
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я, по-батькові. Анакіна Тетяна Миколаївна
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент

кафедри міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Співпраця України та

Європейського Союзу за Угодою про асоціацію 2014 р., 1.5 друк. арк.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи:  Особливості

адаптації законодавства України до acquis ЄС, 2,03 друк. арк.
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):

Статті фахові
1) Legal  Regulation  of  Rights  of  Some  Vulnerable  Groups  under  the  Charter  of

Fundamental Rights of the European Union: Experience for Ukraine (0,8 друк.арк.)
Наукові тези

1) EU Approach on Cybersecurity (0,51 друк. арк.);
2) Kharkiv School of International Law after the II World War to Nowadays (0,42 друк.

арк.)
3) Адаптація  законодавства України у контексті  виконання зобов’язань за  Угодою

про асоціацію з ЄС (0,3  друк.арк.)
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  процеси  адаптації  законодавства  України  до  acquis
Європейського Союзу.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь  у  підготовці  законопроектів  (кодексів  та  інших  законів):  участі  у
підготовці законопроектів не брала.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших
нормативно-правових актів: не здійснювалося.
5.1. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не здійснювалася.
5.1. Робота  консультантом  інших  вищих  та  державних  органів  влади:  не
здійснювалася.

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 здійснювала.
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх
рецензування не здійснювала.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам не здійснювала.
6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
Відповідь на запит Генеральної прокуратури від 09.07.2015 № 17/2/2-32936-14 щодо
проведення наукових досліджень. Підготовлено 17.02.2016.

7. Чи ви  є  депутатом місцевої  ради,  чи  входите  до складу  інших органів  місцевого
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) -  не є.

8. Участь у конференціях,  семінарах (вказати повну назву конференції,  дату та  місце
проведення):



1) Workshop: Informational Security as a Part of National Security in Eastern
Europe,  19-20.02.2016,  Харків,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, НДІ правознавства, Військовий технологічний університет;

2)  Телеміст  з  Європейським  судом  з  прав  людини,  22.05.2016,  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

3) Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики, 24.05.2016 р., Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

4)  Europa-Institut  Spring  School  “Human  Rights  as  a  Key  for  Democracy”,  05-
13.06.2016, Німеччина, Саарбрюккен, Інститут Європи Університету Саарланду

5) Угода про асоціацію/ПВЗВТ між ЄС та Україною: перші уроки для України,
17.11.2016, м. Харків, Premier Hotel Kharkiv Palace, організатори:  Шведське агентство з
питань  міжнародного  розвитку,  Проект  Європейського  Союзу  ”Association  for  U”,
Institute for Economic Research and Policy Consulting

6) І Всеукраїнська науково-практична конференція «Адаптація правової системи
України до права Європейського Союзу: теоретичні і практичні аспекти», 08.12.2016 р.,
Полтава,  Полтавський  юридичний  інститут  Національного  юридичного  університету
імені Ярослава Мудрого.
9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Статті фахові

1) Anakina T. Legal Regulation of Rights of Some Vulnerable Groups under the Charter of
Fundamental  Rights  of  the  European Union:  Experience for  Ukraine (in  English)  //
Yearbook of Ukrainian Law. – 2016. – P. 124-131 (0,8 друк.арк.)

Наукові тези
1) Anakina  T.  EU  Approach  on  Cybersecurity  /  Воркшоп  «Інформаійна  безпека  як

частина національної безпеки у Східній Європі»: Зб. матеріалів, 19-20 лют. 2016 р.
– Х.: Право, 2016. – С. 45-51 (0,51 друк. арк.);

2) Anakina T. M. Kharkiv School of International Law after the II World War to Nowadays
/ T. M. Anakina //  Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб.
наук. ст. за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. – Харків, 2016. – С.
61–67 (0,42 друк. арк.)

3) Анакіна Т. Адаптація законодавства України у контексті виконання зобов’язань за
Угодою про асоціацію з ЄС /  І  Всеукр.  наук.-практ. конф. «Адаптація правової
системи України до права Європейського Союзу: теоретичні і практичні аспекти»,
08.12.2016  р.,  Полтава,  Полтавський  юридичний  інститут  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого с.50-56 (0,3  друк.арк.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. ні
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – жодної.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:
Ковальська  В.  В.  Правове  регулювання  діяльності  місій  Європейського  Союзу  (на
прикладі  місії  Європейського  Союзу  з  прикордонної  допомоги  Молдові  та  Україні):
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності
12.00.11  –  міжнародне  право,  спеціалізована  вчена  рада  Д  41.086.04  Національного
університету «Одеська юридична академія», 26.11.2016 р.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: 
Відгук  на  автореферат  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня  канд.  юрид.  наук
Качурінер В.  Л.  «Правове регулювання екологічної  політики Європейського Союзу у
сфері виробництва». Спец. 12.00.11 – міжнародне право / Національний ун-т «Одеська
юридична академія». – Одеса, 2016. – 23 с.
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14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії) – ні.
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 
Викладання навчальної дисципліни англійською мовою «Diplomacy and Consular Law» 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».
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брала.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не брала.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – жодних.

Доцент кафедри міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                            Т. М. Анакіна

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  міжнародного  права  2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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