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1. Окладна Марина Георгіївна. 
2. Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Проекти 

європейського об'єднання кінця ХІХ початку ХХ ст.», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Проекти 

європейського об'єднання кінця ХІХ початку ХХ ст.», 2,0 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

В процесі дослідження було доведено, що на початку ХХ ст.., після розпаду 
Російської імперії, Україна намагалася долучитися до інтеграційних процесів країн 
Східної Європи, результатом яких мало стати утворення міждержавного об’єднання 
«Міжмор’я». В роботі проаналізовано внесок В. Грушевського, С. Рудницького та 
Ю. Липи у розробку українського підходу до інтеграції країн Східної Європи. 
Доведено, що небажання Східноєвропейських країн поступитися амбіціями щодо 
першості в такому військовому союзі обумовило їх нежиттєздатність. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

Всеукраїнські: 
1) Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи : науково-

практична, м. Харків, 12 травня 2017 р. 
2) Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделі безпеки : науково-

практична, м. Харків, 3 листопада 2017 р. 
3) Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: ХХХ Харківські 

політологічні читання, 16 червня 2017 р. 
4) Філософія в сучасному світі. Харківський міський науково-практичний семінар. 

17-18 листопада 2017 р. 
Міжнародні: 

1) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах, м. Харків, 23 
листопада 2017 р. 

2) Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної 
еліти: міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 листопада 2017 р. 

3) Національна ідея: основа стратегії розвитку українського суспільства в ХХІ 
столітті : міжнар. наук.-практ. конф.,  м. Харків, 4 – 5 травня 2017 р. 
9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті у фахових виданнях: 
1) Окладна М.Г., Перевалова Л.В. Україна у геополітичних проектах першої 

третини ХХ століття // Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. пр. Серія: Актуальні проблеми 
розвитку українського суспільства. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – №29 (1251). – 124 с. 
С. 20–26. (0,5/0,3 д. а.) 

2) Окладна М.Г., Перевалова Л.В. Місце незалежної української держави в 
геополітичних проектах С. Л. Рудницького // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Серьогіна С.Г. та ін. – Х. : Право, 2017.  Вип. 
33. – С. 37-48. (0,7/0,4 д.а.) 
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Наукові статті у не фахових виданнях: 
1) Перевалова Л.В., Окладна М.Г. М. Грушевський – засновник української 

геополітики // 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. 
(0,7/0,4 д.а.) 

2) Перевалова Л.В., Окладна М.Г. Геополітичні інтереси Української держави в 
працях С.Л. Рудницького // 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. 15-21. (0,5/0,3 д.а.) 

3) Окладна М.Г. Сепаратизм і його вплив на функціонування Європейського 
Союзу та його держав-членів // 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.__ (0,4 д.а.) 

4) Окладна М.Г. Ідеї створення української національної держави у працях С.Л. 
Рудницького // Філософія в сучасному світі: матеріали міського наук.-практ. 
семінару. м. Харків,17-18 листопада 2017 р. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – С. 137-140. 
(0, 2 д.а.) 

5) Окладна М.Г., Перевалова Л.В. Трудові конфлікти та причини їх виникнення 
// Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях: зб. наук. статей 
(за матеріалами ХХХ Харків. політол. читан., 16 червня 2017 р.). – Х., 2017. - С. 122-
126. (0,4/0,2 д.а.) 

6) Перевалова Л.В., Окладна М.Г. Проблеми національно – патріотичного 
виховання української молоді // Національна ідея: основа стратегії розвитку 
українського суспільства в ХХІ столітті : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Харків, 4 – 5 травня 2017 р. – Х.: ФОП Панов А.М., 2017. – С.154-156. (0,3/0,15 д.а.) 

7) Перевалова Л.В., Окладна М.Г. Реалізація принципу народовладдя в сучасній 
Україні // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної 
еліти : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 
листопада 2016 р. / за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 47 (51), т. 1. – Харків : НТУ 
“ХПІ”, 2017. –С. 255-267. (0,7/0,3 д.а.) 
10. – 18. –  
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