
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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. «Забезпечення реалізації норм 

міжнародного гуманітарного права в контексті викликів сучасних збройних конфліктів», 1,5 

друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Забезпечення реалізації норм 

міжнародного гуманітарного права в контексті викликів сучасних збройних конфліктів»,       

3,76 друк. арк. 

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

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

Тези: 

Сенаторова О. «Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації збройного 

конфлікту в Україні» // Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства України [Текст] : матеріали дискус. панелі IV 

Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Консульт. місія ЄС в Україні, Міжнар. асоц. кримін. 

права. Укр. нац. група, Всеукр. асоц. кримін. права ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) [та ін.]. - 

Харків : Право, 2021. - 184 с. – С. 56-68 (0,76 друк. арк.). 

Підручник: 

Розділи підручника «Міжнародне право»:  

- «Міжнародне гуманітарне право», 1, 5 друк. арк,  

- «Відповідальність індивідів за міжнародним кримінальним правом», 1,5 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Визначено особливості реалізації норм 

міжнародного гуманітарного права в сучасних збройних конфліктах, визначено особливості 

кваліфікації збройного конфлікту на території України, що почався у 2014 р., визначено правові 

статуси різних категорій осіб, які беруть участь у цьому конфлікті, та сучасні виклики, які стоять 

перед органами правопорядку України. 

Визначено правові виклики, що стоять перед Міжнародним кримінальним судом, а також 

особливості його юрисдикції щодо ситуації збройного конфлікту в Україні; висвітлені шляхи 

реалізації міжнародної і національної юрисдикцій щодо притягнення винних осіб до кримінальної 

відповідальності за міжнародні злочини, вчинені в контексті збройного конфлікту на території 

України, запропоновано подальші кроки України на шляху переслідування винних осіб.  

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

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

В рамках розробки «Державної політики захисту та відновлення прав людини і 

основоположних свобод в умовах збройного конфлікту та території України та подолання його 

наслідків» («Концепція перехідного правосуддя») у Робочій групі з реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Комісії з правової реформи України напрацьовано «Аналітичний висновок 

щодо правового захисту осіб, постраждалих внаслідок збройного конфлікту на території України», 

який є основою прийняття нормативного акту у цій сфері.  

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

правових актів.  Не має. 

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. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 
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1) Участь у Робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій 

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

Президента України від 07.08.2019 р. № 584/2019 зі змінами) 

2) Участь у Міжнародній раді експертів з питань злочинів, учинених в умовах 

збройного конфлікту при Офісі Генерального Прокурора, створеної Наказом Генерального 

прокурора від 30.09.2021 № 312 «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань 

розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту («Міжнародної ради 

експертів із питань розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту»)» 

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 від 26.04.2017 р. 

№ 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) Для слухачів Міжнародної школи з перехідного правосуддя проведено Практикум, 22 

травня 2021 р.  

2) Для слухачів курсів підвищення кваліфікації військових кадрів ЗСУ проведено лекцію 

на тему «Сучасні виклики міжнародного гуманітарного права», 16 березня 2021 р. 

3) Для співробітників Служби Безпеки України 18 травня 2021 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 Віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова від 24.12.2020 р. 

№ 22/7.1-4795-20 щодо проєкту Закону України «Про державну політику перехідного 

періоду» (спільно з В.М. Стешенко) 

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) Організовано та проведено Регіональний круглий стіл із ключовими лідерами 

громадської думки Харківщини з метою обговорення основних елементів перехідного 

правосуддя і їхнього застосування в Україні - 16 серпня 2021 р., спільно з Робочою Групою з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з правової реформи при 

Президенті України, Центром міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя та 

Центром прав людини «ЗМІНА» за підтримки Фонду «Відродження».  

2) Організовано та проведено Круглий стіл «Вдосконалення викладання міжнародного 

гуманітарного права та права прав людини для військовослужбовців Збройних сил України», за 

участю делегації DIILS, 9 серпня 2021 р.  

3) участь в cемінарі "Справедливість, закон і суспільство", 3-7 листопада 2021 р., 

організованому Аспен Інститутом Київ. https://aspeninstitutekyiv.org/predstavnyky-iurydychnykh-

kil-hlybshe-osmyslyly-svoiu-misiiu-ta-sutnist-derzhavno-pravovoi-diisnosti-na-dev-iatomu-seminari-

spravedlyvist-zakon-i-suspilstvo/  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/go/584/2019
https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=214225
https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=214225
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
http://transitionaljustice.online/#rec315698215
https://nlu.edu.ua/universytet-vidvidala-delegacziya-yevropejskogo-komanduvannya-zbrojnyh-syl-spoluchenyh-shtativ-ameryky/
https://nlu.edu.ua/universytet-vidvidala-delegacziya-yevropejskogo-komanduvannya-zbrojnyh-syl-spoluchenyh-shtativ-ameryky/
https://aspeninstitutekyiv.org/predstavnyky-iurydychnykh-kil-hlybshe-osmyslyly-svoiu-misiiu-ta-sutnist-derzhavno-pravovoi-diisnosti-na-dev-iatomu-seminari-spravedlyvist-zakon-i-suspilstvo/
https://aspeninstitutekyiv.org/predstavnyky-iurydychnykh-kil-hlybshe-osmyslyly-svoiu-misiiu-ta-sutnist-derzhavno-pravovoi-diisnosti-na-dev-iatomu-seminari-spravedlyvist-zakon-i-suspilstvo/
https://aspeninstitutekyiv.org/predstavnyky-iurydychnykh-kil-hlybshe-osmyslyly-svoiu-misiiu-ta-sutnist-derzhavno-pravovoi-diisnosti-na-dev-iatomu-seminari-spravedlyvist-zakon-i-suspilstvo/
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Міжнародні: 

1) Організовано та проведено першу Міжнародну школу з перехідного правосуддя 

International School "Transitional Justice: World Experience and the Ukrainian Context", 17-21 

May 2021.  

2) “Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) Symposium in Ukraine: Lessons Learned from 

Bosnia-Herzegovina and Iraq”, 8 липня 2021 р., організованої представництвом Міжнародної 

організації з міграції в Україні.  

3) Nuremberg Forum 2021, “The Fight against Impunity since 1950: Living up to 

the Nuremberg Principles?”, dedicated to commemorating the 70th anniversary of the Nuremberg 

Principles, 15-16 October 2021.  

4) 2021 Bruges Colloquium on IHL “Same Law, New Wars: the Enduring Relevance of 

International Humanitarian Law and the Importance of the ICRC Updated Commentaries”, 21-22 

October 2022.  

Суддівство у міжнародних конкурсах:  

1) V National Moot Court Competition on International Criminal Law, 13-14 березня 2021 р.  

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

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

Тези: 

1) Сенаторова О. «Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації збройного 

конфлікту в Україні» // Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства України [Текст] : матеріали дискус. панелі IV 

Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Консульт. місія ЄС в Україні, Міжнар. асоц. кримін. 

права. Укр. нац. група, Всеукр. асоц. кримін. права ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) [та ін.]. 

- Харків : Право, 2021. - 184 с. – С. 56-68 (0,76 друк. арк.). 

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) Керівництво Модулем Жана Моне «Promoting the EU Values in Transitional Justice 

Policies» в рамках гранту Єврокомісії ERASMUS-JMO-2021-CHAIR+ERASMUS-JMO-2021-

COE+ERASMUS-JMO-2021-MODULE.  

2) Участь як експертки-рецензента (peer-reviewer) від України у рецензуванні оновленого 

Коментаря до IV Женевської конвенції 1949 р. 

3) Співробітництво з Радою Європи як експертки з питань захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб.  

4) Співробітництво з Регіональною делегацією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в 

м. Київ в рамках організації Конкурсу есе з міжнародного гуманітарного права 2021.  

5) Експертне співробітництво з Konrad Adenauer Stiftung.  

6) Спів-директор англомовної українсько-литовської програми подвійних магістерських 

дипломів «Міжнародне право» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

та Університету Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс).  

7) Викладання навчальної дисципліни англійською мовою «International Criminal Law» за 

Договором між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та 

http://transitionaljustice.online/j
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://ua.icrc.org/2021/05/12/regional-ihl-competition-2021/
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Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) від 09.06.2014 р. за спільною 

магістерською програмою «Міжнародне право». 

8) Надання експертних консультацій для Міжнародної організації міграції (IOM) з питань 

сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом (CRSV). 

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, доцент                                          Оксана СЕНАТОРОВА 

 

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