
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. «Правові засади перехідного 

правосуддя в Україні» 1,5 друк.арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Правові засади перехідного 

правосуддя в Україні» 1,76 друк.арк.  

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

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

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) видання 2-ге виправлене, (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) видання 

2-ге виправлене, (0,1 д.а.) 

Наукові статті: 

«Leaving the Russian Orbit: War Challenges and Transitional Justice Perspectives in Ukraine», (0,8 

друк. арк.) 

Тези: 

«Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації збройного конфлікту в 

Україні», (0,76 друк. арк.) 

4.2. Встановлено особливості юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо ситуації 

збройного конфлікту в Україні, висвітлені переваги міжнародної і національної юрисдикцій щодо 

певних діянь, запропоновано кроки подальших дій України на шляху переслідування винних осіб 

за міжнародні злочини, вчинені в контексті війни на території України.  

Встановлено головні виклики збройного конфлікту в Україні в контексті подальшого 

врегулювання і перехідного періоду від війни до миру, окреслено концептуальні засади правового 

регулювання перехідного правосуддя в Україні. 

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

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

1) Розробка «Державної політики захисту та відновлення прав людини і основоположних 

свобод в умовах збройного конфлікту та території України та подолання його наслідків» 

(«Концепція перехідного правосуддя») в рамках Робочої групи з реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Комісії з правової реформи України. 

2) Розробка проєкту Закону про засади та міри відповідальності окремих осіб за злочини, 

вчинені в умовах збройного конфлікту, а також осіб, які співпрацювали з окупаційною 

адміністрацією РФ.  

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

правових актів.  

1) Підготовка висновків щодо проектів законів: Кримінальний кодекс України (нова 

редакція), Книга 8. Злочини проти основ міжнародного права та міжнародного правопорядку 

(листопад 2020 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Надання консультацій з приводу реалізації Концепції Перехідного правосуддя Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. 
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5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

1) Участь у Робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з 

правової реформи України (Питання Комісії з питань правової реформи. Указ Президента 

України; Положення, Склад колегіального органу від 07.08.2019 № 584/2019 зі змінами) 

2) Участь у Міжвідомчій Комісії з питань застосування та реалізації норм МГП в 

Україні в рамках Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Про 

утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного 

гуманітарного права в Україні, Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального 

органу, Положення від 26.04.2017 № 329, зі змінами).  

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) Прочитано лекцію на тему «Кримінальна відповідальність за воєнні злочини» - 

всеукраїнський вебінар в рамках співробітництва з УГСПЛ, 5 червня 2020 р. 

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

Американського університету Вірменії англійською мовою прочитано дві лекції не тему 

«Direct Participation in Hostilities», 9 липня 2020 р. 

3) Для слухачів Міжнародної літньої школи з міжнародного гуманітарного права в рамках 

Центру міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя англійською мовою 

прочитано лекцію не тему «Civilians Directly Participating in Hostilities: Legal Status and 

Consequences», 13 серпня 2020р.  

4) Для слухачів курсів підвищення кваліфікації співробітників Служби Безпеки України 11 

грудня 2020 р. прочитана лекція на тему: «Основи міжнародного гуманітарного права»; 

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

самоврядування, організацій та громадян.  

1) Відповідь на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності Д. Монастирського № 04-27/3-161 від 16 січня 2020 р. (у співавторсві зі 

Стешенко В.М.) 

2) Відповідь на запит Першого заступника Голови Служби Безпеки України  В. Малюка 

щодо імплементації Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання 

тероризму від 26.03.2020 №16/1545 (у співавторстві з Сіваш О.М.) 

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 на тему: «Актуальність повноти імплементації у Кримінальний кодекс 

України норм міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо переслідування за 

міжнародні злочини», Комітет з питань правоохоронної діяльності, 7 лютого 2020 р. 

2) Організація про проведення освітнього семінару і сертифікатної програми «Практичні 

виклики перехідного періоду в умовах збройного конфлікту» в рамках діяльності Центру 

міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя».  

Міжнародні: 

1) Виступ “Current Challenges to the ICC jurisdiction in the situation of armed conflict in the 

territory of Ukraine” під час вебінару «Rome Statute of the International Criminal Court: 

Problems of Implementation to the National Legislation of Ukraine» в рамках IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму, 25 вересня 2020 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/584/2019
https://zakon.rada.gov.ua/go/329-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/329-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/329-2017-%D0%BF
https://www.facebook.com/Ugspl/videos/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8/610415572911355/
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2) Семінар-зустріч з міжнародними організаціями «Презентація і обговорення 

національної моделі перехідного правосуддя»(Київ, 7 жовтня 2020 р.). 

Зарубіжні: 

1) Виступ "Example of Ukraine: How Academics Can Effect Change on the Implementation 

of IHL and Policymaking" під час «Virtual Round Table Discussion (RTD) on IHL and the 

Philippine Experience of Urban Warfare, organized by the ICRC Delegation in Manila, 9 липня 

2020 р. 

      Суддівство у міжнародних конкурсах:  

1) IV National Moot Court Competition on International Criminal Law, 7-8 березня 2020 р. 

2) "ELSA Webinars Academy: International Humanitarian law together with CENTRE IHL-TJ", 

організація та проведення Міжнародної літньої школи – серії вебінарів з міжнародного 

гуманітарного права, 10-17 серпня 2020 р.  

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

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

Навчальні посібники: 

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) видання 2-ге 

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

ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2020. – 126 с. С. 108-111 (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) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. 

В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2020. – 126 с. С. 121-124 (0,1 

д.а.) 

Статті, опубліковані за кордоном: 

1) «Leaving the Russian Orbit: War Challenges and Transitional Justice Perspectives in Ukraine», / 

Transitional Justice in Ukraine (Konrad Adenauer Stiftung publication). – December, 2020. – P. 3-

8. (0,8 друк. арк.) 

Тези: 

1) «Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації збройного конфлікту в 

Україні», (0,76 друк. арк.) / Матеріали вебінару «Rome Statute of the International Criminal 

Court: Problems of Implementation to the National Legislation of Ukraine», що відбувся в рамках 

IV Харківського міжнародного юридичного форуму, 25 вересня 2020 р. – С. 76-88.  

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 колегії 

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. Ні.  

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

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

1) Співробітництво з Міжнародним комітетом Червоного Хреста як експерт, а також 

колаборація в організації Конкурсу есе з міжнародного гуманітарного права 2020.  

2) Співробітницвто з Konrad Adenauer Stiftung як експерт.  

3) Член 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 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://ua.icrc.org/2020/09/18/essay-competition-announcement-2020/
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про склад робочої групи проекту 

Еразмус+ HRLAW» від 14.11.2019 р. № 257). 

4) Співдиректор англомовної українсько-литовської програми подвійних магістерських 

дипломів «Міжнародне право» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

та Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс).  

5) 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». 

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. Ні. 

 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук                                                              Оксана СЕНАТОРОВА 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 24 листопада 2020 р., 

протокол № 3. 
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