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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Юревич Ірина Валеріївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Юридична антропологія судової влади, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Юридична антропологія судової влади,  5,7 друк. арк. 

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

Розділ підручника, навчального посібника, тези наукових 
доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
дослідженні юридичної антропології судової влади крізь 
призму судового адміністрування в Україні 

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 

1. Відповідь на депутатське звернення Мустафи Найєма 
щодо отримання експертної позиції щодо деяких положень 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 
26.07.2018 р. № 121-01-1361.  
2. Відповідь на заяву (клопотання) Іванова Віктора 
Миколайовича (в порядку ст. 1 Закону України «Про 
звернення громадян») від 20.04.2018 р. № І-161 щодо умов та 
порядку перерахунку призначених пенсій працівникам 
прокуратури.  

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) 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми адвокатури», 14 грудня 2017 р., м. 
Харків. 
2. Регіональний форум «Правовладдя і суспільство», 
Національна академія правових наук, 2 лютого 2018 р., м. 
Харків. 
3. Завжди сучасний Іван Франко в повісті «Перехресні 
стежки»: проблема етичного вибору юриста, 9 квітня 2018 
р., м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого. 
4. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права», 23 квітня 2018 р., м. 
Харків. 
5. Початок конкурсу до Вищого антикорупційного суду: 
експертна дискусія, 9 серпня 2018 р., м. Харків. 
6. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 25-28 
вересня 2018 р., м. Харків. 
7. Бізнес і права людини: імплементація Україною Керівних 
принципів ООН, 26 вересня 2018 р., м. Харків.   
8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», 
18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці, Україна. 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 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. – У 2-х томах. – Х. : Право, 
2018 (2,2 друк.арк.). 
2. Правові основи адміністрування у суді: навчальний 
посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. 
закладів / Л. М. Москвич, А. В. Іванцова, О. О. Овсяннікова 
та ін. – Харків : «Юрайт», 2018. – 254 с. (3 друк. арк.). 
3. Юревич І. В. Щодо моніторингу способу життя судді / І. 
В. Юревич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми адвокатури» (14 грудня 
2017 р., м. Харків) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – 



Т. 1. – Х.: вид-во «Юрайт», 2018. - 96 с. (0,25 друк. арк.). 
4. Юревич І. В. Засади неупередженості і об’єктивності у 
діяльності органів прокуратури України / І. В. Юревич // 
Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні виклики 
та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 
(Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк 
(голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. – 
Чернівці, 2018. 392 с. (0,25 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. 

Член редакційної колегії : 
1. Актуальні проблеми адвокатури: матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (14 грудня 2017 р., м. 
Харків) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Х.: 
вид-во «Юрайт», 2018. - 96 с 
2. Актуальні проблеми судового права : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 
20 квіт. 2017 р.) : у 2 т. / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та 
ін. – Харків : Право, 2018. 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

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

- 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

Наукове стажування викладачів 5-17 лютого 2018 р. у 
Німеччині:  
Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: 
Technology, Business and Design, Winter Academy 2018 for the 
teaching staff 

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   
                                                                                                   


