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1. Прізвище, ім’я та по-батькові Окладна Марина Георгіївна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Проекти 
європейської консолідації в епоху Відродження», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Проекти 
європейської консолідації в епоху Відродження», 4,1 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Розділи монографії, наукові статті, тези 
наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
У період Відродження було розроблено принципово новий підхід в концептуальних 

пошуках щодо вирішення проблеми війни і миру, а також здійснено розробку шляхів 
створення європейського об’єднання. Розроблені проекти  містили ідеї, які були 
сприйняті і застосовані в процесі офіційного інтеграційного процесу у другій половині 
ХХ ст.: організація Європейської ліги або конфедерації, визначення її членського складу 
, завдань і компетенції; створення представницького органу європейських держав 
(конгресу, парламенту, верховної ради або палати), вперше було запропоновано 
запровадження принципово нового механізму прийняття рішень – кваліфікованою 
більшістю голосів (3/4), створення міжнародного суду або «трибуналу світу»; 
регламентоване застосування сили у певних випадках; визначення порядку. 
фінансування спільних витрат. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – відсутня. 
6. Зв’язок з практикою – немає. 
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). 

1) Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної 
геополітики», 24 травня 2016 р., м. Харків; 

2) «Круглий стіл» «Роль і місце ООН в сучасній міжнародній системі», 26 жовтня 
2016 р, м. Харків; 

3) Наукова конференція  ІІ харківські міжнародно-правові читання, присвячені 
пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, 21 листопада 2016 р., м. Харків. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Монографія: 

1. Окладна М. Г., Яковюк І. В. Соціальна політика Європейського Союзу: 
становлення і розвиток. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді», 
вип. 19). 1 друк.арк./0,5 друк.арк. 
Наукові статті: 

1. Окладна М.Г. Об'єднана Європа і // Європейська інтеграція в контексті сучасної 
геополітики : зб. наук. статей за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. / 
редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 90-
95. 
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2. Окладна М.Г. Ідеї розбудови об'єднаної Європи в політико-правовій 

думці ХVІI – початку ХVIII ст. // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : 
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. – С. 

3. Окладна М.Г., Перевалова Л.В. Проблеми формування правової культури 
української молоді // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць: 
редкол.: Барабаш Ю.Г. та ін. – Х.: Право. – №32. – С. 78-86.(0,3 д.а.) 

4. Окладна М.Г. Політичні та правові вчення класиків німецької філософії (к. XVIII  
– початок  XIX ст.) // Філософія в сучасному світі: матеріали міського міжвузівського 
наук.-практ. семінару, 18-19 листопада 2016 р. / ред.. кол. Я.В. Тарароєв, А.В. 
Кіпенський, Л.В. Перевалова [та ін.]. Харків: «Точка», 2016. - С. 82-85.(0,3 д.а.) 

5. Окладна М.Г. Правова культура і її роль у формуванні правопорядку ЄС / М.Г. 
Окладна // Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в 
контексті конституційної модернізації : зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. 
семінару, м. Харків, 14 жовтн. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. 
Бодрова. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 109-114, (0,3 друк. 
арк.) 
Наукова доповідь: 

1. Окладна М.Г., Яковюк І.В. Соціальна політика Європейського Союзу: 
становлення і розвиток. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 40 с. – (Серія «Наукові доповіді», 
вип. 19). 
Статті: 
 - для "Європейська інтеграція в історичних постатях: енциклопедія персоналій" : Пій II, 
Римський папа; Пенн, Уїльям; Сен-Сімон, Анрі; Руссо, Жан-Жак. (0,5 друк.арк.) 
 - для ІІ тому "Великої української юридичної енциклопедії":  Г.Гроцій, Б. Спіноза, 
Пухта (0,4 друк.арк.) 
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 – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські – 
відсутні.  
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії) – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутні.  
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією –ні. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – ні.  
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 
 
 

                              ________ доц. М. Г. Окладна 

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії держави і права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 29 листопада 2016 
р. 

Зав. кафедри 

теорії держави і права                        _____________проф. О. В. Петришин 


