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Звіт  

кафедри міжнародного права з науково-дослідної роботи  

за 2020 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

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 

«Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу»,  1,5 

друк.арк. 

Опубліковано 2,0 друк.арк. 

Розділ монографії: 

1 «The EU in the 21st Century», розділ «Ukraine in European Human Rights 

Regime: Breaking Path Dependence from Russia»,  Springer, Cham, 2020, у 

співавторстві – 0,9 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге 

виправлене», розділ «Індивідуальні та рекомендаційні акти Європейського Союзу: 

види і юридична сила», Харків, 2020. – 0,2 друк.арк. 

2. «Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге 

виправлене», розділ «Оприлюднення джерел права ЄС. Офіційні мови ЄС», 

Харків, 2020. – 0,2 друк.арк. 

Статті: 

1. «Approximating Ukraine’s Laws to Those of the European Union Concerning Meat 

and Meat Products Cold Chain», «Journal of Advanced Research in Law and 

Economics», 2020, [S.l.], v. 11, n. 3, у співавторстві – 0,7 друк.арк. 
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2. Сердюк О.В., д.ю.н., професор 

«Національний контекст і аргументація відмови від використання правових 

позицій ЄСПЛ». – 2,0 друк.арк. 

Опубліковано 3,9 друк.арк. 

Розділ монографії:  

1. «The EU in the 21st Century», розділ «Ukraine in European Human Rights Regime: 

Breaking Path Dependence from Russia»,  Springer, Cham, 2020, у співавторстві – 0,8 

друк.арк. 

Навчальні посібники: 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Принципи субсидіарності та 

розсуду держави яу базові засади контрольного механізму Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Юрисдикція Європейського суду з 

прав людини», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Компетенція: суддів, які засідають 

одноособово; комітетів із трьох суддів; палати із семи суддів; Великої палати 

Європейського суду з прав людини», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Умови прийнятності індивідуальної 

заяви: процесуальні, змістовні (по суті), юрисдикційні критерії», Харків, 2020, 0,1 

друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Умови правомірності обмеження 

свободи вираження поглядів», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 
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6. «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (в питаннях та 

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Застосування Європейським судом з 

прав людини доктрини «європейського конгресу», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Інститут преюдиціарного висновку 

(Протокол № 16 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод)», 

Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Склад та організаційна структура 

Європейського суду з прав людини. Особливості статусу судді ЄСПЛ», Харків, 

2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Пілотні рішення Європейського з 

прав людини», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Вимоги до індивідуальної заяви 

(скарги) до Європейського суду з прав людини», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Застосування Європейським судом з 

прав людини тимчасових (захисних) заходів: поняття та умови», Харків, 2020, 0,1 

друк.арк. 

Статті: 

1. «Судді у соціальних мережах: стан, перспективи нормативного регулювання», 

«Аналітичний бюлетень», 2020,  Вип 1-2, 0,8 друк.арк. 

2. «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», 2020 р., 0,7 друк.арк. 

3. «Соціологія права: енциклопедичний словник», 2020, 0,3 друк.арк. 
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4. «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, у срівавторстві - 0,3 друк.арк. 

Тези: 

1. «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», м. Київ, 2020, 0,2 друк.арк. 

 

3. Тарасов О.В., д.ю.н., доцент 

«Міжнародно-правове прогнозування»,  2,0 друк.арк. 

Опубліковано 2,0 друк.арк. 

Статті:  

1. «Міжнародно-правова темпорологія: постановка проблеми» «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», 2020, 1 друк. арк. 

2. «Соціологія міжнародного права», «Соціологія права: енциклопедичний 

словник», 2020, 0,4 друк. арк. 

3. «Fragments from the 1844 Stepanov Manuscript on the “Law of Nations and 

Diplomacy”: From the Legacy of the Kharkiv School of International Law»,  «Jus 

Gentium», 2020, Vol.5, No. 2, 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. «Правові здатності та правові можливості: персонологічна характеристика»,  

конференція «Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах 

глобалізації розвитку інфраструктури», 2–3 квітня 2020 р., м. Київ, 0,1 друк. арк. 

2. «Право і неправо у структурній єдності персонативної правової реальності», 

круглий стіл «Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і неправо», 18–

19 вересня 2020 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 
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4. Кудас І.Б., к.ю.н., доцент 

«Правовий аналіз інституту членства в міжнародних банках»,  1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,8 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

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

відповідях), видання 2-ге виправлене», розділ «Зміст права на життя», Харків,  

2020, 0,2 друк.арк. 

Статті: 

1. «Modern Architecture Of The International Financial System», «Проблеми 

законності», 2020, вип. 151(2020), 0,8 друк.арк. 

2. «Міжнародна Фінансова Корпорація як глобальний інститут розвитку», 

«Порівняльно-аналітичне право  – електронне наукове фахове видання», 2020, 

Вип. 4, 0,8 друк.арк. 

 

5. Сенаторова О.В., к.ю.н., доцент 

«Правові засади перехідного правосуддя в Україні»,  1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,76 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод як міжнародний договір: структура, набуття чинності, 

денонсація, застереження», Харків, 2020, 0,1 друк.арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «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», Харків, 2020, 

0,1 друк.арк. 
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Статті: 

1. «Leaving the Russian Orbit: War Challenges and Transitional Justice Perspectives in 

Ukraine», «Transitional Justice in Ukraine (Konrad Adenauer Stiftung publication)», 

December, 2020, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

1. «Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації збройного 

конфлікту в Україні», матеріали вебінару «Rome Statute of the International Criminal 

Court: Problems of Implementation to the National Legislation of Ukraine», 25 вересня 

2020 р., Харків, 0,76 друк. арк. 

 

6. Сіваш О.М., к.ю.н., доцент 

«Міжнародно-правова регламентація діяльності закордонних органів зовнішніх 

зносин»,  1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. «Зародження консульського інституту (стародавній час)», «Юридичний 

науковий електронний журнал», 2020, № 7, 0,45 друк. арк. 

2. «Статус членів родини дипломатичного агента за Віденською конвенцією про 

дипломатичні зносини 1969 р.», «Юридичний науковий електронний журнал», 

2020, № 8, 0,65 друк. арк. 

3. «Implementation of the right to protect health on the materials of the practice of the 

European Court  of human rights», «Georgian medical news», 2020, Jul-Aug, 0,4 друк. 

арк. 

 

7. Аббакумова Д.В., к.ю.н., доцент 

«Міжнародно-правові аспекти функціонування міжнародних організацій та їх 

співвідношення зі сферою прав людини»,  1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,8 друк.арк. 
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Навчальні посібники: 

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

відповідях), видання 2-ге виправлене», розділ «Нагляд за виконанням рішень 

ЄСПЛ з боку Комітету Міністрів Ради Європи відповідно до ст..46 Конвенції про 

права людини та основоположні свободи», Харків, 2020, 0,1 друк. арк. 

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

відповідях), видання 2-ге виправлене», розділ «Заходи загального характеру, що 

вживаються на виконання рішень Європейського суду з прав людини», Харків, 

2020, 0,1 друк. арк. 

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

відповідях), видання 2-ге виправлене», розділ «Заходи індивідуального 

характеру, що вживаються на виконання рішень Європейського суду з прав 

людини», Харків, 2020, 0,1 друк. арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Поняття «позитивна 

дискримінація», Харків, 2020, 0,1 друк. арк. 

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

відповідях) видання 2-ге виправлене», розділ «Позитивні зобов’язання держави у 

сфері протидії дискримінації», Харків, 2020, 0,1 друк. арк. 

Статті: 

1. «Членство в Раді Європи та захист прав людини», «Юридичний науковий 

електронний журнал», 2020, №3, 1,1 друк. арк. 

Тези: 

1) «Problematic Aspects of Teaching International law. Scientific and pedagogic 

internship», конференція «“Innovative methods for the organization of educational 

process for law students in Ukraine and EU countries”: Internship proceedings», 

January 20 – February 28, 2020. Lublin, 0,2 друк. арк. 
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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 

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 
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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. – встановлено особливості процесу адаптації національних 

механізмів захисту прав людини до європейської системи захисту прав людини. 

Встановлено особливості адаптації законодавства України у сфері захисту прав 

споживачів до відповідного законодавства Європейського Союзу. 

Сердюк О.В. – в рамках дослідження визначено: а) форми та прояви відмови від 

використання правових позицій ЄСПЛ, яка визнається однією із найбільш негативних 

тенденцій розвитку сучасної системи захисту прав людини в рамках Ради Європи; б) на 

прикладі позиції Російської Федерації показано соціокультурну та політичну 

обумовленість цього явища; в) визначено потенційні ризики впливу таких тенденцій на 

ступінь інтеграції України в європейський режим захисту прав людини. 

Тарасов О.В. – розроблено засади загальної та міжнародно-правової темпорології як 

наукового напряму, що досліджує часовий вимір міжнародно-правової та національно-

правової реальності. Запропоновано темпорологічний понятійно-категоріальний апарат. 

Розроблено адекватні методологічні засоби дослідження темпорального виміру 

міжнародно-правової реальності. Вдосконалено системне бачення темпоральних 

правових станів міжнародно-правової реальності в цілому. Уточнено персонологічний 

понятійно-категоріальний апарат юридичної науки. 

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

досліджено правові форми участі акторів МФС у міжнародних банківських установах, та 

правові підстави припинення членства. 

Сенаторова О.В. – Встановлено особливості юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду щодо ситуації збройного конфлікту в Україні, висвітлені переваги 

міжнародної і національної юрисдикцій щодо певних діянь, запропоновано кроки 
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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. 

Сіваш О.М. – наукова новизна полягає в проведенні  дослідження:  історії 

зародження консульського інституту через порівняння з сучасними формами 

консульської діяльності і статусу консула; міжнародно-правової регламентації статусу 

членів родини дипломата, визначенню новел, що закріплені в двосторонніх угодах 

держав, які уточнюють  положення, закріплені у Віденській конвенції 1969 р. стосовно 

даного питання. 

Аббакумова Д.В. – комплексно досліджено питання, пов’язані з участю держав у 

діяльності Ради Європи та рівнем захисту прав людини у цих країнах. Особливу увагу 

приділено процедурі моніторингу, яка здійснюється головними органами Ради Європи з 

метою перевірки дотримання державами своїх зобов’язань у сфері захисту прав людини. 

З’ясовано етапи проведення такого моніторингу та встановлено, на якому етапі кожна з 

держав-членів Ради Європи знаходиться на даний момент. 

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) 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. 
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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. 

3) Підготовка висновків щодо проектів законів: Кримінальний кодекс України 

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

правопорядку (листопад 2020 р.) 

Сердюк О.В.: 

1) 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)» 

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

органів. Кафедра участі не брала. 

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

та ін. 

Стешенко В.М.: 

1) Член науково-методичної підкомісії 293 «Міжнародне право» НМК 5. 

«Науково-методична комісія з бізнесу, управління та права» сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН «Про 

затвердження змін до персонального складу Науково-методичних комісій 

(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України» від 21 листопада 2019 р. № 1451). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-

sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini 

2) 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  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-personalnogo-skladu-naukovo-metodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-1287


 12 

3) Відповідальний за розробку тесту з базової правничої дисципліни 

«Міжнародний захист прав людини» Програми другого блоку єдиного фахового 

вступного випробування (наказ Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Програми вступного випробування» від 07 лютого 2020 р. № 152). 

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-vstupnogo-

viprobuvannya1111 

4) Учасник фінальної експертної оцінки тестових завдань другого блоку єдиного 

фахового вступного випробування 2020 року – тесту з восьми базових правничих 

дисциплін (м. Київ, 10 червня 2020 р.). 

Сенаторова О.В.: 

1) 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. 

2) 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) 

3) 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). 

Сердюк О.В. 

1) Член науково-методичної ради при НАЗК. 

2) 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 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-vstupnogo-viprobuvannya1111
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-vstupnogo-viprobuvannya1111
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/584/2019
https://zakon.rada.gov.ua/go/584/2019
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органу від 07.08.2019 № 584/2019 зі змінами) 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду (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. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

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

конференцій (перелік): 

1) 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. 

2) Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини, 10 грудня 2020 р. 

2.7. Участь викладачів у конференціях:  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1 Березень 2020, міжнародний круглий стіл 

«Виконання рішень в Україні: дискусія 

про реформу» 

1 

2 April 2020, «Critical Thinking and Advocacy 

in a Free Society», The Leavitt Institute for 

International Development 

1 

3 25 вересня 2020 р., вебінар «Rome Statute 

of the International Criminal Court: Problems 

of Implementation to the National Legislation 

of Ukraine» в рамках IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму,  

1 

4 7 жовтня 2020 р., семінар-зустріч з 

міжнародними організаціями «Презентація 

і обговорення національної моделі 

перехідного правосуддя» 

1 

5 9-10 грудня 2020 р., п’ята міжнародна 

науково-практична конференція 

«Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі» 

 

 

1 
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Всеукраїнські 

1 7 лютого 2020 р., круглий стіл  «Актуальність 

повноти імплементації у Кримінальний кодекс 
України норм міжнародного кримінального і 

гуманітарного права щодо переслідування за 

міжнародні злочини» 

1 

2 10  лютого 2020 р.,  форум «Конституційний 
процес в Україні: відкритий діалог з 

громадянами» 

1 

3 12 березня 2020 р., семінар Харківського 
юридичного товариства «Про рекодифікацію 

Цивільного кодексу України» 

1 

4 2–3 квітня 2020 р., міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 
правової науки в сучасному світі: в умовах 

глобалізації розвитку інфраструктури» 

1 

5 24 квітня 2020 р., вебінар «International Law 

Advanced (ZNO)»  
2 

6 18–19 вересня 2020 р., всеукраїнський круглий 

стіл «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІ. Право і неправо» 

1 

7 26 жовтня 2020 р., міжнародно-правовий 
брифінг Української асоціації міжнародного 

права «75-річчя ООН» 

1 

8 4 листопада 2020 р., міжнародно-правовий 
брифінг Української асоціації міжнародного 

права «70-річчя підписання Конвенції про 

захист прав людини та основоположних 

свобод» 

1 

9 10 листопада 2020 р., VІ-ті Харківські 

міжнародно-правові читання, присвячені 

пам’яті професорів М. В. Яновського і В. С. 
Семенова «75 років Організації Об’єднаних 

Націй»  

6 

10 17 листопада 2020 р., міжнародно-правовий 

брифінг Української асоціації міжнародного 
права «Права національних меншин: 

міжнародно-правові стандарти і практика 

України» 

1 

11 10 грудня 2020 р., круглий стіл, присвячений 
Міжнародному дню прав людини 

2 

Усього 

усіх 

16 23 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Сенаторова О.В. - 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. 
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Аббакумова Д.В.: 

1. Scientific and pedagogic internship “Innovative methods for the organization of 

educational process for law students in Ukraine and EU countries”, January 20 – February 28, 

2020. Lublin, Poland. 

2. International Humanitarian Law Now – A Special Online Learning Series, May 25-29, 

2020, The Canadian Red Cross and the University of Ottawa’s Human Rights Research and 

Education Centre. 

Галан В.О. - International scientific and practical conference «Legal science, legislation 

and law enforcement practice: regularities and development trends» : conference proceedings, 

October 30–31, 2020. Lublin. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

3.1. Монографії опубліковані за кордоном: 

«The EU in the 21st Century», розділ «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). Springer, Cham., 2020, pp. 247–

270. Print ISBN978-3-030-38398-5. 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 

(Serdiuk O. V., Steshenko V. M.), 1,7 друк.арк.  

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників. Не має. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 

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

відповідях), видання 2-ге виправлене: навч.-довідк. посіб.; за заг. ред. І. В. Яковюка. 

Харків: Право, 2020. (Сердюк О.В., Кудас І.Б., Сенаторова О.В., Аббакумова Д.В.),    

2, 0 друк.арк. 

2) Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) видання 2-ге 

виправлене: навч.-довідк. посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та 

ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. 174 с. (Стешенко В.М.), 0,4 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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3.4. Кількість опублікованих статей: 14/8,6 друк.арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном (5/2,6 друк.арк.): 

1) Steshenko, Volodymyr M.; Approximating Ukraine’s Laws to Those of the European 

Union Concerning Meat and Meat Products Cold Chain. Journal of Advanced Research in 

Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 978–992, june 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184>. Date accessed: 31 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34 (у співавторстві - 0,7 д.а.). 

2) Serdiuk, O.; 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) 

3) Tarasov O. V. Fragments from the 1844 Stepanov Manuscript on the “Law of Nations 

and Diplomacy”: From the Legacy of the Kharkiv School of International Law // Jus Gentium. 

2020. Vol.5, No. 2. P. 641–647. (0,4 друк. арк.) 

4) Senatorova O. 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.) 

5) Sivash O. Implementation of the right to protect health on the materials of the practice of 

the European Court  of human rights // Georgian medical news. 2020. Jul-Aug. P. 189-194  (0,4 

друк. арк.) 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (3 /                   

1,35 друк.арк.): 

1) Serdiuk, O. 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; 

2) Sivash O. Implementation of the right to protect health on the materials of the practice of 

the European Court  of human rights // Georgian medical news. 2020. Jul-Aug. P. 189-194  - 

Web of Science; 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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3) Steshenko, Volodymyr M. Approximating Ukraine’s Laws to Those of the European 

Union Concerning Meat and Meat Products Cold Chain. Journal of Advanced Research in Law 

and Economics, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 978–992, june 2020. ISSN 2068-696X. Available at: 

<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184>. Date accessed: 31 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34 - Scopus 

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

Science) (6/ 4,2 друк.арк.): 

1) Аббакумова Д. В. Членство в Раді Європи та захист прав людини. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. №3. С. 439-445 - Index Copernicus International 

(Республіка Польща); 

2) Кудас І.Б. Modern Architecture Of The International Financial System   Проблеми 

законності, НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Вип 151(2020), 2020 р. - Index Copernicus ERIH 

PLUS Google Scholar; 

3) Кудас І.Б. Міжнародна Фінансова Корпорація як глобальний інститут розвитку. 

Порівняльно-аналітичне право. Порівняльно-аналітичне право  – електронне наукове 

фахове видання Вип.4, 2020р. - Index Copernicus International, “Наукова періодика 

України”, Google Scholar; 

4) Сіваш О.М. Зародження консульського інституту (стародавній час) // Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 418-420 - Index Copernicus International 

(Республіка Польща); 

5) Сіваш О.М. Статус членів родини дипломатичного агента за Віденською 

конвенцією про дипломатичні зносини 1969 р. // Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 8. С. 437-451 - Index Copernicus International (Республіка Польща); 

6) Tarasov O. V. Fragments from the 1844 Stepanov Manuscript on the “Law of Nations 

and Diplomacy”: From the Legacy of the Kharkiv School of International Law // Jus Gentium. 

2020. Vol.5, No. 2. P. 641–647. (0,4 друк. арк.) - Hein Online. 

 

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

та Web of Science) Сердюк О.В.: Scopus – 8. 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5184
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).34
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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Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2020 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 Senatorova O. 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 

2 Serdiuk, O  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. 

2020. Vol. 2, Iss. 

33. Р. 58-64. 

3 Sivash O. Implementation of 

the right to protect 

health on the 

materials of the 

practice of the 

European Court  of 

human rights 

Georgian medical news 2020. Jul-Aug. P. 

189-194   

4 Steshenko, 

Volodymyr  

Approximating 

Ukraine’s Laws to 

Those of the 

European Union 

Concerning Meat 

and Meat Products 

Cold Chain 

Journal of Advanced 

Research in Law and 

Economics 

v. 11, n. 3, p. 978–

992, june 2020. 

5 Tarasov O. V. Fragments from the 

1844 Stepanov 

Manuscript on the 

“Law of Nations 

and Diplomacy”: 

From the Legacy of 

the Kharkiv School 

of International 

Law 

Jus Gentium Vol.5, No. 2. P. 

641–647 
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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 

22/14,06 1/1,7 14/8,6 5/1,36 0 2/2,4 0 0 

 

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

роботи, викласти причини відсутності публікацій. Таких викладачів не має. 

 

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 (вказати назву заходу та кількість 

проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення кваліфікації).  

Сенаторова О.В.: 

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». 

 

 

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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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 Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності Д. Монастирського № 04-27/3-161 від 16 січня 2020 р. (Стешенко В.М., 

Сенаторова О.В.); 

2) 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 (Сенаторова О.В., Сіваш О.М.); 

3) звернення Першого заступника Голови Верховної Ради України 

Р. Стефанчука, щодо прийняття проекту Закону України «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Союзу РСР, Української РСР та їх окремих 

положень» (Стешенко В.М.). 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати 

всі види консультацій наданих викладачами). Не має. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

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

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій:  

кандидатська дисертація – Чернобаєва Т. О. «Міжнародна правосуб’єктність 

суб’єктів федерації». 

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

науковий ступінь. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації (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 – 3. 
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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. У даному розділі необхідно вказати 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 123 /      

16, 6 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 

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

1) Стешенко В.М. - збірник наукових праць «Проблеми законності»; 

2) Сенаторова О.В. - член редакційної колегії наукового видання: «Revista Studii 

Juridice Universitare» (Молдова); 

3) Сердюк О.В. – збірники наукових праць «Проблеми законності», «Теорія та 

філософія права»; 

4) Тарасов О.В. - член редакційної колегії фахового наукового журналу 

«Український часопис міжнародного права», «Проблеми законності», редколегії 

фахового електронного видання «Теорія і практика правознавства». 

 

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

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ. Не має. 
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10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

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 Міністерства освіти і науки 

України. 

Співробітництво з закордонними організаціями: 

1) Стешенко В.М. 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). 

2) Сенаторова О.В.: 

- Співробітництво з Міжнародним комітетом Червоного Хреста як експерт, а також 

колаборація в організації Конкурсу есе з міжнародного гуманітарного права 2020.  

- Співробітництво з Konrad Adenauer Stiftung як експерт.  

- 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 юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про склад 

робочої групи проекту Еразмус+ HRLAW» від 14.11.2019 р. № 257). 

- 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». 

3) Аббакумова Д.В.: 

http://ua.icrc.org/2020/09/18/essay-competition-announcement-2020/
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- 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». 

- Проходила науково-педагогічне стажування (м. Люблін, Республіка Польща), 

Університет Марії Кюрі-Складовської, отримала міжнародний сертифікат. 

4) Сердюк О.В. Місцевий експерт ОБСЄ. 

Сенаторова О.В. здійснювала 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.  

 

 

 Завідувач кафедри      Володимир СТЕШЕНКО 

 


