
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2017 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Русанова Ірина Олександрівна  

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Порівняльний аналіз судового адміністрування в країнах ЄС та в 
Україні, 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Порівняльний аналіз судового адміністрування в країнах ЄС 
та в Україні, 3,3 друк. арк. 

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

Навчальні посібники, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Розглянуто нові форми реалізації судової влади в світлі 
судової реформи 2016 року 

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  

 проведено узагальнення практики за 2017 р. на тему: 
«Розгляд судових справ Господарським судом Харківської 
області за ІІІ квартали 2017 р.» 

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) 

 19 квітня 2017 р. розширене засідання міжкафедрального 
семінару кафедр загальноюридичних дисциплін, 
професійних та спеціальних дисциплін Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка із залученням в режимі відеоконференцзв’язку 
вчених Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого та Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, присвячене обговоренню 
дисертаційного дослідження С.О. Іваницького “Теоретичні 
основи організації адвокатури в Україні: принципи та 
система”,  м. Миколаїв      
  20 квітня 2017 року Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми судового права,  
присвячена пам’яті професора І.Є. Марочкіна, м. Харків 
       17-18 травня 2017 р. міжнародна науково-практична 
конференція «Захист прав людини в парадигмі 
верховенства права», Академія адвокатури України, м.Київ 
         24 травня 2017 р. експертне обговорення 
«Спеціалізований антикорупційний суд: найкращі світові 
практики та перспективи створення в Україні», 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків     
     3-6 жовтня 2017 р. участь у І Харківському юридичному 
форумі, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 
      24 листопада 2017 р. участь у зустрічі-дискусії 
«Верховний Суд – нова філософія судової влади» 
новообраних суддів Верховного Суду – випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого зі студентами та викладачами вишів і 
представниками активної спільноти регіону, м.Харків 

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

       1. Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. з підготовки до іспиту / уклад.: О. Ю. Дудченко, А. В. 
Іванцова, Ю. І. Крючко  та ін. –  Х. : Право, 2017. – 238 с. (1 
д.а.). 

2. Літопис кафедри організації судових та 
правоохоронних органів (1987-2017) / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Х. : право, 2017. – 76 с. : іл. (1,4 



друк.арк) 
     3. Русанова І.О. Актуальні проблеми судового права // 

Право України, 2017. - № 5. – у співавторстві (0,5 др. арк.) 
     4. Русанова І. О. Моніторинг способу життя судді // 

Форум права, 2017 (в редакції). 
     5. Щодо надання правової допомоги / І. О. Русанова // 

Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф.. Івана Єгоровича 
Марочкіна (Харків, 20 квіт. 2017 р.) : у 2 т. / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Т. 1. –  Харків : Право, 2017. – 258 с. – 
с. 127-130 (0,2 др. арк.) 

   6. Роль соціально-педагогічного тренінгу в підготовці 
фахівців освітніх сфер // Сучасні практики вищої юридичної 
освіти і педагогіки: [тези доповідей учасників Х конференції 
школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого] – Харків: Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого, 2016. – с. 181-184 (0,2 друк.арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

Index Copernicus International (Варшава, Польща), EBSCO 
Publishing, Inc. (США), HeinOnline (США). 
Русанова І.О. Актуальні проблеми судового права // Право 
України, 2017. - № 5. – у співавторстві (0,5 др. арк.) 

Index Copernicus International (Варшава, Польща),  Scientific 
Indexing Services (SIS) 
Юревич І. В., Русанова І. О. Моніторинг способу життя судді 
// Форум права, 2017 (в редакції) (0,5 друк.арк.) 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання. 

Член редакційної колегії Літопису кафедри організації 
судових та правоохоронних органів (1987-2017) 

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 Вандіна 
Євгенія Валерійовича  «Організаційно-правові засади 
діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
України», поданого на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура  

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 

Нагороджена Почесними грамотами від Голови Ради 
Нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної 



звітному році. організації Союзу юристів України, за рішенням Ради 
Харківської обласної організації Союзу юристів України від 
02 лютого 2017 року за активну роботу в Союзі юристів 
України та вагомий особистий внесок у розбудову правової 
держави, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди 
30-річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. 

Подяка від господарського суду Харківської області 
за плідну співпрацю, з нагоди відзначення 30-ї річниці 
утворення кафедри організації судових та правоохоронних 
органів Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.  

 
 
 
Звіт склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол №  5  від 5 грудня 2017р.                                                                                                 


