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Ключові компетенції 
Значний досвід у проведенні досліджень з міжнародного права та соціології. Уміння працювати в міжнародній 
команді. Досвід написання експертних висновків щодо правових актів. Знання мов. Комунікативні навички, 
зокрема практики комунікацій з міжнародними організаціями, науковими товариствами, державними органами. 
Розвинена організаційна компетентність і досвід у цій галузі. Уміння виконувати завдання в стислі строки. 

Освіта 
2016 Центрально-європейський університет, дослідник (Будапешт, Угорщина) 
2015 Міжнародний інститут вивчення кримінально-правових дисциплін, Сіракуза 
2013- Вища школа соціологічних досліджень, Польська академія наук, Варшава (PhD з соціології) 

 Вплив міжнародних кримінальних судів на колективну пам’ять (PhD дисертація з соціології) 
2012-2013 Програма Лейна Кіркланда, Ягелонський університет, Краків 

 Реституція   культурних   цінностей:   міжнародно-правове   регулювання   та   національний   досвід 
(дослідницький проект) 

2010-2013 Національний університет «Одеська юридична академія» (к.ю.н., 12.00.11) 

 Міжнародно-правовий  захист культурних  цінностей  у зв’язку  з збройним  конфліктом  (дисертація 
к.ю.н.) 

2005-2010 Одеська національна юридична академія (магістр права) 

 Міжнародно-правові стандарти праці ув’язнених (магістерська робота) 
Професійний досвід 

2018- Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
2018- Програмний координатор та юридичний радник Офісу сприяння демократії (Берлін-Київ) 
2017 Оцінювач грантових проектів від болгарських дослідницьких установ, Операційна програма «Наука та освіта 
для розумного зростання» Європейської комісії (Софія) 
2017- Truth Hounds, міжнародно-правовий експерт та співавтор звітів щодо міжнародних злочинів, скоєних в 

Україні (Київ) 
2017- Міжнародна неурядова організація Democracy Reporting International, експерт та регіональний представник 

(Берлін-Одеса) 
2016 International Partnership for Human Rights, автор міжнародно-правової частини звіту щодо міжнародних 
злочинів в Україні (Київ) 
2016  Українська  Хельсінкська  правозахисна  група,  експерт  (учасник  моніторингової  місії  з  питань  захисту 

культурних цінностей) (Луганська область, Україна) 
2016 Радник Міністерства іноземних справ (підготовка звіту про захист культурних цінностей в разі збройного 

конфлікту) (Київ, Україна) 
2015-2017 Комісія з імплементації міжнародного гуманітарного права при Міністерстві юстиції, експерт (Київ, 

Україна) 
2015-2016 Юридичний радник Військової прокуратури південного регіону (Одеса, Україна) 
2013 Міжнародний центр культури, інтерн (Краків, Польща) 
2011- Національний університет «Одеська юридична академія», доцент (Одеса, Україна) 2010-
2011 Міжнародний гуманітарний університет, викладач (Одеса, Україна) 
2009 Юридична фірма «Василь Кисіль та партнери», інтерн (Київ, Україна) 2007-
2008 Хмельницька міська прокуратура, інтерн (Хмельницький, Україна) 

Нагороди та стипендії 
2017 Person to Watch 2018 за версією Гаазького інституту інновацій у праві 
2017 Стипендія для молодих науковців для досліджень в Ягелонському університеті 
2016 Вишеградська стипендія для досліджень в Центрально-європейському університеті 
2015 Стипендія Міжнародного інституту вивчення кримінально-правових дисциплін 
2013 Диплом Інституту Корецького за кращу наукову статтю на конференцію 
2013 Стипендія Вищої школи соціологічних досліджень 
2012 Стипендія ім. Л. Кіркланда Польсько-американського фонду свободи 
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2011 Переможець Національного раунду Telders Moot Court, тренер команди 
2010 Нагорода за значний внесок в розвиток науки Одеської національної юридичної академії 

Конференції та курси 
2018 Семінар Польського соціологічного товариства, секція Соціології права, доповідач (Краків) 
2018 Конференція «Донбас та Крим: статус та перспективи спірних українських територій», що організована 
Києво-Могилянською академією та Лейбніцьким інститутом для досліджень Східної та Південно-східної Європи, 
доповідач (Київ) 
2017 Представник України на Форумі молодих професіоналів ЮНЕСКО, обраний представник Форуму перед 
Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Варшава, Краків, Польща) 
2017 Конференція Європейської асоціації міжнародного права «Пост-конфліктне правосуддя в Україні», доповідач 
(Київ, Україна) 
2015 Міжнародна конференція «Правосуддя сьогодні для миру завтра», доповідач (Берлін, Німеччина) 
2015  Міжнародна  конференція  «Східно-європейські  катаклізми  і  творення  сучасного  міжнародного  права» 

організована Лейпцігським центром історії східної Європи, доповідач (Львів. Україна) 
2015 ISISC курс з міжнародного кримінального права професора Шериффа Бассіоні (Сіракуза, Італія) 
2015 Міжнародна програма підприємництва TEMPUS в Університеті Лунду (Лунд, Швеція) 
2014 Семінар про корупцію професора Леслі Холмса (Варшава, Польща) 
2014 Викладання в Киргизькому державному університету, Джерела міжнародного права (Бішкек, Киргизстан) 
2012 Координатор «Моделі Міжнародного кримінального суду для школярів» (Кжижова, Польща) 
2011  Міжнародний  ворк-шоп  «Безпека  людини  та  міграція»  організований  Interights  (Лондон,  Сполучене 

Королівство) 
2009 Міжнародне змагання з міжнародного гуманітарного права «Молодь за мир» (Мінськ, Білорусь) 
2009 Голова організаційного комітету «Четверта модель Верховної Ради України» (Одеса, Україна) 
2009 Навчальний візит до Польщі (Щечин, Польща) 
2009 Міжнародна конференція «Інтелектуальна власність і права людини» (Хельсінкі, Фінляндія) 
2008 Змагання з міжнародного гуманітарного права організовані МКЧХ (Балаклава, Україна) 

Членство в організаціях 
2017- Democracy Reporting International, експерт та одеський регіональний представник 

 Організація та модерування воркшопів щодо демократії 
 Підготовка юридичних оглядів демократичного будівництва в Україні (наприклад, ту т і тут ) 

2017-Truth Hounds, експерт 

 Підготовка звітів для Міжнародного кримінального суду 

 Документування можливих воєнних злочинів 
2014- Українська асоціація міжнародного права, член 
2010- Центр міжнародного права і правосуддя, Голова правління: 

 Голова оргкомітету конференції «Міжнародне кримінальне правосуддя у турбулентному світі» 
 Координатор Літньої школи з морського права 

 Директор Дебатів з морського арбітражу 

 Координатор навчальних візитів до міжнародних організацій 

 Голова оргкомітету конференції «Розвиток демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу» 
2010- Асоціація правників України, член 
2010- Ліга студентів Асоціації правників України, Почесний член 

Академічні курси та позаакадемічна активність зі студентами 

Курси  Позаакадемічна активність  
Загальний курс міжнародного права 
Міжнародне дипломатичне право 
Теорія і практика міжнародного права 

Керівництво moot court командами 
Суддівство в moot courts 
Кураторство студентського клубу з міжнародного права 

 

 
Міжнародне кримінальне право Організація воркшопів з міжнародного права та 
Захист прав юридичних осіб в ЄСПЛ кінематографу 
Моніторингові місії та встановлення фактів в 
міжнародному праві 

Міжнародне правосуддя 
Міжнародне гуманітарне право 
Міжнародні відносини в сучасному світі 
Міжнародне морське право 

http://democracy-reporting.org/forbidden-likes-and-shares-poroshenkos-ban-of-russian-social-networks/


Головні публікації 



 Koval, D., Schatz, V. (2018). Ukraine v. Russia: Passage through Kerch Strait and the Sea of Azov. Volkerrechtsblog, в 
трьох частинах (дивись тут,  тут і т ут ) 

 Koval, D. (2017). Ukraine’s new education law: why the process of legislation matters. DRI Legal Newsletter, 2. 

 Коваль,  Д.  (2014).  Международно-правовые  идеи  Ганса  Кельзена  и  современные  политико-правовые 
процессы в Украине. Український часопис міжнародного права, 1-2, 68-71. 

 Koval, D. (2014). R2P and the External Security Policy of the EU. European Political and Legal Discourse, 5, 15-27. 

 Коваль, Д., Короткий, Т. (2014) Інформаційна війна та реакція світового співтовариства на українську кризу. 
Журналіст України, 11, 38-41. 

 Koval, D. (2014). The Concept of Protective Intervention: An Effective International Law Instrument or a Fiction. 
Central and Eastern European Legal Studies, 1, 7-51. 

 Коваль, Д. (2013). Дефініція культурних цінностей в міжнародному праві. Право України, 1-2, 435-442. 
 Коваль, Д. (2012). Интернационализм и национализм в защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта. International Humanitarian Law: Problems and Perspectives of Development, 1, 139-149. 
Опубліковані книги 

Коваль,   Д.   (2017)   Теорія   та   практика   міжнародного   кримінального   права   (підручник).   Питання,   що 
висвітлюються: новели Римського статуту, злочин агресії, контекстуальні елементи міжнародних злочинів. 

Коваль, Д. (2016) В ім’я мистецтва: контекстуальний міжнародно-правовий аналіз культурних цінностей в разі 
збройного конфлікту (монографія). 

Koval, D. (2015) Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie (колективна монографія польською 
мовою). Питання, що висвітлюються: Prawne uregulowania ochrony dziedzictwa kulturowego w Ukrainie. 

Коваль, Д. (2014). Українська революція гідності, агресія РФ та міжнародне право (колективна монографія). 
Питання, що висвітлюються: міжнародно-правовий захист культурних цінностей на окупованій території Криму, 
міжнародно-правовий захист культурних цінностей у східній частині Донецької та Луганської областей, 
інформаційна війна і реакція світової спільноти на українську кризу. 
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