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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. “Національний контекст і 

аргументація відмови від використання правових позицій ЄСПЛ”. 2,0 д.а.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. “Національний контекст і 

аргументація відмови від використання правових позицій ЄСПЛ”. 3,9 д.а.) 

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

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

Монографії:  

Barabash I. H., Serdiuk O. V., Steshenko V. M. (2020) Ukraine in European Human Rights Regime: 

Breaking Path Dependence from Russia. In: Ramiro Troitiño D., Kerikmäe T., de la Guardia R., Pérez 

Sánchez G. (eds) The EU in the 21st Century, (у співавторстві - 0,8 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) видання 2-ге виправлене, (0,1 

друк.арк) 

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

основоположних свобод (в питаннях та відповідях) видання 2-ге виправлене, (0,1 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) видання 2-ге виправлене, (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) видання 2-ге виправлене, (0,1 друк.арк) 

5) Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів / Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях) видання 2-ге виправлене, (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) 

видання 2-ге виправлене, (0,1 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) видання 2-ге виправлене, (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) видання 2-ге виправлене, (0,1 друк.арк) 

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

основоположних свобод (в питаннях та відповідях) видання 2-ге виправлене, (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) видання 2-ге 

виправлене, (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) видання 2-ге виправлене, (0,1 друк.арк) 

Наукові статті: 

1) Імплементація  практики Європейського суду з прав людини в українське судочинство:  роль 

Верховного суду, (0, 7 друк.арк) 
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2) Serdiuk, O ; Ryabchenko Ya; Us, M. On the problems state forms of protection  of 

subjective rights of participants in banking legal relation (у срівавторстві - 0,3 друк.арк) 

3) Соціологія права: енциклопедичний словник. (0,3 друк.арк.) 

4) Судді у соціальних мережах: стан, перспективи нормативного регулювання, ( 0,8 друк.арк) 

Тези: 

Сучасні підходи до інструментів оцінювання рівня  корупції: міжнародний та національний 

вимір, (0,2 друк.арк) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

В рамках дослідження визначено: а) форми та прояви відмови від використання правових 

позицій ЄСПЛ, яка визнається однією із найбільш негативних тенденцій ровзвитку сучасної 

системи захисту прав людини в рамках Ради Європи; б) на прикладі позиції Російської Федерації 

показано соцікультурну та політичну обумовленість цього явища; в) визначено потенційні ризики 

впливу таких тенденцій на ступінь інтеграції України в європейський режим захисту прав людини. 

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

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

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

правових актів. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей 

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)» 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

1) Участь у Робочій групі з питань розвитку законодавства про організацію судової влади 

та здійснення правосуддя (Питання Комісії з питань правової реформи. Указ Президента 

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

2) Член науково-методичної ради при НАЗК 

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: 

VІ-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М. В. Яновського 

і В. С. Семенова «75 років Організації Об’єднаних Націй» (10 листопада 2020 р., на базі 

платформи Zoom). 

Міжнародні: 

1) Виконання рішень в Україні: дискусія про реформу. Міжнародний круглий стіл. ( березень 

2020; Київ) 

2) Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. П’ята міжнародна 

науково-практична конференція. Київ. 2020; 

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Монографії, опубліковані за кордоном:  

Barabash I. H., Serdiuk O. V., Steshenko V. M. (2020) Ukraine in European Human Rights Regime: 

Breaking Path Dependence from Russia. In: Ramiro Troitiño D., Kerikmäe T., de la Guardia R., Pérez 

https://zakon.rada.gov.ua/go/584/2019
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Sánchez G. (eds) The EU in the 21st Century. Springer, Cham. pp. 247–270. DOI 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_14.  

URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14#citeas  

(у співавторстві - 0,8 друк.арк) 

Навчальні посібники: 

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) видання 2-ге виправлене: 

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

– Харків:Право, 2020.-126 с. С. 11-13 (0,1 друк.арк) 

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

людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях) видання 2-ге виправлене: навч.-

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

Харків:Право, 2020.-126 с. С. 13-16 (0,1 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) видання 2-ге 

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

І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-126 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) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посібник / О.В.Сердюк, 

О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-126 с. С. 18-21 

(0,1 друк.арк) 

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

захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та відповідях) видання 2-ге 

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

І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-126 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) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посібник / О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, 

І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-126 с. С. 104-106 (0,1 

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) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посібник / 

О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-

126 с. С. 106-108 (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) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посібник / 

О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-

126 с. С. 111-113 (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) видання 2-ге виправлене: навч.-

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

Харків:Право, 2020.-126 с. С. 113-115 (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) 

видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посібник / О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та 

інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-126 с. С. 117-120 (0,1 друк.арк) 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-38399-2_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38399-2_14#citeas
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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) видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посібник / 

О.В.Сердюк, О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та інші;за заг.ред. І.В.Яковюка. – Харків:Право, 2020.-

126 с. С. 120-121 (0,1 друк.арк) 

Наукові статті: 

1) Сердюк О.В. Судді у соціальних мережах: стан, перспективи нормативного регулювання. 

Аналітичний бюлетень. Вип 1-2. 2020. С 51-69, ( 0, 8 друк.арк) 

2) Сердюк О.В. Імплементація  практики Європейського суду з прав людини в українське 

судочинство:  роль Верховного суду. 75 років ООН: зб. наук. статей за матер. VI-х Харківських 

міжнар.-прав. читань, присвячених пам’яті професорів М. В. Яновського і В. С. Семенова, 10 

листопада 2020 р., м. Харків. Редкол.: А. П. Гетьман, В. М. Стешенко та ін. Харків, 2020. С. 25-

38   (0,7 друк.арк.) 

3) Соціологія права: енциклопедичний словник. За ред. М.П.Требіна. Харків Право. 2020, 984 с.  

С. 560 -563,  (0,3 друк.арк.) 

Статті, опубліковані за кордоном: 

Serdiuk, O.; Ryabchenko Ya; Us, M. On the problems state forms of protection  of subjective rights of 

participants in banking legal relation Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 

2020. Vol. 2, Iss. 33. Р. 58-64. (у срівавторстві - 0,3 друк.арк) 

Тези: 

Cердюк О.В. Сучасні підходи до інструментів оцінювання рівня  корупції: міжнародний та 

національний вимір. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі. 

Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2020, с. 142-147. (0,2 

друк.арк) 

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

Web of Science: 

Serdiuk, O ; Ryabchenko Ya; Us, M. On the problems state forms of protection  of subjective rights of 

participants in banking legal relation Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 

2020. Vol. 2, Iss. 33. Р. 58-64. (Web of Scence)  

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

має. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Проблеми законності. Теорія 

та 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. Місцевий експерт ОБСЄ. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Участі не брав. 

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                                                            Олександр СЕРДЮК 

 

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

протокол № 3. 
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