
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Трагнюк Олеся Янівна.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

міжнародного права.
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи.  «Формування  спільної

політики безпеки і оборони ЄС», 1,5 друк. арк. 
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи.  «Формування  спільної

політики безпеки і оборони ЄС», 3,2 друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Підручники:
1) Виконання  рішень  та  застосування  практики  Європейського  суду  з  прав  людини//

Теорія  та  практика  застосування  Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних
свобод: компендіум (у співавторстві - 0,1 друк.арк)

2) Право на справедливий суд   // Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод: компендіум (у співавторстві - 1  друк.арк) 

3) Свобода зібрань та об’єднань // Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод: компендіум (у співавторстві – 0,3  друк.арк)

Наукові статті у не фахових виданнях:
1) Правове  регулювання  питань  військового  співробітництва  та  оборони  в  світлі  реалізації

глобальної стратегія ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки (0,4 д.а.)
2) Правове регулювання постійного структурного співробітництва у сфері безпеки та обороно

(PESCO)  як  додаткового  механізму  співпраці  держав-членів  ЄС  у  відповідній  сфері  (у
співавторстві -0,3 д.а.)

3) Правова природа рішень Ради асоціації Україна - ЄС  та їх місце в системі права України (0,4
друк. арк.) 

4) The State Sovereignty and Sovereign Rights: The Correlation Problem (у співавторстві – 0,3 д.а.)
Тези:
1) Угода про асоціацію між Україною та ЄС та питання обмеження суверенітету (0,4 д.а.)
4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Розкрито  особливості  і  характер  компетенції

Європейського  Союзу  після  набуття  чинності  Лісабонською  угодою  у  2009  році.  Зокрема,
зосереджена увага на розвитку зовнішньої компетенції ЄС у такій сфері як військове та оборонне
співробітництво.  Зроблено висновок про те,  що розвиток повноважень Європейського Союзу з
питань  оборонного  та  військового  співробітництва  є  відображенням  складних  процесів
узгодження  позицій  держав-членів,  які  досить  часто  по-різному  сприймали  та  реагували  на
загальнополітичну обстановку у світі, а також мали різні уявлення щодо ступеню обмеження своїх
суверенних прав навіть задля досягнення загальновигідних цілей.  Наукова новизна визначається
сучасною  постановкою  проблеми,  вивченням  нових  ідей  та  тенденцій  розвитку  правових
механізмів, що регулюють реалізацію комперенції ЄС у різних сферах.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Участі не брала.
5.2. Рецензування  (підготовка  експертних  висновків)  проектів  законів  та  інших
нормативно-правових актів. Не готувала.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні.
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Ні.

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.
Пропозиції  змін  і  доповнень  до  Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого  суду  України  з
розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  «Про  застосування  судами  міжнародних  договорів
України при здійсненні правосуддя» від 19 грудня 2014 р. № 13 (вих. лист ВССУ № 94-1065/0/4-17
від 08.06.2017 р.) – у співавторстві з к.ю.н., доцентом Стешенко В.М. 

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. 

Лекція для фахівців юридичних служб Національної Гвардії України на тему «Співробітництво
України і Європейського Союзу у військовій та оборонній сфері на сучасному етапі», 3.10.2017.

6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування, організацій та громадян. 

Відповідь на запит № 1-2326/17-107 від 19 жовтня 2017 року Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини Лутковської В. В.  з приводу конституційного подання Уповноваженого
Верховної  Ради  України  з  прав  людини  до  Конституційного  Суду  України  щодо  офіційного
тлумачення частини першої статті  9  Конституції  України –  у співавторстві  з  к.ю.н.,  доцентом
Стешенко В.М. 
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) Науково-практична  конференція  «Римська  декларація  ЄС:  нові  пріоритети  розвитку

об'єднаної  Європи»,  12.05.2017  р.,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого;

2) Науково-практична  конференція  «Євроатлантична  інтеграція  України:  свідомий  вибір
моделі безпеки» , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
3.11. 2017 р.

3) Круглий стіл в рамках всеукраїнського тижня захисту прав людини «Права людини в світі»
12 грудня 2017 року, НЮУ ім. Ярослава Мудрого;

Міжнародні:
1) Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні»,

23.10.2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
2) Міжнародна конференція «Європеїзація» правопорядків третіх країн – виконання Угоди про

асоціацію між Україною та ЄС, 03.04.2017 р.,  Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Т. Шевченка.

3) Міжнародна  конференція  «Історія  державотворчих  процесів  в  Україні  та  зарубіжних
країнах»,  Харків,  23.11.2017  р.,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати  перелік
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Підручники без грифа МОН:
1) Трагнюк О.Я.,  Білоусов  Є.М.,  Жуков  І.М.,  Аббакумова  Д.В.  Виконання  рішень  та

застосування  практики  Європейського  суду  з  прав  людини//  Теорія  та  практика
застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: компендіум/за
ред.  О.В.  Сердюка та  І.В.  Яковюка.  Харків:  Право,  2017.  С.  49-72 (у  співавторстві  -  0,1
друк.арк)

2) Трагнюк О.Я., Комарова Т.В. Право на справедливий суд   // Теорія та практика застосування
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: компендіум/за ред. О.В. 
Сердюка та І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 179-214 (у співавторстві - 1  друк.арк) 
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3) Трагнюк О.Я., Яковюк І.В. Свобода зібрань та об’єднань // Теорія та практика застосування
Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод:  компендіум/за  ред.  О.В.
Сердюка та І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 258-274 (у співавторстві – 0,3  друк.арк)

Наукові статті у не фахових виданнях:
1) Трагнюк Л. Я. Правове регулювання питань військового співробітництва та оборони в світлі

реалізації  глобальної  стратегія  ЄС із  зовнішньої  політики та  політики безпеки //  Римська
декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи :  зб.  наук.  ст.  за матеріалами
наук.-практ. конф., м. Харків, 12 травн. 2017 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк,
В. І. Самощенко та ін. – Х., 2017. – Ч. 1. – С. 57-65. (0,4 д.а.)

2)Барабаш Ю.Г., Трагнюк О.Я. Правове регулювання постійного структурного співробітництва
у сфері безпеки та обороно (PESCO) як додаткового механізму співпраці держав-членів ЄС у
відповідній сфері // Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки : зб.
наук. ст. за матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 3 листоп. 2017 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П.
Гетьман, І. В. Яковюк, С.М. Мельник та ін. – Х., 2017. – Ч. 1. – С.10-17 (у співавторстві -0,3
д.а.)

3)Трагнюк О.  Правова природа рішень Ради асоціації Україна - ЄС  та їх місце в системі права
України/ О. Трагнюк // Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: зб. ст.
та тез наук. повідомл. за матеріалами міжнар конф., м. Харків, 23 жовт. 2017 р. / Редкол.: А.
П. Гетьман, І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. – Х.: Право, 2017. – С. 3-10 (0,4 друк.
арк.)

Статті, опубліковані за кордоном:
1)  Bytyak Y.,  Yakovyuk I.,  Tragniuk O.,  Komarova T.,  Shestopal S.   The State Sovereignty and

Sovereign Rights: The Correlation Problem // Man In India, № 97. - Р. 577-588. (у співавторстві –
0,3 д.а.)

Тези:
1) Трагнюк О.Я. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та питання обмеження суверенітету //

Історія  державотворчих  процесів  в  Україні  та  зарубіжних  країнах  : зб.  наук.  ст.  та  тез
повідом. за матеріалами міжнар. наук. конф., м. Харків, 23 листоп.  2017 р. / редкол.:   А.П.
Гетьман, В.Д. Гочаренко та ін. – Харків : Право, 2017. С. 249-252 (0,4 д.а.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,
Web of Science.

Bytyak Y.,  Yakovyuk I.,  Tragniuk O.,  Komarova T.,  Shestopal S.   The State Sovereignty and
Sovereign Rights:  The Correlation Problem //  Man In India, № 97. - Р. 577-588. (у співавторстві –
0,3 д.а.)
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.
Не має.

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є.
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) EU Project  “Support to Justice Reform to Ukraine” (експерт, регіональний координатор Проекту)
2) Спільна магістерська програма подвійних дипломів  НЮУ імені Ярослава Мудрого та 

Університету Миколаса Ромеріса (Литва)
3) Співпраця з Університетом Гете (м. Франкфурт- на – Майні (Німеччина)
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Участі не брала.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
Науково  дослідна  робота  на  замовлення  Міністерства  освіти  і  науки  України за  темою
«Конституційне  і  міжнародно-правове  забезпечення  поглиблення  військово-політичного
співробітництва України і Європеймького Союзу» 
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
Грамота Департаменту науки і освіти ХОДА, за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну
науково-педагогічну  діяльність,  досягнуті  успіхи  у  справі  навчання  і  виховання  студентської
молоді.

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

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права від 6 грудня 2017 р., 
протокол № 4.
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