
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Комарова Тетяна В’ячеславівна.
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада. Кандидат  юридичних  наук,  доцент

кафедри міжнародного права
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Практика Суду

Європейського Союзу щодо тлумачення права ЄС та її вплив на інституційну і
правову систему ЄС (1,5 д.а.)

4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи.  Розвиток
судової системи Європейського Союзу  2,9 д.а.

4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень
та ін.):

Статті:
1. The practice of the Court of Justice of the European Union and possibilities

for Ukraine (0, 8 др. арк.)
2. The Court of Justice of the European Union and protection of private parties: the

possibilities for Ukrainian business (0,6 др. арк.)
3. Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського Союзу

(0,5 др. арк.)
4.  Суд ЄС та національні інтереси держав - членів Європейського Союзу

(0,3 др. арк.)
5. Міжнародне  право  як  джерело  права  ЄС  у  практиці  Суду

Європейського Союзу (0,4 д.а.).
Тези:
1. Практика  Суду  Європейського  Союзу  та  міжнародний  правопорядок

(0,3 др.арк.)
4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Досліджено  розвиток  судової

системи 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 проводилося.
5.3. Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України.  Не

проводилася.
5.2. 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. Проводиться  аналіз  практики   Суду
Європейського  Союзу  у  рамках  написання  дисертації  на  здобуття  ступеню
доктора юридичних наук
6.2. Підготовка  доповідних  записок  до  судових,  правозастосовчих  та  інших
державних органів. Не готувалися
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх
рецензування. Участі не брала.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала.



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

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).

1. Міжнародні  організації  та  міжнародне  право  ХХІ  століття:  етапи
становлення, сучасний стан та перспективи розвитку,  міжнародна науково-
практичної конференції, 19 лютого 2016 р., м. Харків;

2. EU  Relations  with  Eastern  Partnership:  Strategy,  Opportunities  and
Challenges, International Conference,  April 20-21 2016, Chernivtsi;

3. Ukraine: Hopes for Realizable Law, Round Table Conference, 1 July 2016,
Luxembourg;

4.  Європейська  інтеграція  в  контексті  сучасної  геополітики,  наукова
конференція, 24 травня 2016 р., м. Харків;

5. Юридична  техніка  і  технологія:  теорія  та  практика  застосування,  ІІ
Всеукраїнська  науково-практична  конференція,  27-28  жовтня  2016  р.,  м.
Львів;

6. Цивільний процес на зламі століть, наукова конференція, 20-21 жовтня
2016 р., м. Харків;

7. ІІ  Харківські  міжнародно-правові  читання,  21  листопада  2016  р.,  м.
Харків.

9.  Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Статті:
6. Komarova T. The practice of the Court of Justice of the European Union and

possibilities  for  Ukraine  //  "EU  Relations  with  Eastern  Partnership:  Strategy,
Opportunities and Challenges", (2016; Chernivtsi, Ukraine). EU Relations with Eastern
Partnership:  Strategy,  Opportunities  and  Challenges:  [Apr.  20-21,  2016]  /  Carlos  E.
Pacheco  Amaral,  Gaga  Gabrichidze,  Ioan  Horga,  Anatoliy  Kruglashov  [et  al.].  –
Chişinău: S. n.; Chernivtsi; Tbilisi, 2016 (Tipografia "Print-Caro"). – P. 144-161. (0, 8 др.
арк.)

7. Tetyana  Komarova.  The  Court  of  Justice  of  the  European  Union  and
protection of private parties: the possibilities for Ukrainian business // Critical Quarterly
for Legislation and Law. – 2016. – Vol. 1. – P.  31-43. (0,6 др. арк.)

8. Комарова  Т.  В.  Суд  ЄС  та  національні  інтереси  держав  –  членів
Європейського Союзу // Проблеми законності : зб. наук. праць. -  2016. – Вип. 134. –
С. 190-198. (0, 5 др. арк..)

9.   Комарова  Т.В.  Суд  ЄС  та  національні  інтереси  держав  -  членів
Європейського Союзу [Текст] / Т. В. Комарова // Європейська інтеграція в контексті
сучасної геополітики : зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 24 трав.
2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, НДІ
держ. буд-ва та місц. самоврядування. - Харків : Право, 2016. - С. 68-72. (0, 3 др.
арк.)

10. Комарова Т.В. Міжнародне право як джерело права ЄС у практиці Суду
Європейського Союзу: зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Харк. міжнар.-прав. читань,
присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 18 листоп. 2016
р. : у 2 ч. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х.: Право,
2016. – Ч. 2. – С. 162-169 (0,4 д.а.).
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Тези:
2. Комарова Т.В.  Практика Суду Європейського Союзу та  міжнародний

правопорядок / Т. В. Комарова // Міжнародні організації та міжнародне право ХХІ
століття:  етапи становлення,  сучасний стан та  перспективи розвитку:  [матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (19 лютого 2016 р.). – С. 83-87. (0,3
др.арк.)

.1.  Вказати публікації,  з  зазначенням вихідних даних,  у наукометричних базах
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.

Наукометрична база даних РІНЦ:
Комарова Т. В. Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського

Союзу //  Проблеми законності : зб. наук.  праць. -  2016. – Вип. 134. –С. 190-198.
(0,5др.арк..)

Наукометрична база даних Scopus:
Стаття прийнята редакцією журналу, який входить до Scopus до друку:
Bytyak Yuriy P.,  Yakovyuk Ivan V.,  Tragniuk Olesia Y.,  Komarova Tetiana V.  ,
Shestopal Sergey S. State sovereignty and sovereign rights: the problem of the correlation
// Social Science 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні.
11.  Вказати  членом якої  спеціалізованої  вчених  ради  ви  є.  Не  являюся  членом
спеціалізованої вченої ради.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була.
13.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.
Не готувалися
14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії). Ні.
15.  Співробітництво  з  закордонними  організаціями.  Участь  у  співробітництві  з
Люксембурзьким університетом, Університетом Гетте (Франкфурт на Майні).
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала участь.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала участь.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала.

Доцент кафедри
міжнародного права,
кандидат юридичних наук                                                          Т.В. Комарова

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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