
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Аббакумова Дарина В’ячеславівна. 

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

міжнародного права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Діяльність міжнародних 

організацій у сфері захисту прав людини», 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Діяльність міжнародних 

організацій у сфері захисту прав людини», 2,2 друк. арк. 

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

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

Розділи підручника: 

1) «Міжнародне право» (розділ «Право міжнародної відповідальності») (1,5 друк.арк) 

Тези: 

1) «Monitoring procedure within the Council of Europe», (0,2 друк. арк.) 

Розділи навчального посібника: 

1) Нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини з боку Комітету Міністрів 

Ради Європи відповідно до ст. 46 Конвенції /Право Європейського Союзу. Європейське право 

прав людини (в питаннях і відповідях), (0,2 друк.арк.) 

2) Заходи загального характеру, що вживаються на виконання рішень Європейського суду з 

прав людини /Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і 

відповідях), (0,2 друк.арк.) 

3) Заходи індивідуального характеру, що вживаються на виконання рішень Європейського суду 

з прав людини /Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і 

відповідях), (0,1 друк.арк.) 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Комплексно досліджено питання, пов’язані з 

моніторинговою діяльністю головних органів Ради Європи та особливості захисту прав людини в 

межах цієї організації. Досліджено заходи загального та індивідуального характеру, що 

вживаються на виконання рішень ЄСПЛ. Окрема увага приділена міжнародно-правовій 

відповідальності держав та міжнародних міжурядових організацій. 

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. 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

Всеукраїнські: 

1) Міжнародно-правові читання Української асоціації міжнародного права, присвячені 95-

річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедрою 

міжнародного права та зарубіжного законодавства Київського державного університету ім. 

Т.Г.Шевченка (1963-1985) Ігоря Івановича Лукашука (1926-2007), 1 червня 2021 р.  

2) VІІ-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М.В. 

Яновського і В.С. Семенова: 55 років Міжнародним пактам про права людини, 19 листопада 

2021 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Міжнародні: 

1) Міжнародна школа «Перехідне правосуддя: світовий досвід і український контекст» (17-24 

травня 2021 р.), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

2) Тиждень міжнародного кримінального правосуддя (19-21 липня 2021 р.), Представництво 

Президента України в Автономній Республіці Крим. 

Зарубіжні: 

1) International scientific and practical conference “Legal sciences: research and European 

innovations”, April 23 – 24, 2021. Czestochowa, Poland. 

2) International Humanitarian Law Now – A Special Online Learning Series, May 31-June 4, 2021, 

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

Centre. 

3) International law in the post COVID-19 pandemic, November 1-12, 2021, Mara University of 

Technology. 

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

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

Навчальні посібники: 

1) Аббакумова Д. В. Нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини з боку 

Комітету Міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Конвенції. Право Європейського Союзу. 

Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. 

Яковюка. Харків: Право, 2021. С. 203-206 (0,2 друк. арк.) 

2) Аббакумова Д. В. Заходи загального характеру, що вживаються на виконання рішень 

Європейського суду з прав людини. Право Європейського Союзу. Європейське право прав 

людини (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 

2021. С. 206-208 (0,2 друк. арк.) 

3) Аббакумова Д. В. Заходи індивідуального характеру, що вживаються на виконання рішень 

Європейського суду з прав людини. Право Європейського Союзу. Європейське право прав 

людини (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб. ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 

2021. С. 208-210 (0,1 друк. арк.) 

Тези: 

1) Abbakumova D. V. Monitoring procedure within the Council of Europe. International scientific and 

practical conference “Legal sciences: research and European innovations»: conference proceedings, 

April 23 – 24, 2021. Czestochowa: “Baltija Publishing”, 2021. P. 274-277 (0,2 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science. (враховуються лише проіндексовані статті). Не має. 

Вказати Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та 

Web of Science) – 0. 

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

має. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.  

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.014 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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.  

- Викладання навчальної дисципліни англійською мовою «Law of International 

Organizations» для студентів Університету Масарика (м. Брно, Чехія) в межах програми 

академічної мобільності для викладачів. 

- Співпраця з Державним департаментом США щодо залучення гранту до університету для 

реалізації проекту «Протидія вбивствам із застосуванням зброї масового знищення (ЗМЗ) в 

Україні шляхом підвищення місцевої спроможності виявляти та реагувати на загрози її 

розповсюдження»  

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. Почесна грамота Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти 

і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету. 

 

Доцент кафедри міжнародного права, 

кандидат юридичних наук, доцент                                     Дарина АББАКУМОВА 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 26.11.2021 р. протокол № 4. 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК

