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ЗВІТ 

кафедри міжнародного права з науково-дослідної роботи  

за 2021 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

Упродовж 2021 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 

«Еволюція захисту прав дитини у міжнародному праві та національному 

правопорядку України», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,8 друк.арк. 

Стаття в Енциклопедії: 

1) Стешенко В. М. Діти, захист прав // Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. ISBN 978-966-937-048-8. Т. 13: 

Міжнародне приватне право / редкол.: А. С. Довгерт (голова) та ін.; Нац. акад. 

прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. 2021. 864 с.: іл. С. 191–194 (0,2 друк.арк.). 

Навчальний посібник: 

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

відповідях)», розділ «Оприлюднення джерел права Європейського Союзу. 

Офіційні мови Європейського Союзу», Харків, 2021, 0,1 друк.арк. 

Статті: 

1.«Freedom of expression and Islam: Charlie Hebdo’s lessons», «Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine», 2021, Iss. 1, 0,5 друк.арк. 

2.«The impact of the European court of human rights on the development of rights in 

health care», «International Journal of Human Rights in Healthcare», 2021, 0,4 
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друк.арк. 

3. «Basic requirements for keeping animal by-products», «Ukrainian Journal of 

Ecology», 2021, № 11(2), 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. «Modern requirements for lectures on law in institutions of higher education of 

Ukraine», Internship proceedings «Scientific and pedagogic internship «Ways of 

improving the training of qualified lawyers in Ukraine and the EU» February 8 – March 

19, 2021, Frankfurt an der Oder, 0,2 друк. арк. 

2. Сердюк О.В., д.ю.н., професор 

«Тлумачення міжнародних договорів національними судами», 2,0 друк.арк. 

Опубліковано 4,5 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

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

відповідях)», розділ «Юрисдикція Європейського суду з прав людини». Харків, 

2021, 0,2 друк.арк. 

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

відповідях)», розділ «Принцип субсидіарності та розсуду держави як базові засади 

контрольного механізму Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (ст. 1 Протоколу № 15 до Конвенції)». Харків, 2021, 0,2 друк.арк. 

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

відповідях)», розділ «Компетенція суддів, які засідають одноособово; комітетів із 

трьох суддів; палати із семи суддів; Великої палати Європейського суду з прав 

людини». Харків, 2021, 0,2 друк.арк. 

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

відповідях)», розділ «Види рішень Європейського суду з прав людини. Пілотні 

рішення Європейського суду з прав людини». Харків, 2021, 0,2 друк.арк. 

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

відповідях)», розділ «Вимоги до індивідуальної заяви (скарги) до Європейського 

суду з прав людини». Харків, 2021, 0,2 друк.арк. 
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Підручник:  

1. «Міжнародне право», розділ «Міжнародне право прав людини». Харків, 2021, 

1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «Problematic issues of submitting of counterclaims in International center for 

settlement of investment disputes». Проблеми законності. 2021, № 4. 0,5 друк. арк. 

2. «Цифрові технології у державному управлінні як запобіжник корупції: міжнародний 

досвід цифровізації публічних послуг», SACCI/USAID, 2021, 1,5 друк. арк. 

3. Тарасов О.В., д.ю.н., доцент 

«Харківська школа міжнародного права міжвоєнного періоду», 2,0 друк.арк. 

Опубліковано 4,08 друк.арк. 

Монографія: 

1. «Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього 

міжнародного правопорядку», розділ «Персонологічний вимір динамічних змін 

міжнародного права», Львів, Дрогобич. 2021, 0,7 друк. арк. 

Підручник: 

1. «Міжнародне право», розділ «Суб’єкти міжнародного права». Харків, 2021, 1,5 

друк. арк. 

Статті: 

1. «Від захисника Вітчизни до кандидата наук: сторінки біографії Ігоря Івановича 

Лукашука», «Український часопис міжнародного права», 2021 спеціальний 

випуск, присвячений 95-річчю з дня народження професора Ігоря Івановича 

Лукашука, 0,8 друк. арк. 

2. «До біографії Лева Ісайовича Величко (Гальберштадта) (1879–1937)», «55 років 

Міжнародним пактам про права людини». Харків, 2021, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Чи можлива правова суб’єктність без правової форми?», конференція «Шляхи 

розвитку правової науки в умовах сьогодення». 22–23 квітня 2021 р., м. Київ, 0,2 

друк. арк. 
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2. «Межі персонативної правової реальності», круглий стіл «Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права». 28–29 травня 2021 р., м. Харків, 0,15 

друк. арк. 

3. «Міжнародно-правове архівознавство», круглий стіл «Історія державотворчих 

процесів в Україні і зарубіжних країнах». 27 травня 2021 р., м. Харків, 0,08 друк. 

арк. 

4. «Прогностична функція вищої юридичної освіти», Internship proceedings 

«Modern European methods of organizing the educational process for law students». 

September 6 – October 17, 2021, Wloclawek, 0,15 друк. арк. 

4. Кудас І.Б., к.ю.н., доцент 

«Міжнародні організації в міжнародній фінансовій системі», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,7 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

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

відповідях)», розділ «Зміст права на життя: загальна характеристика». Харків, 

2021, 0,2 друк.арк. 

Підручник: 

1. «Міжнародне право», розділ «Право міжнародної безпеки». Харків, 2021, 1,5 

друк. арк. 

5. Сенаторова О.В., к.ю.н., доцент 

«Забезпечення реалізації норм міжнародного гуманітарного права в контексті 

викликів сучасних збройних конфліктів», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 3,76 друк.арк. 

Підручник: 

1. «Міжнародне право», розділ «Міжнародне гуманітарне право». Харків, 2021, 

1,5 друк. арк. 

2. «Міжнародне право», розділ «Відповідальність індивідів за міжнародним 

кримінальним правом», Харків. 2021, 1,5 друк. арк. 
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Тези: 

1. «Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації збройного 

конфлікту в Україні», конференція «Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства 

України». 25 вересня 2020 р., м. Харків, 0,76 друк. арк. 

6. Сіваш О.М., к.ю.н., доцент 

«Актуальні питання дипломатичного і консульського права», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,8 друк.арк. 

Підручник: 

1. «Міжнародне право», розділ «Право зовнішніх зносин», Харків, 2021, 1,5 друк. 

арк. 

Статті: 

1. «Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: New Challenges Caused by 

the Covid-19». Pandemic Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Review 

Article. 2021, Vol. 24 (Issue: 1S). 0,3 друк. арк. 

7. Галан В.О., к.ю.н., ст. викладач 

«Питання міжнародно-правового врегулювання у сфері протидії дискримінації», 

1,5 друк.арк. 

Опубліковано 1,53 друк.арк. 

Статті: 

1. «Вплив принципу недискримінації на набуття членства в ЄС: довгий шлях 

Туреччини». Юридичний науковий електронний журнал. 2021, Вип. 3. 1 друк. арк. 

2. «Rule of Law and legality as key principles of protection of labor rights of migrants 

in Ukraine». Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021, Vol. 24, Issue 5, 

0.4 друк. арк.  

Тези: 

1. «Turkey – EU: a long way to nowhere?», conference «Legal sciences: research and 

European innovations». Аpril 23–24, 2021, Czestochowa, 0.13 друк. арк. 

8. Аббакумова Д.В., к.ю.н., доцент 
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«Діяльність міжнародних організацій у сфері захисту прав людини», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано 2,2 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

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

відповідях)», розділ «Нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав 

людини з боку Комітету Міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Конвенції». 

Харків, 2021, 0,2 друк.арк. 

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

відповідях)», розділ «Заходи загального характеру, що вживаються на виконання 

рішень Європейського суду з прав людини». Харків, 2021, 0,2 друк.арк. 

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

відповідях)», розділ «Заходи індивідуального характеру, що вживаються на 

виконання рішень Європейського суду з прав людини». Харків, 2021, 0,1 друк.арк. 

Підручник: 

1. «Міжнародне право», розділ «Право міжнародної відповідальності». Харків, 

2021, 1,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Monitoring procedure within the Council of Europe», conference «Legal sciences: 

research and European innovations», April 23 – 24, 2021, Czestochowa, 0,2 друк. арк. 

 

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 
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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 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. Немає. 

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. 

Стешенко В.М. – Визначено особливості забезпечення та обмеження права на 

свободу вираження поглядів. З’ясовано зміст практики ЄСПЛ у сфері захисту права на 

охорону здоров’я. Встановлено особливості забезпечення санітарних правил щодо 

утилізації згідно з правом ЄС і чинним законодавством України. Запропоновано нові 
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підходи до викладення лекцій у юридичних закладах вищої освіти. 

Сердюк О.В. – наукова новизна стосується двох практичних площин застосування 

міжнародних договорів у національному правопорядку: а) захист прав людини; б) 

реалізація гарантій, що передбачені двосторонніми та багатосторонніми договорами про 

захист інвестицій. Визначено особливості та базові підходи тлумачення таких договорів. 

Запропоновано способи та інституційні механізми реалізації інструменті судового захисту 

іноземних інвестицій. 

Тарасов О.В. – заповнені лакуни в історії розвитку Харківської школи міжнародного 

права у період 1920–1939 років, зокрема уточнена біографія Лева Ісайовича Величко 

(Гальберштадта), репресованого у 1937 р., уточнена дата заснування кафедри 

міжнародного права і політики Харківського інституту радянського будівництва і права, 

імена завідуючих цієї кафедри, обсяг годин з навчальної дисципліни «Міжнародне 

публічне право», який виділявся для вивчення на міжнародному факультеті ХІРБП, 

віднайдені архівно-слідчі справи репресованих викладачів ХІРБП, уточнена довоєнна, 

воєнна та післявоєнна біографія Ігоря Івановича Лукашука, запропоновано розглядати 

міжнародно-правові архівознавство та біографістику як спеціальні напрями досліджень у 

рамках історії міжнародного права. 

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

досліджено новітні форми та механізми захисту прав людини в міжнародних фінансових 

інституціях. 

Сенаторова О.В. – 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. 

Сіваш О.М. – досліджено вплив пандемії Covid-19 на реалізацію прав людини, а 

саме: розглянуті актуальні питання доступу до правосуддя вразливих верств населення. 

Галан В.О. – досліджено вплив становлення концепції захисту прав людини в 

рамках ЄС на трансформацію критеріїв членства й умов відповідності держав-кандидатів. 
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Проаналізовано еволюційний розвиток правових засад приєднання нових держав-членів 

до ЄС. Доведено, що затвердження концепції захисту прав людини як одного з головних 

векторів інтеграційного розвитку в рамках ЄС значно вплинуло на зміну критеріїв щодо 

набуття членства. Проаналізовано результати оцінки імплементації та впровадження 

окремих складових політичного критерію з боку Туреччини – захисту прав людини та 

основних свобод й принципу недискримінації в процесі перебігу реформувань політичної 

складової умов набуття членства в ЄС. Резюмована наявність прямої залежності 

активізації та поглиблення переговорного процесу щодо членства Туреччини від 

результатів оцінювання означених сфер. Дається авторське визначення поняття принципів 

захисту трудові права мігрантів на основі аналізу наукових поглядів українських та 

зарубіжних науковців. Обґрунтовано, що принципи верховенства права та законності 

займають ключове місце положення в системі відповідних принципів та створюють 

основу для формування та реалізації інших принципів охорони праці права мігрантів. 

Аббакумова Д.В. – 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. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

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. 

Сенаторовою О.В. напрацьовано «Аналітичний висновок щодо правового 

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

який є основою прийняття нормативного акту у цій сфері (в рамках розробки 

«Державної політики захисту та відновлення прав людини і основоположних свобод 

в умовах збройного конфлікту та території України та подолання його наслідків» 
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(«Концепція перехідного правосуддя») у Робочій групі з реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Комісії з правової реформи України).  

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 робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань 

методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне 

право» (наказ МОН «Про утворення робочої групи з питань методичного, 

організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», визнання таким, 

що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 

2019 року № 1403 «Про утворення робочої групи» та внесення змін до наказу від 16 

листопада 2020 року № 1416 «Про забезпечення методичних та організаційних 

питань проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за окремими 

спеціальностями у 2020/2021 навчальному році» від 13 вересня 2021 р. № 980). URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-

organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-

kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo 

2) Член підгрупи з права та міжнародного права робочої групи Міністерства 

освіти і науки України з методичного, організаційного та аналітичного забезпечення 

єдиного фахового вступного випробування (Додаток до наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про забезпечення методичних та організаційних питань проведення 

єдиного фахового вступного випробування у 2022 році» від 19 листопада 2021 р. 

№ 1258).  

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

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

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-metodichnogo-organizacijnogo-ta-analitichnogo-zabezpechennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-za-specialnostyami-081-pravo-ta-293-mizhnarodne-pravo
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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 

Сердюк О.В. член Комісії з правової реформи. Голова Конкурсної комісії з 

відбору кандидатів на посаду судді ЄСПЛ. 

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

3) 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»)». 

4) 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).  

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду. Немає. 

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://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
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2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України. Немає. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

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

конференцій: 

1) VІІ-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів 

М. В. Яновського і В. С. Семенова «55 років Міжнародним пактам про права людини», 26 

листопада 2021 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 10 березня 2021 р. міжнародний семінар, 

організований Харківською міською радою спільно з 

Генеральним консульством Республіки Польща у 

Харкові присвячений 30-й річниці Вишеградської 

групи 

1 

2 22–23 квітня 2021 р. міжнародна науково-практична 

конференція «Шляхи розвитку правової науки в 

умовах сьогодення»  

1 

3 17–24 травня 2021 р. міжнародна школа «Перехідне 
правосуддя: світовий досвід і український контекст»  

2 

4 1 червня 2021 р. міжнародно-правові читання, 

присвячені 95-річчю з дня народження проф. І. І. 
Лукашука  

4 

5 8 липня 2021 р. Symposium in Ukraine «Conflict-Related 

Sexual Violence (CRSV): Lessons Learned from Bosnia-

Herzegovina and Iraq» 

1 

6 19–21 липня 2021 р. міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнародне кримінальне правосуддя: 

українська перспектива»  

2 

7 20–24 вересня 2021 р. Харківський міжнародний 
юридичний форум  

1 

8 15–16 October 2021 Forum 2021 «The Fight against 

Impunity since 1950: Living up to the Nuremberg 

Principles?» 

1 

9 21–22 October 2021 Colloquium on IHL «Same Law, 
New Wars: the Enduring Relevance of International 

Humanitarian Law and the Importance of the ICRC 

Updated Commentaries» 

1 

10 29 October 2021 briefing «History of International Law: 

Existing Problems and Scientific Approaches» 
1 
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11 7 грудня 2021 р. конференція «Цифрова 

антикорупційна конференція» 
1 

Всеукраїнські 

1 16 квітня 2021 р. підсумкова конференція ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Міжнародне право» у 

2020/2021 навчальному році  

1 

2 Квітень 2021 р. «Єдність судової практики: проблеми 

оцінки» 
1 

3 17–24 травня 2021 р. міжнародна школа «Перехідне 

правосуддя: світовий досвід і український контекст» 
1 

4 27 травня 2021 р. Всеукраїнський круглий стіл «Історія 

державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-
річчя Конституції України»  

1 

5 28–29 травня 2021 р., Всеукраїнський круглий стіл 

«Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІІ. Межі 

права.»  

3 

6 25 червня 2021 р. п’яті щорічні міжнародно-правові 

читання, присвячені пам’яті професора Олександра 

Задорожнього 

3 

7 9 серпня 2021 р. круглий стіл «Вдосконалення 
викладання міжнародного гуманітарного права та 

права прав людини для військовослужбовців Збройних 

сил України»  

1 

8 16 серпня 2021 р. регіональний круглий стіл із 
ключовими лідерами громадської думки Харківщини з 

метою обговорення основних елементів перехідного 

правосуддя і їхнього застосування в Україні  

1 

9 8 жовтня 2021 р. круглий стіл «Міжнародне право у 

світі динамічних змін: контури майбутнього 

міжнародного правопорядку» 

1 

10 3–7 листопада 2021 р. семінар «Справедливість, закон і 
суспільство»   

1 

11 26 листопада 2021 р., VІІ-і Харківські міжнародно-

правові читання, присвячені пам’яті професорів М. В. 

Яновського і В. С. Семенова «55 років Міжнародним 
пактам про права людини»  

7 

12 Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав 

людини, 10 грудня 2020 р. 
2 

Усього 

усіх 

23 39 

 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

Стешенко В.М. – Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine and the 

EU (Frankfurt an der Oder, Germany, February 8 – March 19, 2021). 
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Галан В.О.: 

1) International scientific and practical conference: conference proceedings, (April 23–24, 

2021, Czestochowa, Poland); 

2) Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European 

Experience and Global Trend. (August 1, 2021 Sofia, Bulgaria). 

Аббакумова Д.В.: 

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). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій: 

1. Тарасов О. В. Персонологічний вимір динамічних змін міжнародного права. 

Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного 

правопорядку: колект. монографія / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. 

Львів, Дрогобич: Коло, 2021. С. 75–88. (0,7 друк. арк.) 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: 

1. «Міжнародне право» (Сердюк О.В., Тарасов О.В., Кудас І.Б., Сенаторова О.В., 

Сіваш О.М., Аббакумова Д.В.) 10,5 друк. арк. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 

1) 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 (Стешенко В.М., Сердюк О.В., Кудас І.Б., Аббакумова Д.В.) 1,8 друк. арк. 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 11 / 6,5 друк.арк. 

з них: 



 15 

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

1) Steshenko, V. M. Freedom of expression and Islam: Charlie Hebdo’s lessons. Journal of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Iss. 1. P. 61–70. URL: 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo (у 

співавторстві – 0,5 друк.арк.); 

2) Steshenko, V.M. The impact of the European court of human rights on the development 

of rights in health care. International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. ahead-of-

print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078 (у співавторстві – 0,4 

друк.арк.); 

3) Steshenko, V. M. Basic requirements for keeping animal by-products. Ukrainian Journal 

of Ecology. 11(2), 216–223. URL: https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-

keeping-animal-byproducts.pdf DOI: 10.15421/2021_102 (у співавторстві – 0,4 друк .арк.); 

4) Sivash O. Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: New Challenges 

Caused by the Covid-19 Pandemic Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Review 

Article. 2021. Vol. 24 (Issue: 1S). Р. 1–11 (у співавторстві – 0,3 друк.арк.); 

5) Halan V.O. Rule of Law and legality as key principles of protection of labor rights of 

migrants in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 24, Issue 5. 2021. P. 

1-7. (у співавторстві – 0.4 друк.акр.) 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (5/2 друк.арк.): 

Scopus: 

1) Steshenko, V. M. Freedom of expression and Islam: Charlie Hebdo’s lessons. Journal of 

the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Iss. 1. P. 61–70. URL: 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo (у 

співавторстві – 0,5 друк.арк.); 

2) Sivash O. Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: New Challenges 

Caused by the Covid-19 Pandemic Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Review 

Article. 2021. Vol. 24 (Issue: 1S). Р. 1–11 (у співавторстві – 0,3 друк. арк.); 

3) Halan V. O. Rule of Law and legality as key principles of protection of labor rights of 

migrants in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 24, Issue 5. 2021. P. 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://visnyk.kh.ua/uk/article/svoboda-virazhennya-poglyadiv-ta-islam-uroki-charlie-hebdo
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1–7. (у співавторстві – 0.4 друк.акр.). 

Scopus та Web of Science: 

1) Steshenko, V.M. The impact of the European court of human rights on the development 

of rights in health care. International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. ahead-of-

print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078 (у співавторстві – 0,4 

друк .арк.). 

Web of Science: 

1) Steshenko, V. M. Basic requirements for keeping animal by-products. Ukrainian Journal 

of Ecology. 11(2), 216–223. URL: https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-

keeping-animal-byproducts.pdf DOI: 10.15421/2021_102 (у співавторстві – 0,4 друк. арк.). 

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

(2 / 1,5 друк.арк.): 

Index Copernicus International, Google Scholar, ERIH PLUS: 

1) Сердюк О.В. Problematic issues of submitting of counterclaims in International centre 

for settlement of investment disputes. Проблеми законності. 2021. № 4. С. 95-103 (у 

співавторстві – 0,5 друк. арк.) 

Index Copernicus International: 

1) Галан В.О. Вплив принципу недискримінації на набуття членства в ЄС: довгий 

шлях Туреччини. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. 2021. Вип. 3. С. 

354–360 (у співавторстві – 1 друк. арк.) 

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

та Web of Science): 

Scopus: 

- Стешенко В.М. – 4; 

- Сердюк О.В. – 17. 

Web of Science: 

- Стешенко В.М. – 2; 

- Сердюк О.В. – 2. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.1108/IJHRH-03-2021-0078
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
https://www.ujecology.com/articles/basic-requirements-for-keeping-animal-byproducts.pdf
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 2021 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 Lukianov, D. V., 

Steshenko, V. M. 

& 

Ponomarova, H. P., 

Freedom of 

expression and 

Islam: Charlie 

Hebdo’s lessons. 

Journal of the National 

Academy of Legal 

Sciences of Ukraine.  

(Scopus) 

Iss. 1. P. 61–70. 

2 Yaroshenko, O.M., 

Steshenko, V.M., 

Anisimova, H.V., 
Yakovleva, G.O., 

Nabrusko, M.S. 

The impact of the 

European court of 

human rights on 

the development of 

rights in health 

care. 

International Journal of 

Human Rights in 

Healthcare.  

(Scopus and Web of 

Science) 

Vol. ahead-of-print 

No. ahead-of-print. 

3 Rodionova, K. O., 

Piven, O. T., 

Khimych, M. S., 

Skrypka, H. A., 

Paliy, A. P., 

Yatsenko, I. V., 

Steshenko, V. M., 

Busol, L. V. 

Basic requirements 

for keeping animal 

by-products.  

Ukrainian Journal of 

Ecology.  

(Web of Science) 

11(2), 216–223. 

4 Teremetskyi V., 

Duliba Y., Drozdova 

O., Zhukovska L., 

Sivash O., Dziuba I. 

Access To Justice 

And Legal Aid For 

Vulnerable Groups: 

New Challenges 

Caused By The 

Сovid-19 Pandemic 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues  

 

Т. 24, № 1, P. 1–

11 

5 Halan V. O., Kozin 

S., Zolotukhina L., 

Kovach D., 

Tuliantseva V. 

Rule of Law and 

legality as key 

principles of 

protection of labor 

rights of migrant 

sn Ukraine. 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues 

Vol. 24, Issue 5. 

2021. P. 1–7. 
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монографі

ї 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 

та наук. 

повідомлень на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники  

Інші види 

наукових 

публікацій 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

22/21,37 1/0,7 11/6,5 8/1,87 2/12,3 0 0 0 

 

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

роботи, викласти причини відсутності публікацій. Таких викладачів немає. 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників. 

Галан В.О. – курс лекцій в межах спеціальної короткострокової програми 

підвищення кваліфікації «Короткострокове підвищення кваліфікації державних 

службовців МВС України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в 

діяльності МВС» (06–08.12.2021 р.). 

Кудас І.Б. – лекція в Харківському національному університеті Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба на тему: «Захист прав людини в період збройних конфліктів» 

(08.12.2021 р.). 

Сенаторова О.В.: 

1) Практикум для слухачів Міжнародної школи з перехідного правосуддя (22 

травня 2021 р.);  

2) Лекція для слухачів курсів підвищення кваліфікації військових кадрів ЗСУ 

на тему «Сучасні виклики міжнародного гуманітарного права» (16 березня 2021 р.); 

3) Лекція для співробітників Служби Безпеки України на тему: «Основи 

міжнародного гуманітарного права» (18 травня 2021 р.). 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання. Немає. 

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  
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1. Відповідь на запит начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки 

України в Закарпатській області А. Дурневича (від 13.01.2021 р. вих. № 58/6/54), 

(Стешенко В.М.). 

2. 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» (Сенаторова О.В., Стешенко В.М.). 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри. Немає. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

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

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії – Мірзоєв Р.Ш. 

«Міжнародно-правове регулювання транскордонного співробітництва (на прикладі 

України)». 

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

науковий ступінь. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації. Немає. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські.  

Кандидатські – 1. 

 

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. 
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7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно –             

64/9,27 друк.арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами. Немає. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ  

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

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

Сердюк О.В. – член редакційних колегій журналів «Проблеми філософії та теорії 

права» і «Проблеми законності». 

Тарасов О.В. – член редакційної колегії журналів «Український часопис 

міжнародного права» і «Проблеми законності», а також фахового електронного видання 

«Теорія і практика правознавства». 

Сенаторова О.В. – член редакційної колегії наукового видання «Revista Studii 

Juridice Universitare» (Республіка Молдова). 

 

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

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Стешенко В.М.:  

1) Нагороджений грамотою Міністра освіти і науки України за ініціативу та 

наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та 

вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.  

2) Нагороджений медаллю «За патріотизм до України» з нагоди 30-річчя 

Незалежності України. 

Тарасов О.В. – стипендіат Харківської обласної іменної стипендії в галузі науки у 

2021 році у номінації «Правознавство» імені В. П. Маслова. 

Кудас І.Б. – нагороджена грамотою за участь у воркшопі «Міжнародне право і 

співробітництво в часи Covid-19» в якості спікера. 

Галан В.О. – отримала подяку Ректора Національного юридичного університету ім. 



 21 

Ярослава Мудрого. 

Аббакумова Д.В. – отримала почесну грамоту 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. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Стешенко В.М. – член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.029 по захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Петренко Юлії 

Володимирівни «Міжнародне співробітництво держав-членів Європейського Союзу в 

сфері оборони» з спеціальності 293 «Міжнародне право» (захист відбувся 16 вересня 

2021 р.). 

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. 

Аббакумова Д.В. – член спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.014 по захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Мірзоєва Руфата Ширзад 

огли «Міжнародно-правове регулювання транскордонного співробітництва (на прикладі 

України)» з спеціальності 293 «Міжнародне право» (захист відбувся 24 червня 2021 р.). 

Стешенко В.М. – виступив модератором онлайн-семінару «Вишеградська четвірка 

як приклад регіонального співробітництва», організованого Харківською міською радою 

спільно з Генеральним консульством Республіки Польща у Харкові (10 березня 2021 р.). 

Сенаторова О.В. – здійснювала суддівство у міжнародному конкурсі V National 

Moot Court Competition on International Criminal Law, 13–14 березня 2021 р. 
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Співробітництво із закордонними організаціями. 

Стешенко В.М.: 

1) Проект Еразмус+ CRIMHUM № 598471–EPP–1–2018–1–AT–EPPKA2–CBHE–JP 

«Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з 

урахуванням європейських стандартів з прав людини» (наказ ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про склад робочої групи проекту 

Еразмус+ CRIMHUM» від 01.09.2021 р. № 228). 

2) Берлінська школа економіки і права (м. Берлін, 18–21 жовтня 2021 р.). 

Сердюк О.В.: 

1) Місцевий експерт ОБСЄ, USAID ( SACCI) та Ради Європи. 

2) 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». 

Кудас І.Б. – European Law Student’s Association. 

Сенаторова О.В.: 

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.  

http://ua.icrc.org/2021/05/12/regional-ihl-competition-2021/
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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 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). 

Аббакумова Д.В.:  

1) Викладання навчальної дисципліни англійською мовою «Law of International 

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

академічної мобільності для викладачів. 

2) 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) 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»  

 

 

 

Завідувач кафедри      Володимир СТЕШЕНКО 

 


