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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 р

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  Трагнюк Олеся Янівна
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Канд.юрид.наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародного права
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Формування 
спільної політики безпеки і оборони ЄС, 1,5 д.а.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Становлення
компетенції Європейських співтовариств до 1993 року, 5,3 д.а.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 
та ін.):
Розділ монографії:
1) Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums (1,5 д.а)
Статті:
1) The problems of legal provision of cyber security of Ukraine in terms of European

integration (0,7 д.а)
2) Some Issues of Legal Regulation of Relations of the European Union and Ukraine

(from Partnership and Cooperation Agreement to Association Agreement) (1,5 д.а)
3)  Аpplication  of  some conceptual  bases  of  federalism in  legal  determination  of

competence of the European Union (to statement of a problem) (0, 4 д.а)
4) Кібербезпека як основний чинник національної і міжнародної безпеки в XXI

столітті (0, 3 д.а)
5)  Вплив  практики  Суду  ЄС  на  обмеження  компетенції  держав-членів

Європейського Союзу щодо питань набуття і втрати громадянства ЄС (0,6 д.а)
6) Деякі аспекти військового та оборонного співробітництва України та ЄС на 

сучасному етапі (0,3 д.а.).
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Розкриті особливості розвитку 
правової природи ЄС через еволюцію компетенції Співтовариств
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Не 
приймала.
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Не 
приймала
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. Не приймала.
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не була.
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не 
була.

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 Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. Не брала участі.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.
6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
1) Відповідь на запит Генеральної прокуратури від 09.07.2015 № 17/2/2-32936-14
щодо проведення наукових досліджень. Підготовлено 17.02.2016.

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є.
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення).
1) ІІ засідання Харківської регіональної ради з питань реформи юстиції: Круглий
стіл  «Проблеми  реформування  кримінальної  юстиції  в  Україні»  НЮУ   імені
Ярослава Мудрого, Харків 04.02.2016
2) Круглий стіл «Конфлікт інтересів в діяльності суддів та  інших представників
судової системи та шляхи його врегулювання» Харківське регіональне відділення
Національної школи суддів України (м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36,
Харків, Харківська, 61000) 15 березня 2016 року
3) IV засідання Харківської регіональної ради з питань реформи системи юстиції:
Круглий  стіл  «Проблемам  реформування  виконавчого  провадження  в  Україні»
НЮУ  імені  Ярослава Мудрого, Харків 27.04.2016 р.
4)  ІІ  Харківські  міжнародно-правові  читання,  21  листопада  2016  р.,  м.  Харків,
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.
5) Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики, 24.05.2016 р., Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6)  Круглий  стіл   «Застосування  пробації  в  Україні»  (11  листопада  2016  р.),
Харків НЮУ імені Ярослава Мудрого
7)  Телеміст  з  Європейським  судом  з  прав  людини,  22.05.2016,  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Розділ монографії:
1) M. Mykievich, O. Tragniuk Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia.

Tatsyi,  eng.  edition  ed.  and  transl.  by  W.E.  Butler.  -  Vol.  2  :  Ukranian  Public  Law
Doctrine / Ed. by Y. P. Bytyak. - London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2016.
ISBN13:  9780854902064  (Барабаш Ю.Г.,  Битяк Ю.П.,  Трагнюк О.Я.).  Режим
доступу :  https://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-
2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing - 243-279 (1,5 д.а)

Статті:
1) Olesia Tragniuk «The problems of legal provision of cyber security of Ukraine in

terms  of  European  integration//   Воркшоп  «Інформаційна  безпека  як  частина
національної безпеки у Східній Європі» : зб. матеріалів, 19–20 лют. 2016 р. – Х. :
Право, 2016. – С. 65-76 (0,7 д.а)

2)Tragniuk O. Some Issues of Legal Regulation of Relations of the European Union
and Ukraine (from Partnership and Cooperation Agreement to Association Agreement) //
KritV-CritQ-RCrit Critical Quaterly for Legislation and Law. - № 1. - 2016. - Nomos -

https://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
https://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing


Luxemburg. - P. 44-63. Режим доступу :   http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2193-
7869-2016-1-44/european-union-and-ukraine-some-issues-of-legal-regulation-of-
relations-from-partnership-and-cooperation-agreement-to-association-agreement-
jahrgang-99-2016-heft-1?page=1 (1,5 д.а)

3)  Tragniuk  O.  Аpplication  of  some  conceptual  bases  of  federalism  in  legal
determination of competence of the European Union (to statement of a problem) / O.
Tragniuk //Yearbook of Ukrainian law. – 2016. – № 8. – Р. 132–139. (0, 4 д.а)

4) Трагнюк О. Я. Кібербезпека як основний чинник національної і міжнародної
безпеки в XXI столітті/О. Я. Трагнюк // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх
застосування в Україні. -Харків: Право, 2016.-С.38-41 (0, 3 д.а)

5) Трагнюк О. Я. Вплив практики Суду ЄС на обмеження компетенції держав-
членів Європейського Союзу щодо питань набуття і втрати громадянства ЄС / О. Я.
Трагнюк // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. ст. за
матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 52–61. (0,6
д.а)

6) Трагнюк О.Я. Деякі аспекти військового та оборонного співробітництва 
України та ЄС на сучасному етапі: зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-
прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 18 
листоп. 2016 р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – 
Х.: Право, 2016. – Ч. 2. – С. 112-118 (0,3 д.а.).
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.
Стаття прийнята редакцією журналу, який входить до Scopus до друку:
Bytyak Yuriy P., Yakovyuk Ivan V., Tragniuk Olesia Y., Komarova Tetiana V. , 
Shestopal Sergey S. State sovereignty and sovereign rights: the problem of the correlation
// Social Science
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.
1) Єделєв Роман Сергійович «Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi 
пpавового peгулювання тpудових вiдноcин» Спеціальність: 12.00.11. – міжнародне 
право. Дата захисту: 17.05.2016
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.
 1) Відзив на автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук Світлани Анатоліївни Владики «Правове регулювання непрямих 
податків в Європейському Союзі»,  Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право. 
Київ, 2016. – 20 с.
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії).Не була
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
1) EU Project  “Support to Justice Reform to Ukraine” (експерт, регіональний 
координатор Проекту)
2)  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».



3) Співпраця з Університетом Гете (м. Франкфурт- на – Майні (Німеччина)
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. «Людина у 
міжнародному праві»  (МОН України)
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
1) Подяка Спілки Юристів України
2) Грамота міського голови

Доцент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                        О. Я. Трагнюк

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 2  5.11.2016 р.
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