
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Асірян Сюзанна Рафіківна. 

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

Європейського Союзу. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Рада ООН з прав людини», 

1.5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Контрольні повноваження 

Генеральної асамблеї ООН в сфері прав людини», 1.2 друк. арк.  

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

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

Наукові статті: 

1) «Контрольні повноваження Генеральної асамблеї ООН в сфері прав людини » (1.2 д.а.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. В результаті досліджень було проаналізовано 

повноваження Генеральної асамблеї ООН і Ради Безпеки в галузі прав людини. Ці повноваження є 

нормотворчими й імплементаційними. Вони базуються на загальному статутному принципі поваги 

до прав людини та на визначених Статутом ООН повноваженнях Генеральної Асамблеї сприяння 

загальній повазі та дотриманню основних прав і свобод людини. Визначено основоположне 

значення Статуту ООН для нормативно-правового закріплення обов’язків поважати і захищати 

права людини. 

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). 

Міжнародні: ні  

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

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

1. 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., с.148-150; 

с.317-320/ (0.5 д/а) 

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. – 187 с., с. 57-59 

/ (0.1 д/а) 

3. Міжнародне приватне право: підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.] ; за 

заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 360 с. / (0.65 д/а) 

Наукові статті у фахових виданнях: 
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1) Асірян С. Р. Контрольні повноваження Генеральної асамблеї ООН в сфері прав людини / 

С. Р. Асірян // Держава та регіони. – 2019. – Вип.№4. – с.150-178 (1.2 д/а) 

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

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

 Index Copernicus International (Республіка Польща) : 
1) Асірян С. Р. Контрольні повноваження Генеральної асамблеї ООН в сфері прав людини / С. Р. 

Асірян // Держава та регіони. – 2019. – Вип.№4. – с.150-178 (1.2 д/а) 

 

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. Участі не брала. 

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

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

 

 

 

    Асистент кафедри права Європейського Союзу, 

кандидат юридичних наук                                                                                 С. Р. Асірян 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри права Європейського Союзу 29.11.2019 протокол №11. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Асірян Сюзанни Рафіковни,  

Кандидата юридичних наук, доцента кафедри права Європейського Союзу за 2019 р 
 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 
Асірян С. Р. Контрольні повноваження Генеральної асамблеї ООН в сфері 

прав людини / С. Р. Асірян // Держава та регіони. – 2019. – Вип.№4. – 

с.150-178 

220 годин 

1.2 д/а 

7 

1. 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., с 57-59  

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. – 187 с., с.148-150; с.317-320 

3. Міжнародне приватне право: підручник / [Є. М. Білоусов, І. 

М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. 

М. Жукова, І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 360 с. 

5 годин 

0.1 д/а 

                

25 годин 

                   0.5 д/а 

 

30 годин 

0.65 д/а 

17 

 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

2.наукової статті 

1) Ольховська А. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Співробітництво України та ЄС в 

енергетичній сфері»; 

2) Касьяненко Д. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Реформа в судовій системі 

Європейського Союзу: ліквідація трибуналу з питань 

цивільної служби»; 

3) Савчук К. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблеми зайнятості населення в 

межах Європейського Союзу»; 

4) Ключникова Н. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Реформа в судовій системі 

Європейського Союзу»; 

5) Корчака Є. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблеми виходу Великої Британії з 

Європейського Союзу»; 

6) Чередниченко К., Кохан А. – студенти 5 курсу, Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, «Європейська 

громадська ініціатива: проблемні аспекти»; 

7) Баша К. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Проблемні аспекти міграційної 

політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини»; 

8) Пересада Д., Івер І. – студенти 5 курсу, Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, «Проблема дефіциту 

демократії в Європейському Союзі»; 

9) Наум М. – студент 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Теоретико-практичний аналіз 

створення єдиної європейської армії»; 

10) Стельмахов В., Бондарчук В. – студенти 5 курсу, 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, «Проблеми 

780  годин 
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імплементації норм Європейського Союзу в українське 

законодавство»; 

11) Данильченко А. – студентка 5 курсу, Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, «Боротьба Європолу з 

новими тенденціями онлайн-злочинності»; 

12) Дронгаль А. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Правові заходи у боротьбі з 

фінансуванням тероризму в Європейському Союзі»; 

13) Бражнікова Л. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Основні напрями співробітництва 

ЄС з НАТО: питання морської безпеки»; 

14) Боднарук Т. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Інститут громадянської ініціативи в 

Європейському союзі: питання ефективності»; 

15) Яременко С. – студентка 5 курсу, господарсько-правового 

факультету, «Роль національних парламентів держав-членів у 

функціонуванні Європейського Союзу»; 

16) Яловий О. – студент 5 курсу, господарсько-правового 

факультету, «Судова реформа в Європейському Союзі: 

недоліки і переваги»; 

17) Алгаш В., Піттель А. – студенти 5 курсу, Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, «Сучасна міграційна 

криза як виклик для Європейського Союзу»; 

18) Яріш Х. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Свобода пересування осіб, як одне із 

фундаментальних прав громадян Європейського Союзу»; 

19) Книжник К. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Кризові процеси у розвитку 

інтеграції в Європейському Союзі»; 

20) Загребельна І. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Питання визначення «Європейської 

країни» в умовах географічного критерію членства в 

Європейському Союзі»; 

21) Пулик В. – студент 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної  юстиції, «Зміст поняття acquis communautaire 

та особливості застосування цього поняття в Україні»; 

22) Курило О. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Інтеграція Туреччини в ЄС: 

організаційно-правовий аспект»; 

23) Шельчук Т. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Проблема дефіциту демократії у 

Європейському Союзі»; 

24) Філімонова Ю., Нанка А. – студенти 5 курсу, Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції, «Створення єдиної 

армії Європейського Союзу: позитивні та негативні аспекти 

25) Курбатова Д. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції, «Європейська прокуратура: завдання 

та повноваження»; 

26) Ножняк О. – студентка 5 курсу, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції, «Деякі наслідки Brexit для розвитку 

Європейського Союза»; 
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