
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Трагнюк Олеся Янівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри права Європейського Союзу. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Еволюція 

компетенції ЕС в окремих сферах на початку ХХІ ст.», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Еволюція 

компетенції ЕС в окремих сферах на початку ХХІ ст.»  10,5друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Розділи підручника:  

Монографії: 

1) Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 

інтеграційних проектах: історія та сучасність  : монографія / за наук. ред. професорів А. 

П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. (3,5 д.а.) 

Розділи підручників: 

1. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т.М. Анікіна, Т.В. 

Комарова, О.Я. Трагнюк, І.В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І.В. Яковюка. – Харків: Право, 

2019. – 360 с. – С. 15-21, 34-38, 41-45, 48-69, 101-105, 285-291 (у співавторстві з 

Чевічаловою Ж.В.) – індивідуально 2 д.а. 

2. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Компендіум, 2-ге видання, доповнене / За загальною редакцією 

професорів О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. – Х. : Право, 2019. – 404 с. - C.59-62 (у 

співавторстві з Сердюком О.В.),  191-228 (у співавторстві із Комаровою Т.В.), 237-250 (у 

співавторстві з Яковюком І.В.) 2,1 д.а. – індивідуально 1 д.а. 

3. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, 

І.В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  (0, 4 д.а.) 

4. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посіб. / 

[Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : 

Право, 2019. – 178 с.  

     Питання 1, 5, 9-11, 14, 24, 34 (1  друк. арк.) 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за 

заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. 

    Питання 7-9, 18, 19, 25, 26  (0,6 друк. арк.) 

Наукові статті: 
1. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S. (2019). El concepto de 

«federalismo imperial» al servicio de la integración europea: historia y contemporaneidad. 

RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-

1135. (0,3 д.а.) 

2. Tragniuk O. Y., Holik Y. O. Bringing states to justice for aviation terrorism // 

Проблеми законності. - 2019. - Вип. 145. - С. 244-255 (0,5). 

3. Трагнюк О. Я.  Яковюк І. В. Правове регулювання співпраці європейських 

держав в рамках Європейської ініціативи з інтервенції// Український часопис 

міжнародного права. – 2019. – № 4.  (випуск знаходиться у друку) (0,6 д.а.) 

4.  Битяк Ю. П. , Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку правового 

регулювання співробітництва в контексті розвитку безпекового виміру зовнішньої 



політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ століття// Україна і Європейський 

Союз: шлях до сталого розвитку : зб. наук. статей за матеріалами ІІ-ї Всеукр. наук. 

практ. конф. з європ. права, м. Харків, 15 травн. 2019 р. Харків, 2019. С. 13-21 (0,4 д.а). 

 

Тези:  

Трагнюк О.Я.  Застосування Рамки (оцінки) верховенства права у Європейському 

Союзі як інструменту запобігання порушення цінностей інтеграції. Проблеми 

нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного 

принципу верховенства права: тези доп. та повідомл. учасн. IV Міжнарод. наук.-практ. 

конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р.) Право, 2019 С. 101-104. (0,2 д.а) 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Комплексно досліджено питання, 

визначені темою науково-дослідної роботи. Наукова новизна визначається сучасною 

постановкою проблеми, вивченням нових ідей та тенденцій розвитку правових 

механізмів, що регулюють актуальні питання співробітництва України та Європейського 

Союзу на сучасному етапі. 

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. Участі не брала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Участі не брала. 

5.4. 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 здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не брала участі. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не брала участі. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не брала участі. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не беру участь. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

Міжнародні: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція Європейського Союзу: 

основні виклики сучасності та перспективи»; Інститут міжнародних відносин 

Київського Національного ун-ту імені Т. Шевченка, 03 грудня 2019 р. 

2) Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі 

загальновизнаного принципу верховенства права, м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р. 

Всеукраїнські: 

1) ІІ Всеукраїнська науково-практична «Україна і Європейський Союз: шлях до 

сталого розвитку», Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування; м. Харків, 15 травн. 2019 р. 

2) ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна та Європейський 

Союз: шлях до сталого розвитку» (англійською мовою); Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, Інститут міжнародних відносин Київського Національного ун-ту імені Т. 



Шевченка, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування; м. Харків, 15 

листопада 2019 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Розділи монографій: 

Монографії: 

 Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 

інтеграційних проектах: історія та сучасність  : монографія / за наук. ред. професорів А. 

П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків : Право, 2019. (3,5 д.а.) 

Розділи підручників: 

Підручники:  

1. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т.М. Анікіна, Т.В. 

Комарова, О.Я. Трагнюк, І.В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І.В. Яковюка. – Харків: Право, 

2019. – 360 с. – С. 15-21, 34-38, 41-45, 48-69, 101-105, 285-291 (у співавторстві з 

Чевічаловою Ж.В.) – індивідуально 2 д.а. 

2. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Компендіум, 2-ге видання, доповнене / За загальною редакцією 

професорів О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. – Х. : Право, 2019. – 404 с. - C.59-62 (у 

співавторстві з Сердюком О.В.),  191-228 (у співавторстві із Комаровою Т.В.), 237-250 (у 

співавторстві з Яковюком І.В.) 2,1 д.а. – індивідуально 1 д.а. 

3. Міжнародне приватне право : підручник / за ред. Є.М. Білоусова, І.М. Жукова, 

І.В. Яковюка. Харків : Право, 2019.  (0, 4 д.а.) 

Навчальні посібники: 

1. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч. довідк. посіб. / [Т. 

В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : 

Право, 2019. – 178 с.  

     Питання 1, 5, 9-11, 14, 24, 34 (1  друк. арк.) 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за 

заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. 

    Питання 7-9, 18, 19, 25, 26  (0,6 друк. арк.) 

Збірка нормативних матеріалів: 

4. Право Європейського Союзу : нормат. матеріали / упоряд.: І. В. Яковюк, Т. 

М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк ; за ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 

2019. – 500 с. 

Наукові статті (фахові): 

1. Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S. (2019). El concepto de 

«federalismo imperial» al servicio de la integración europea: historia y contemporaneidad. 

RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-

1135. (0,3 д.а.) 

2. Tragniuk O. Y., Holik Y. O. Bringing states to justice for aviation terrorism // 

Проблеми законності. - 2019. - Вип. 145. - С. 244-255 (0,5). 

3. Трагнюк О. Я.  Яковюк І. В. Правове регулювання співпраці європейських 

держав в рамках Європейської ініціативи з інтервенції// Український часопис 

міжнародного права. – 2019. – № 4.  (випуск знаходиться у друку) (0,6 д.а.) 

4.  Битяк Ю. П. , Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку правового 

регулювання співробітництва в контексті розвитку безпекового виміру зовнішньої 

політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ століття// Україна і Європейський 



Союз: шлях до сталого розвитку : зб. наук. статей за матеріалами ІІ-ї Всеукр. наук. 

практ. конф. з європ. права, м. Харків, 15 травн. 2019 р. Харків, 2019. С. 13-21 (0,4 д.а). 

Наукові тези виступів:  

Трагнюк О.Я.  Застосування Рамки (оцінки) верховенства права у Європейському 

Союзі як інструменту запобігання порушення цінностей інтеграції. Проблеми 

нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного 

принципу верховенства права: тези доп. та повідомл. учасн. IV Міжнарод. наук.-практ. 

конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р.) Право, 2019 С. 101-104. (0,2 д.а) 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. Не маю. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. Не маю. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.  

«Державне будівництво та місцеве самоврядування» 

«Економічна теорія та право»  

«Право та інновації» 

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.  
Відгук  на автореферат дисертації Ахметова Ростислава Рустемовича 

«Правове регулювання ринку природного газу в ЄС», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю - 12.00.11. – міжнародне 

право 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Викладач навчальної 

дисципліни англійською мовою «Law of International Organisations» 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» до 2019 р.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

 «Конституційне і міжнародно-правове забезпечення поглиблення військово-

політичного співробітництва України і Європейського Союзу» 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

 

 

 

 

Доцент кафедри права Європейського Союзу, 

кандидат юридичних наук, доцент                                             О. Я. Трагнюк  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри права Європейського Союзу 29.11.2019 

протокол №11. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


Додаток № 1 до індивідуального звіту  

Трагнюк Олесі Янівни,  

Кандидата юридичних наук, доцента кафедри права Європейського Союзу за 2019 р. 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Норма часу 

1 

Публікація наукової статті у виданні, що видається за межами України 

Yakovyuk, I., Okladnaya, M., Tragniuk, O., Shestopal, S. (2019). El 

concepto de «federalismo imperial» al servicio de la integración europea: 

historia y contemporaneidad. RELIGACIÓN. REVISTA DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES. Vol. 4. Nº 19. : 1126-1135. (0,3 д.а.) 

30 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку 

наукових фахових видань України 

Tragniuk O. Y., Holik Y. O. Bringing states to justice for aviation terrorism 

// Проблеми законності. - 2019. - Вип. 145. - С. 244-255 (0,5). 

Трагнюк О. Я.  Яковюк І. В. Правове регулювання співпраці 

європейських держав в рамках Європейської ініціативи з інтервенції// 

Український часопис міжнародного права. – 2019. – № 4.  (випуск 

знаходиться у друку) (0,6 д.а.) 

 
 

130 

4 

Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку 

наукових фахових видань України 

Битяк Ю. П. , Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку 

правового регулювання співробітництва в контексті розвитку 

безпекового виміру зовнішньої політики нашої держави в кінці ХХ – 

на початку ХХІ століття// Україна і Європейський Союз: шлях до 

сталого розвитку : зб. наук. статей за матеріалами ІІ-ї Всеукр. наук. 

практ. конф. з європ. права, м. Харків, 15 травн. 2019 р. Харків, 2019. 

С. 13-21 (0,4 д.а). 

25 

6 

Публікація монографії (енциклопедії, словника, науково-практичного 

коментаря до законодавства), що видається в Україні 

Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в 

європейських інтеграційних проектах: історія та сучасність  : 

монографія / за наук. ред. професорів А. П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. 

Харків : Право, 2019. (3,5 д.а.) 
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7 

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого до 

видання кафедрою університету 

1) Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т. М. Анакіна, 
Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. 

Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 360 с.   

Підрозділи 1.2, 1.6, 2.1, 2.3-2.5, 4.1, 9.5 (у співавт. з Чевичаловою Ж.В. (100 

год). 
2) Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч. довідк. 

посіб. / [Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. 

Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 178 с.  
     Питання 1, 5, 9-11, 14, 24, 34 (50  друк. арк.) 

3) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. 
Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. 

    Питання 7-9, 18, 19, 25, 26  (0,6 друк. арк.) (30 год) 

4) Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Компендіум, 2-ге видання, доповнене / За 
загальною редакцією професорів О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. – Х. : Право, 

2019. – 404 с. Підрозділи 3.3.(у співавт. з Сердюком О.В.), розділ 3 (у 

співавт.з Комаровою Т.В.), розділ 12 (у співавт. з Яковюком І.В.) (50 годин ) 
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Доопрацювання та перевидання підручника (навчального посібника) 
 Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод : компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. 

В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. – 2-ге 

вид., допов. – Харків : Право, 2019. – 404 с.  

Розділи 8, 17 (45 годин) 

 

45 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні 

Трагнюк О.Я.  Застосування Рамки (оцінки) верховенства права у 

Європейському Союзі як інструменту запобігання порушення 

цінностей інтеграції. Проблеми нормотворення, реалізації та 

тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу 

верховенства права: тези доп. та повідомл. учасн. IV Міжнарод. наук.-

практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовт. 2019 р.) Право, 2019 С. 

101-104. (20 год) 

20 
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Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, 

енциклопедії, словника, дисертації, автореферату, наукової статті    

Відгук на автореферат дисертації Ахметова Ростислава Рустемовича 

«Правове регулювання ринку природного газу в ЄС», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю - 12.00.11. – міжнародне право 

 

8 
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Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

1.наукової роботи для всеукраїнського конкурсу  

2.наукової статті  

3.тез доповідей на конференцію 

Кльопова І. Г. «Деякі питання започаткування правового регулювання 

співробітництва держав- членів ЄС у сфері стандартизації та 

сертифікації органічної сільськогосподарської продукції». Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку : зб. наук. статей за 

матеріалами ІІ-ї Всеукр. наук. практ. конф. з європ. права, м. Харків, 

15 травн. 2019 р. С. 70-74 (20 год)  

Petrakova O. Catalan Declaration of Independence: International Law 

Principles Conflict. «Роль Європейської прокуратури у правопорядку 

ЄС» до ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку» (15 листопада 2019 

р., м. Харків) (20 год) 

 

Свіриденко А. «До питання верховенства права Європейського Союзу 

над національним правом його держав-членів» до ІІI Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Україна і Європейський Союз: шлях 

до сталого розвитку» (15 листопада 2019 р., м. Харків) (20 год) 
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