламентація недоторканості приміщень дипломатичних 

представництв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»  – 

№ 59, 2019 С. 215-219   (0,85 друк. арк.)  

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. Ні. 

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. 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук                                                            О. М. Сіваш 

 

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 

3 

Міжнародно-правова регламентація недоторканості приміщень дипломатичних 

представництв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Право»  – № 59, 2019 С. 215-219   (0,85 друк. арк.) 

170 

15 

1) Від гуманітарної інтервенції до відповідальності по захисту R2P // Юридичні 

науки: проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференція, м. Запоріжжя, 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2019. – 148 с. – С. 140-141. (0,16 друк. арк.) 

2) Статус дипломатичного кур’єра: проблеми міжнародно-правової регламентації 

// Сучасні погляди на актуальні питання правових наук:  Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференція Запорізької міської громадської організації 

«Істина», м. Запоріжжя, 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – 183 с. – С. 84-87. (0,22 друк. 

арк.) 

3) Новітні тенденції сучасної юридичної науки :  Матеріали міжнародної науково-

практичної конференція громадської організації «Правовий світ», м. Дніпро, 2019 

р. – Дніпро, 2019. – 169 с. – С. 104-107. (0,27 друк. арк.) 

60 

17 

2. наукової статті студентів: 

1) Карпенко Д.Р.- студентка 3 курсу господарсько-правового факультету 

Суверенітет держав в умовах глобалізації// Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний науковий електронний журнал. – № 1, 2019 р. 

2) Іванова В.-студентка 3 курсу 2 групи господарсько-правового факультету 

Регламентація статусу біженців на міжнародному, регіональному і національному 

рівнях // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий 

електронний журнал. – № 6, 2019 р. 

500 

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:  

1) Гоцкалюк І. П. – студентка 3 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Піратство як злочин міжнародного характеру» 

 2) Козінченко Д. В.- студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Міжнародна правова допомога як форма міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні» 

3) Буточкіна М. К. – студентка 2 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Юрисдикція міжнародного суду ООН» 

4) Бандура - студентка 3 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Регламентація процедури екстрадиції у Великій Британії: найкращі практики 

для перейняття досвіду» 

5) Матус - студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Особливості міжнародно-правового статусу Антарктики» 

6) Салюк - студентка 5гр., 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України, «Міжнародно-правове регулювання проблем гендерної 

рівності». 

7) Мачух - студентка  3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 

України, «Міжнароно-правові стандарти з прав людини» 

8) Васильчук - студент 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Імунітет від юрисдикції консульських посадових осіб за конвенцією про 

консульські зносини 1961 р.» 

9) Слободенюк - студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Імунітет від юрисдикції консульських посадових осіб за конвенцією про 

консульські зносини 1961 р.»10) Луцик - студентка 3 гр., 3 курсу господарсько-

правового факультету, «Теорії визнання держав та їх сучасне втілення». 
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10) Врублівський -  студент 3 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Правовий статус дипломатичної пошти». 

11) Приходько - студентка 2 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Невиконання Будапештського меморандуму як порушення гарантій безпеки 

України». 

12) Гришукова - студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Самооборона як обставина, що виключає міжнародно-правову 

відповідальність». 

13) Гнесний - студент 3 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Проблема найманства в сучасному міжнародному праві». 

14) Передерій - студент 2 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Право нації на самовизначення на прикладі ситуації в Каталонії». 

15) Радіонова - студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Фрагментація міжнародного права в умовах глобалізації». 

16) Колесник - студент 2 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Міжнародне гуманітарне право: актуальні проблеми». 

17) Кварцхелія - студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Роль міжнародно-правової доктрини як джерела міжнародного права». 

18) Шарапова - студентка  6 гр., 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України, «Загальні принципи права як джерело міжнародного права в 

контексті природно-правового і позитивістського підходів до права». 

19) Антіпов - студент 2 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Віденський конгрес 1814-1815 рр.: роль у становленні та розвитку міжнародного 

права». 

20) Копейчикова - студентка 5 гр., 3 курсу Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України, «Значення діяльності ОБСЄ в урегулюванні конфлікту 

на сході України». 

21) Шевченко І. Є. - студентка 1 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Міжнародний арбітраж як мирний засіб вирішення міжнародних спорів». 

22) Макогоненко --  студентка 2 гр., 3 курсу господарсько-правового факультету, 

«Денонсація міжнародних договорів». 

 Загальна кількість годин 730 

 


