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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи :
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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:
«Національні інтереси і шляхи їх забезпечення в умовах членства держави в
Європейському союзі, 1,5 друк арк.»

4.1. Форми впровадження виконаних НДР -розділ монографії, наукові статті.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів :

Рішення про національні інтереси не є суто науковими чи математичними формулюваннями, 
що призводять до реальних вигод для національної держави. Навпаки, рішення щодо 
національних інтересів є результатом протистояння амбіцій, мотивації, потреб, вимог, критеріїв 
та факторів.

Основні характеристики національних інтересів:
-національні інтереси є відображенням потреб певних угруповань;
-використання категорії «національні інтереси» є безумовним тільки в умовах національної 

держави, що склалася;
-національні інтереси є основою формування зовнішньої політики держави;
-національні інтереси відображають узагальнені устремління населення, що проживає на 

певній території;
-у концепції національних інтересів неможливо врахувати масу специфічних індивідуальних 

інтересів, у ній знаходить своє відображення лише та частина, що має загальнодержавне 
значення;

-на процес формування концепції національних інтересів впливають як об'єктивні фактори 
(геополітичний стан держави, «рівень її соціально-економічного розвитку та ін.), так і суб'єктивні 
(уявлення осіб, які приймають рішення про національні інтереси країни, властива цьому 
суспільству система цінностей та ін.).);

-національні інтереси протягом тривалого часу залишаються постійними у своїй основі, 
змінюючись лише за окремими параметрами. Найбільших змін вони зазнають у періоди 
глобальних трансформацій суспільства.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: —
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Рецензування (підготовк 

експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів: —
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: —
5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково- 
консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України: —

6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення інших 
соціологічних досліджень: —
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів:

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду України: —
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: —
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян: —

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого самоврядування 
(в тому числі робочих та дорадчих): —
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце проведення):



2
- Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку. V Всеукраїнська 
науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку. 12 
листопада 2021 р. Науковий керівник студентських робіт.
- І Всеукраїнська студентська конференція: НАУКОВИЙ ПРОСТІР: АНАЛІЗ, СУЧАСНИЙ 
СТАН, ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, 19 листопада, 2021 р. Науковий керівник студентської 
роботи.
9. Видавнича діяльність (статті)
Наукові статті:
1 Ефективність засобів правового захисту права на судовий розгляд у  розумний строк у 
контексті практики ЄСПЛ: досвід Польщі /  Д. С. Бойчук, Я. І. Панаїд. // Юридичний науковий 
електронний журнал. -  2021. —№4. -  С. 588-592. . (0,5 друк арк.)
2 Еигореан Соті о/Нитан Кщкін сане Іан> ан а ноигсе о/Еигореан IIніон Іа\у /  X). А. Воіс/гик, 
V. І. Нгукогіеу. / / Право та інноваційне суспільство. -  2021. С. 61-69. (0,5 друк арк.)
3 Процедура вступу України та Польщі до Європейського Союзу: історично-правовий 
аналіз/Д.С. Бойчук, А.В. Гой//Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - №11. . (0,5 друк 
арк.)
4 Перспективи вступу України в Європейський Союзу. /  Д.С. Бойчук, Ю.О. Ігнатюк. // 
Інтернаука. -  2021. . (0,5 друк арк.)
5 РгоЬІепгн о / іНе епуігоптепіаі Іам> о / Иге Еигореан ІІпіоп. /  Б. ВоісНик, О. БіІірзкукИ, Те. 

Рапкоу//Проблеми законності. -  2021. № 155. . (0,5 друк арк.) .
6 ЕП уаіиен геДесїіоп іп ЕСіНК сане Іам> /  В. ВоісНик, К. ТогНанНоуа. // Право та інновації. -  
2021. -  С. 23-29. . (0,5 друк арк.)
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 8сори8, 
\УеЬ оі 8сіепсе (окремо): —

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: —
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: —
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: —
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: —
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії): —
15. Співробітництво з закордонними організаціями: —
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: —
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: —
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: —
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