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Звіт кафедри міжнародного права з науково-дослідної роботи  

за 2019 рік 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

У даному розділі мають бути вказані:  

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

Упродовж 2019 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. Стешенко В.М., к.ю.н., завідувач кафедри 

«Імплементація міжнародно-правових норм про захист прав дитини у національне 

законодавство України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк.арк., 604 год. 

Підручник: 

1. «Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник», Розділ «Право 

Європейського Союзу та міжнародне публічне право», 0,5 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях)», Розділ «Індивідуальні 

та рекомендаційні акти Європейського Союзу: види і юридична сила», 0,2 

друк.арк. 

2. «Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях)», Розділ 

«Оприлюднення джерел права ЄС. Офіційні мови ЄС», 0,2 друк.арк. 

3. 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», Розділ «Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний 

інформаційний простір», 0,5 друк.арк. 
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Статті: 

1. «Оренда міжнародно-правова», «Енциклопедія міжнародного права: у 3 т.», Т. 3 

М–Я, 0,3 друк.арк. 

Тези: 

1. «Особливості викладання лекцій з права у сучасних умовах», конференція 

«Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку» 18 березня 

2019 р., м. Харків, 0,3 друк.арк.  

2. Сердюк О.В., д.ю.н., професор 

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

Опубліковано 4,7 друк. арк., 535 год. 

Підручник: 

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

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 і 

основоположних свобод», Розділ «Заборона дискримінації», 1 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Принципи субсидіарності та розсуду держави як базові 

засади контрольного механізму Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод»,  0,2 друк.арк. 

2. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Юрисдикція Європейського суду з прав людини», 0,2 

друк.арк. 

3. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Компетенція: суддів, які засідають одноособово; комітетів 

із трьох суддів; палати із семи суддів; Великої палати Європейського суду з прав 

людини», 0,1 друк.арк. 
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4. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Умови прийнятності індивідуальної заяви: процесуальні, 

змістовні (по суті), юрисдикційні критерії», 0,2 друк.арк. 

5. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Умови правомірності обмеження свободи вираження 

поглядів», 0,1 друк.арк. 

6. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Застосування Європейським судом з прав людини доктрини 

«європейського конгресу»», 0,2 друк.арк. 

7. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Інститут преюдиціарного висновку (Протокол № 16 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод)», 0,1 друк.арк. 

8. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Склад та організаційна структура Європейського суду з 

прав людини. Особливості статусу судді ЄСПЛ», 0,1 друк.арк. 

9. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Пілотні рішення Європейського з прав людини», 0,1 

друк.арк. 

10. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Вимоги до індивідуальної заяви (скарги) до Європейського 

суду з прав людини», 0,1 друк.арк. 

11. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях)», Розділ «Застосування Європейським судом з прав людини 

тимчасових (захисних) заходів: поняття та умови», 0,1 друк.арк. 

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», Issue 30, volume 3, у співавторстві – 0,2 друк. арк. 
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2. «Звіт за результатами громадського моніторингу застосування Верховним 

судом практики Європейського суду з прав людини», «ІПГД», у співавторстві - 

1,0 друк.арк. 

3. Тарасов О.В., д.ю.н., доцент 

«Теоретико-методологічні проблеми міжнародно-правової комунікатології», 2,0 

друк.арк. 

Опубліковано 2,15 друк.арк., 1278,5 год. 

Статті: 

1. «Структура міжнародно-правової реальності», «Філософія права і загальна 

теорія права», № 2, 0,5 друк. арк. 

2. «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», 

«Енциклопедія міжнародного права: У 3 т.», Т. 3, (у співавторстві – 0,3 друк. арк.) 

3. «Семенов Володимир Сергійович»,  «Енциклопедія міжнародного права: У 3 

т.», Т. 3, 0,15 друк. арк. 

4. «Міжнародна міжурядова організація», «Енциклопедія міжнародного права: У 3 

т.», Т. 3, 0,1 друк. арк. 

5. «Міжнародна неурядова організація», «Енциклопедія міжнародного права: У 3 

т.», Т. 3, 0,1 друк. арк. 

6. «Міжнародно-правова комунікатологія», конференція «70 років Женевським 

конвенціям про захист жертв війни», 28 листопада 2019 р., м. Харків, 0,5 друк. 

арк. 

Тези: 

1. «Тривимірна концепція правової реальності», конференція «Діалектичні та 

практичні питання перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах», 11–

12 квітня 2019 р., м. Київ, 0,1 друк. арк. 

2. «Зміст міжнародно-правової реальності», конференція «Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі», 19–20 

квітня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

3. «Міжнародно-правовий контекст проголошення незалежності Карпатської 
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України», конференція «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект (До 80-річчя незалежності Карпатської України)», 27 вересня 

2019 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

4. Кудас І.Б., к.ю.н., доцент 

«Внутрішньоорганізаційний механізм міжнародних банківських установ», 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано 2,8 друк.арк., 640 год. 

Підручники: 

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

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

Навчальні посібники: 

1. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Зміст права на життя», 0,2 друк.арк. 

Статті: 

1. «Форми реалізації статутної діяльності міжнародними банками», «Економічна 

теорія та право», №3(38) «Право», 0,8 друк.арк. 

 2. «Регіональні  банки розвитку:міжнародно-правові аспекти діяльності», «Теорія 

і практика правознавства. Електронне наукове фахове видання. НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого», Вип 2(16), 0,8 друк. арк. 

5. Сенаторова О.В., к.ю.н., доцент 

«Захист прав людини під час збройних конфліктів», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 2,9 друк.арк., 486 год. 

Навчальні посібники: 

1. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод як міжнародний договір: структура, набуття чинності, денонсація, 

застереження», 0,1 друк.арк. 

2. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Обмеження прав і свобод, закріплених у Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод, та відступ від зобов’язань у 

випадку війни або суспільної небезпеки», 0,1 друк.арк. 

3. «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», Розділ «Права людини і збройні конфлікти», 0,5 друк.арк. 

Підручники: 

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

основоположних свобод: компендіум», Розділ «Правова природа Конвенції та 

вплив рішень європейського суду з прав людини на право держав-учасниць», 1,8 

друк.арк. 

Тези: 

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

чи є необхідність прийняття?» / конференція «Правова доктрина: міжнародний 

досвід та практична реалізація в Україні», 22 травня 2019 р., м. Маріуполь, 0,4 

друк.арк. 

6. Сіваш О.М., к.ю.н., доцент 

«Правове регулювання діяльності органів зовнішніх зносин», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк., 730 год. 

Статті: 

1. «Міжнародно-правова регламентація недоторканості приміщень 

дипломатичних представництв», «Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право»»,  № 59, 0,85 друк. арк. 

Тези: 

1. «Від гуманітарної інтервенції до відповідальності по захисту R2P», конференція 

«Юридичні науки: проблеми та перспективи», 21-22 червня 2019 р., м. Запоріжжя, 

0,16 друк. арк. 
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2. «Статус дипломатичного кур’єра: проблеми міжнародно-правової 

регламентації», конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правових 

наук», 22-23 листопада 2019 р., м. Запоріжжя, 0,22 друк. арк. 

3. «Дипломатичний захист в міжнародному праві», конференція «Новітні 

тенденції сучасної юридичної науки», 6-7 грудня 2019 р., м. Дніпро, 0,27 друк. 

арк. 

7. Аббакумова Д.В., к.ю.н., асистент 

«Проблемні аспекти функціонування Ради Європи та контрольного механізму 

ЄКПЛ», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 2,2 друк.арк., 450 год. 

Навчальні посібники: 

1. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ з боку Комітету 

Міністрів Ради Європи відповідно до ст..46 Конвенції про права людини та 

основоположні свободи», 0,1 друк. арк. 

2. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Заходи загального характеру, що вживаються на виконання 

рішень Європейського суду з прав людини», 0,1 друк. арк. 

3. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Заходи індивідуального характеру, що вживаються на 

виконання рішень Європейського суду з прав людини», 0,1 друк. арк. 

4. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Поняття «позитивна дискримінація»», 0,1 друк. арк. 

5. «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях)», Розділ «Позитивні зобов’язання держави у сфері протидії 

дискримінації», 0,1 друк. арк. 

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

основоположних свобод: компендіум», Розділ «Виконання рішень та застосування 

практика Європейського суду з прав людини»,  у співавторстві - 0,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «The role of the World Bank and the IMF in the international financial system and 

the human rights sphere», «Baltic Journal of Economic Studies», Vol. 5, No. 4, 1,0 

друк. арк. 

Тези: 

1. «Supervision of the execution of the European Court of Human Rights judgments by 

the main bodies of the Council of Europe», конференція «International scientific and 

practical conference “Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage”», 

January 25-26, 2019, Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 0,2 друк. арк. 

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. Таких викладачів немає. 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору. Кафедра участі не бере. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

Актуальність розробок в рамках цільової  комплексної програми «Теоретичні та 

практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного 

права», 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 проблем національного, 

регіонального і глобального 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 
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інших інтересів; поглибленням співпраці з Організацією Північноатлантичного 

договору з 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 у 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 основоположних свобод 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 транснаціональною 

злочинності, військового і оборонного співробітництва. 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Не має. 

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Стешенко В.М. – удосконалено наукову аргументацію щодо визначення суттєвих 

ознак інституту оренди території у міжнародному публічному праві. За допомогою 

прецедентної практики Суду Справедливості Європейського Союзу встановлено 

співвідношення за юридичною силою основних джерел міжнародного права і права 

Європейського Союзу. З’ясовано суттєві особливості таких правових актів вторинного 

права Європейського Союзу, як рішень, рекомендацій і висновків. Узагальнено і 

систематизовано відповідну інформацію про особливості оприлюднення джерел права ЄС 

та про правове значення офіційних мов ЄС. Сформульовано основні положення про 

викладення навчального матеріалу щодо правового захисту прав дітей та підлітків згідно 

з міжнародним універсальним правом, правом Ради Європи і національним 

законодавством України. 

Сердюк О.В. – визначено особливості взаємодії судових та консультативних 
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повноважень міжнародних судів. Запропоновано теоретичну модель оцінки 

обґрунтованості та релевантності використання правових позицій ЄСПЛ. 3. Встановлено 

значення практики вищих судів для імплементації правових позицій ЄСПЛ. 

Тарасов О.В. – розроблено засади міжнародно-правової комунікатології як 

наукового напряму, що досліджує комунікативну міжнародно-правову реальність. 

Запропоновано комунікативний понятійно-категоріальний апарат. Розроблено адекватні 

методологічні засоби дослідження комунікативної міжнародно-правової реальності. 

Вдосконалено системне бачення міжнародно-правової реальності в цілому. Переглянута 

історія харківської школи міжнародного права у відповідності до нових історичних 

джерел. Зокрема, уточнено біографії Л. І. Величко, В. С. Семенова та ін. 

Кудас І.Б. – на підставі статутних документів універсальних та регіональних банків 

досліджено систему органів міжнародних банківських установ, порядок їх формування. 

Компетенцію, форми взаємодії . 

Сенаторова О.В. – визначено зобов’язання 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. 

Сіваш О.М. – проведено  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. 

Аббакумова Д.В. – 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. 
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У цьому розділі перелічуються та аналізуються: 

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. 

Сенаторова О.В.: 

1) 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). 

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

рецензуванні наступних законопроектів: 

- «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок 

збройної агресії проти України»; 

- «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»; 

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

Сердюк О.В.: 

В рамках Комісії з правової реформи при Президенті України розробка розділу 

«Суміжні правові інститути» у проекті Указу Президента України. 

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

судових органів. Не має. 

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

та ін..: 

Стешенко В.М.: 
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- член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань організації та 

проведення єдиного фахового вступного випробування в 2020 році (Додаток до 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про утворення робочої групи» від 11 

жовтня 2019 р. № 1287): https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-

1287; 

- відповідальний за розробку тесту з базової правничої дисципліни 

«Міжнародний захист прав людини» Програми другого блоку єдиного фахового 

вступного випробування; 

- керівник групи розробників навчальних курсів проекту Еразмус+ HRLAW 

«Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та 

Молдови (573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP), реєстраційна картка 

номер 4053 (наказ ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого «Про склад робочої групи проекту Еразмус+ HRLAW» від 14.11.2019 р. № 257). 

Сердюк О.В.: 

- 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; 

-  Національний експерт Проекту “Нове правосуддя”; Експерт проекту ЄС 

“Право – Justice”. 

Сенаторова О.В.: 

- член робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Комісії з правової реформи при Президенті України (Указ Президента України 

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

- Експертна робота в рамках Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

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

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

готували. Не має. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. Не має. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949
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Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій: 

1) Круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню ООН «Організація Об’єднаних 

Націй та виклики сучасності», 24 жовтня 2019 року; 

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 року;  

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

року. 

2.7. Участь викладачів у конференціях. 

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 January 17, 2019, “Extraterritorial Obligations of 

States for Violation of the Right to Life: Classic 

Concept and New Approach of 2018 General 

Comment”  

1 

2 11–12 квітня 2019 р., діалектичні та практичні 

питання перспектив розвитку правової науки в 

сучасних умовах: ІХ Міжнародна наукова 

конференція 

1 

3 April 12–13, 2019, 3rd International Scientific and 

Practical Symposium «Combating of illegal 

migration and illicit human trafficking»  

1 

4 May 17-18, 2019, International Criminal Justice 

Cascade: from the ICC to the National Courts and 

Back 

1 

5 22 травня 2019 р., «Правова доктрина: 

міжнародний досвід та практична реалізація в 

Україні» 

1 

6 21-22 червня 2019 р., міжнародна науково-

практична конференція на тему «Юридичні 

науки: проблеми та перспективи» 

1 

7 5 вересня 2019 р., Моніторингова місія НЕО 

(Національний Еразмус+ офіс) в Україні  
1 

8 September 24–25, 2019, III Kharkiv International 

Legal Forum. Panel Discussion «European 

Integration through Lenses of Constitutional 

Law»  

7 
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9 September 25, 2019, “Business and human rights: 

key challenges for new democracies”, III Kharkiv 

International Legal Forum 

1 

10 25 вересня 2019, «Еволюція тесту контролю як 

відповідь на виклики сучасних збройних 

конфліктів» / Третій Харківський 

Міжнародний Юридичний Форум 

1 

11 September 25, 2019, Lithuanian-Ukrainian 

Dialogue on International Law «The Right to Life 

in Modern Armed Conflicts: Extraterritorial 

Obligations of States»  

5 

12 26 вересня 2019 “Світовий досвід регулювання 

криптовалют та тенденції інтеграції цифрових 

активів в міжнародному правовому полі” 

1 

13 26 вересня 2019, “Роль Системи Bitbon в 

розвитку нової інформаційної економіки на 

базі технології Блокчейн» 

1 

14 28 вересня 2019, “Компенсації за житло, 

пошкоджене або зруйноване внаслідок 

збройного конфлікту на сході України: 

правові, гуманітарні, соціально-економічні та 

інші аспекти питання» 

1 

15 4 листопада 2019, Пріоритетні законодавчі 

зміни: реформа виконавчого провадження. 

Київ, Право – Justice. 

1 

16 22-23 листопада 2019 р., міжнародна науково-

практична конференція на тему «Сучасні 

погляди на актуальні питання правових наук» 

1 

17 29-30 листопада, 2019, Другий Харківський 

Міжнародний Безпековий Форум “Боротьба за 

людей в умовах гібридної війни” 

1 

18 2 December 2019, “International Humanitarian 

Law: Contemporary Challenges in Ukraine” / 

“Geneva Conventions: 70 years upholding 

humanity in war” 

1 

19 6-7 грудня 2019 р., міжнародна науково-

практична конференція на тему «Новітні 

тенденції сучасної юридичної науки», 

1 

Всеукраїнські 

1 17 січня 2019 р., Від Маркса до Томоса: 

відносини держави і релігії в Україні протягом 

1991–2018 років: семінар Харківського 

юридичного товариства 

1 

2 21 лютого 2019 р., Проблеми кваліфікації 

збройного конфлікту в Україні: семінар 

Харківського юридичного товариства, 

1 

3 18 березня 2019 р., ХІІІ конференція школи 

педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого «Вища юридична освіта в контексті 

сучасних тенденцій розвитку»  

1 

4 21 березня 2019 р., Усе, що ви завжди хотіли 

знати про судову реформу, але боялися 

запитати: семінар Харківського юридичного 

товариства 

1 
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5 27 березня 2019 р., Круглий стіл 

«Державотворчі процеси в Україні та 

зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 

80-річчя незалежності Карпатської України) 

2 

6 19–20 квітня 2019 р., Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий 

концепт у мінливому світі: Всеукраїнський 

круглий стіл 

1 

7 22 травня 2019 р., Про Концепцію нової 

редакції Кримінального Кодексу України: 

семінар Харківського юридичного товариства 

1 

8 12 червня 2019 р., Презентація аналітичного 

дослідження МОН України та ОБСЄ 

«Стандартизовані освітні вимірювання 2018 

року у вищій юридичній освіті. Єдине фахове 

вступне випробування та Єдиний вступний 

іспит» 

1 

9 24 червня 2019 р., Круглий стіл «Український 

конституціоналізм у сучасному вимірі»  
3 

10 24 жовтня 2019 р., Круглий стіл, присвячений 

Всесвітньому дню ООН «Організація 

Об’єднаних Націй та виклики сучасності»  

4 

11 31 жовтня 2019 р., Конституційна модель 

адміністративного розсуду в Україні: дизайн 

чи спонтанний порядок?: семінар Харківського 

юридичного товариства 

1 

12 28 листопада 2019 р., 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» 

6 

13 28 листопада 2019 р., Відповідальність за 

вчинення міжнародних злочинів, скоєних у 

період збройного конфлікту на Сході України 

в 2014-2019 роках: семінар Харківського 

юридичного товариства 

1 

14 12 грудня 2019 року, круглий стіл, 

присвячений Міжнародному дню прав 

людини 

7 

Усього 

усіх 

33  

60 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

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

and Ukraine at the modern stage” (January 25-26, 2019. Arad, Romania), Аббакумова 

Д.В.  

2) National Scientific Conference with International Participation «Human Rights and 

Society Evolution – Realities, Interpretations, Trends», in context of the Erasmus+ Project 
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«European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» (October 4–5, 

2019, Moldova State University, Chișinău, Moldova), Стешенко В.М. 

3) «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, Сенаторова О.В. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій. Не має. 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (2/5,8 друк.арк.): 

1) 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. 

(Аббакумова Д.В., Кудас І.Б., Сенаторова О.В., Сердюк О.В.), 5,3 друк.арк. 

2) Право Європейського Союзу та міжнародне публічне право // Право 

Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, 

О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 

360 с. (Стешенко В.М.), 0,5 друк.арк. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (3/3,8 друк.арк.): 

1) 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. (Аббакумова Д.В., Кудас І.Б., 

Сенаторова О.В., Сердюк О.В.), 2,4 друк.арк. 

2) Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. / 

[Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. 

Харків: Право, 2019. 176 с. (Стешенко В.М.), 0,4 друк.арк. 

3) 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 



 17 

Moldova» – HRLAW. Харків, 2019. 135 с. С. 53–64. (Стешенко В.М., Сенаторова О.В.), 

1 друк.арк. 

3.4. Кількість опублікованих статей: 13 / 6,6 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (1/1 друк.арк.):  

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.) 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science (2/1,2 

друк.арк.): 

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.) 

2) Serdyuk O.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.). 

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

(3/ 2,45 друк.арк.): 

Index Copernicus International: 

1) Кудас І.Б. Форми реалізації статутної діяльності міжнародними банками / 

Економічна теорія та право. №3(38) «Право», 2019, с.141-158. (0,8 друк.арк.) 

2) Кудас І.Б. Регіональні банки розвитку:міжнародно-правові аспекти діяльності 

/ Теорія і практика правознавства. Електронне наукове фахове видання. НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого. Вип 2(16), 2019 р. (0,8 друк. арк.) 

3) 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.) 

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

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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та Web of Science) 

Scopus: Сердюк О.В. – 8 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 Abbakumova 

Daryna 

The role of the 

World Bank and 

the IMF in the 

international 

financial system 

and the human 

rights sphere. 

Baltic Journal of 

Economic Studies 

Vol. 5, No. 4. P. 

25-34 

 

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 

27/18,25 0 13/6,6 9/2,05 0 5/9,6 0 0 

 

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

роботи, викласти причини відсутності публікацій. Таких викладачів немає. 

 

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: 

1) лекція для слухачів курсів підвищення кваліфікації співробітників Служби 

Безпеки України 21 травня 2019 р. на тему: «Основи міжнародного гуманітарного 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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права» (Сенаторова О.В.) 

2) дві лекції англійською мовою на теми: «Загальні принципи міжнародного 

кримінального права» та «Воєнні злочини» для слухачів Регіональної літньої школи 

з міжнародного гуманітарного права в рамках Американського університету 

Вірменії у липні 2019 р. (Сенаторова О.В.)  

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

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання. Не має. 

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

та ін.:  

1) 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. (Стешенко В.М., Сенаторова О.В.); 

2) Запит Харківської міської ради від 6 червня 2019 р. проекту Меморандуму 

про взаєморозуміння між містом Харків, Всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Постійним представництвом в 

Україні Асоціації міст – володарів Призу Європи, (Стешенко В.М.); 

3) Запит гендерної експертки Української Гельсінської спілки з прав людини 

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

(Сенаторова О.В.). 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри. 

Тарасов О.В. підготував рецензію на проект Стандарту вищої освіти України 

(рівень перший (бакалаврський), спеціальність 293 «Міжнародне право»), 

підготовлений науково-методичною підкомісією зі спеціальності 293 «Міжнародне 

право».  
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

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

Усманов Ю.І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за темою «Міжнародно-правове забезпечення права на життя в 

умовах збройних конфліктів та ситуацій насильства всередині держави» (науковий 

керівник к.ю.н., доц. Сенаторова О.В.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. Усі викладачі мають 

науковий ступінь. 

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

кандидатські та докторські дисертації). Не має. 

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

показники). Докторські – 2, кандидатські – 6.  

 

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. Кількість наукових гуртків на кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх 

роботі та керівників.  

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток з міжнародного права 

(науковий керівник - доц. Сенаторова О.В.), який налічує понад 80 студентів. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно –             

93 / 14,4 друк.арк.  

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

викладачами одиниць/друк.арк. Не має. 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 
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8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких): 

1) Сердюк О.В. – член редакційної колегії фахового наукового журналу «Теорія і 

філософія права». 

2) Тарасов О.В. – член редакційної колегії фахового наукового журналу 

«Український часопис міжнародного права» і редколегії фахового електронного видання 

«Теорія і практика правознавства». 

3) Сенаторова О.В. – член редакційної колегії наукового видання: «Revista Studii 

Juridice Universitare» (Молдова). 

 

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

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ: 

1) Стешенко В.М. – Подяка Міністра освіти і науки України за розробку тестових 

завдань єдиного фахового вступного випробування та організацію навчання основам 

тестології (12 червня 2019 р.). 

2) Тарасов О.В. – почесна грамота виконкому Харківської міської ради з нагоди 

Дня юриста. 

3) Кудас І.Б. – Почесна грамота за сумлінну і плідну працю в університеті. 

4) Сенаторова О.В.: 

- 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». 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

1) Тарасов О.В.: 

- член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого; 

- член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій з юридичних наук 
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Міністерства освіти і науки України. 

2) Співробітництво із закордонними організаціями:  

- Стешенко В.М.: 

1) Організовано спільно з Консультативною місією ЄС (EUAM) курс лекцій 

тренера/консультанта з прав людини доктора Саєра Аммара (27 листопада – 17 грудня 

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

2) Організовано спільно з Інститутом Європейського Омбудсмана лекцію доктора 

Джозефа Зігелє (6 грудня 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого). 

- Аббакумова Д.В. – 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». 

- Сенаторова О.В.:  

- співдиректор англомовної українсько-литовської програми подвійних магістерських 

дипломів «Міжнародне право» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого та Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс); 

- 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». 

4) Сенаторова О.В. здійснювала суддівство у міжнародних конкурсах:  

- International Law Competition “Youth for Peace” (25-29 листопада 2019 р.); 

- III National Moot Court Competition on International Criminal Law, 19-20квітня 2019 р.; 

- Martens Moot-Court Competition on IHL, 21-26 квітня 2019 р. 

5) Викладачі кафедри брали участь в організації наукового заходу, спільного з 

облдержадміністрацією, а саме III Kharkiv International Legal Forum, September 24-28, 

2019, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine. 

 

Завідувач кафедри       В. М. Стешенко 


