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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Трагнюк Роман Романович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Проблемні питання реалізації функцій прокуратури, 1,5 
друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Проблемні питання реалізації функцій прокуратури, 1,5 
друк.арк. 

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

Розділ навчального посібника, статті 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Визначені повноваження прокурора при здійсненні 
тимчасових функцій прокуратури 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

- 

5.1. Участь у підготовці 
законопроектів (кодексів та 
інших законів) 

- 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) 
проектів законів та інших 
нормативних актів 

- 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою - 
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

- 

6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 

6.3. Участь у розробці проектів - 



постанов Пленуму 
Верховного Суду України 
та їх рецензування 

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) 

   14 грудня 2017 р. Всеукраїнска науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми адвокатури», м. Харків 
   2 лютого 2018 р. Регіональний форум «Правовладдя і 
суспільство», Національна академія правових наук, м. 
Харків 

9 лютого 2018 р. Інтерактивний семінар-практикум з 
питань розбудови системи внутрішнього забезпечення 
якості юридичної освіти (проводив тренінг доктор права, 
міжнародний експерт Програми USAID,проф. Ділейн 
Свенсон), Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м.Харків,  

23 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми судового права», м. 
Харків 

01 червня 2018 р. зустріч з Головою Конституційного 
Суду України Шевчуком С.В. та суддею Конституційного 
Суду України Городовенком В.В. на якій обговорювались 
проблеми щодо запровадження конституційної скарги та 
проведення судової реформи в Україні 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

     Правові основи адміністрування у суді: навчальний 
посібник для студентів юрид. спецальностей вищих навч. 
закладів / Л. М. Москвич, А. В Іванцова, О.О. Овсяннікова 
та ін. – Харків : «Юрайт», 2018. – 254 с. (0,5 друк. арк.) 
     Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. : О-64 у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – 2-ге в – Х. : 
Право, 2018. Ч. 1: Основи судоустрою України. – 244 с. 
(особистий доробок – 0,5 друк. арк.) 
     Додержання гарантій справедливого судочинства під час 
здійснення  спеціального досудового розслідування та 
спеціального судового провадження // Юрист України. 2018. 
- № 2. – с. 97-106 (0,5 друк. арк) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science 

- 

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 вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати (окремо 
докторські, окремо 
кандидатські) 

Відгук на автореферат дисертаційного дослідження на тему: 
«Правовий статус присяжних в Україні та Франції: 
порівняльно-правовий аспект» Грицаєнка Р. Л., поданого на 
здобуття наукового ступеню - кандидата юридичних наук за 
спеціальністю – 12.00.10 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

- 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018 р. 
 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


