
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК

1. Прізвище, ім’я та 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.  «Співпраця  України  та

Європейського Союзу за Угодою про асоціацію 2014 р.», 3,74 друк. арк. 
4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,  навчального
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):
Підручники:
1) Право на свободу та особисту недоторканість// Теорія та практика застосування Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод: компендіум (1 друк.арк)
2) Інші права, що захищаються Конвенцією// Теорія та практика застосування Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод: компендіум (1,1 друк.арк)
Наукові статті:
1) Окремі правові аспекти дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі за Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС (0,43 друк. арк.)
2) Майбутнє Угоди про асоціацію у зв’язку із позицією Нідерландів (0,49 друк. арк.)
Тези:
1) Approximation of Ukrainian Legislation as the Commitment under the Association Agreement (0,18
друк. арк.)
2) Challenges and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Space Area (0,3 друк. арк.);
3) Співробітництво України та ЄС у космічній сфері в світлі Угоди про асоціацію (0,24 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  актуальні
проблеми співпраці України та Європейського Союзу за Угодою про асоціацію 2014 р.
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. Не готувала.
5.2. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Ні.
5.3. 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 проводила.
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших державних органів. 
Відповідь на звернення заступника Генерального прокурора України  від  19.01.2017 № 12/2-
20вих-17 щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах центральними
органами України.
6.3. Участь  у  розробці  проектів  постанов  Пленумів  Верховного  Суду  України,  Вищих
спеціалізованих судів 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).
Всеукраїнські:
1)  Науково-практична  конференція  «Римська  декларація  ЄС:  нові  пріоритети  розвитку
об'єднаної  Європи»,  12.05.2017  р.,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого;
Міжнародні:
1) Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні»,
23.10.2017 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
2)  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Європейські  студії  в  Україні:  здобутки,
виклики та перспективи», 02.06.2017 р., Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана;
3)  ХІІІ  Міжнародна наукова конференція  молодих вчених та  студентів «Від громадянського
суспільства – до правової держави», 27.04.2017 р., Харківський національний університет ім. В.
Н. Каразіна;
4)  Міжнародний  конгрес  європейського  права,  21-22.04.2017  р.,  Національний  університет
«Одеська юридична академія»;
5) Міжнародна конференція «Європеїзація» правопорядків третіх країн – виконання Угоди про
асоціацію  між  Україною  та  ЄС,  03.04.2017  р.,  Інститут  міжнародних  відносин  Київського
національного університету імені Т. Шевченка.

9.  Видавнича  діяльність  (монографії,  статті,  навчальні  посібники,  тези  та  ін.)  дати  перелік
надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Підручники без грифа МОН:
1) Анакіна Т.М. Право на свободу та особисту недоторканість// Теорія та практика застосування
Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод:  компендіум/за  ред.  О.В.
Сердюка та І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 137-161 (1 друк.арк)
2)  Анакіна Т.М. Інші права,  що захищаються Конвенцією//  Теорія та практика застосування
Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод:  компендіум/за  ред.  О.В.
Сердюка та І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 235-362 (1,1 друк.арк)
Наукові статті у не фахових виданнях:
1) Анакіна Т. Окремі правові аспекти дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі за
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС / Т. Анакіна // Угода про асоціацію як інструмент
правових реформ в  Україні:  зб.  ст.  та  тез  наук.  повідомл.  за  матеріалами міжнар  конф.,  м.
Харків, 23 жовт. 2017 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. –
Х.: Право, 2017. – С. 3-10 (0,43 друк. арк.)
2)  Анакіна Т.  М. Майбутнє Угоди про асоціацію у зв’язку із  позицією Нідерландів  /  Т.  М.
Анакіна //  Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІІІ Міжнародна наукова
конференція молодих вчених та студентів, 27 квітня 2017 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. –
Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 329-334 (0,49 друк. арк.)
Тези:
1)  Anakina T.  Approximation of Ukrainian Legislation as the Commitment under the Association
Agreement /  T.  Anakina // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи:  Зб.
матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 червня 2017 р.). – К.: Українська Асоціація
викладачів і дослідників європейської інтеграції; Терен, 2017. – С. 22-25 (0,18 друк. арк.)
2) Anakina T.  Challenges and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Space Area /  T.
Anakina // Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи : зб. наук. ст. за
матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 12 трав. 2017 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В.
Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Харків, 2017. – Ч. 1. – C. 3-7 (0,3 друк. арк.);
3) Анакіна Т. Співробітництво України та ЄС у космічній сфері в світлі Угоди про асоціацію /
Т. Анакіна // Міжнародний конгрес європейського права: зб. наук. праць (м. Одеса, 21-22 квітня
2017 р.). – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 157-161 (0,24 друк. арк.)
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus,

Web of Science. Немає.
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.
Немає.
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Ні.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Ні.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:

Фоміна  Ліна  Олександрівна,  «Правове  регулювання  забезпечення  безпеки  учасників
міжнародного  кримінального  судочинства»,  дисертація  представлена  на  здобуття  наукового
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право, спеціалізована
вчена рада Д 26.001.10 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18.09.2017
р.
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. Ні.
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву стипендії/премії). Ні.
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
1)  Викладач  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»;
2) Тренер англомовної літньої школи «Європа: Інтеграція та/або дезінтеграція» Берлінської школи
економіки і права (м. Берлін, Німеччина), 14-24.05.2017 р.
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. 
Почесна  грамота  Ректора  Національного  юридичного університету імені  Ярослава  Мудрого  за
вагомий  особистий  внесок  у  розвиток  освіти  і  науки,  високий  професіоналізм,  багаторічну
сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету 18.11.2017 р. 

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

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права від 6 грудня 2017 р., 
протокол № 4.
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