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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, 2,8  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, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Формування основних засад побудови та функціонування 
судової системи відповідно до міжнародних та європейських 

стандартів 
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 Участь у роботі комісії з рецензування та прийняття 
матеріалів практики студентів 4-го курсу 

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 

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

25 травня 2018 р. Загальнонаціональний юридичний 
форум «Доступ до правосуддя у контексті судової 
реформи», м. Сєвєродонецьк 

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 

07 вересня 2018 року науковий полілог «Фундаментальні 
проблеми кримінальної відповідальності» з нагоди 65-
річного ювілею Ю. В. Бауліна 

25-28 вересня 2018 р. ІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

18-19 жовтня 2018 р. ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні», м. Чернівці 

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

       Навчальні посібники:         
     Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін.; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2018. 
Ч. 1: Основи судоустрою України. – 244 с. Розділ 4 – с. 145-
159 ( 1 др. арк.).     
      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. (1,1 друк. арк.) 
      Genetic approaches to the state category // The Turkish 
Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC 
ISSN: 2146-5193, September 2018 Special Edition. – (0,5 друк. 



арк.) 
      Щодо оплати праці адвокатів при наданні безоплатної 
правової допомоги  / Актуальні проблеми адвокатури : 
матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 14 грудня 
2017 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. –  Т. 1 – Х.: 
Вид-во «Юрайт», 2018. – 96 с. – С. 74-77 (0, 25 друк.арк.) 
       Психологія відносин: звинувачення та захист // 
Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. 
наук.- практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Харків : Право, 2018. – 506 с. – С. 
127-128 (0, 2 друк.арк.)  
      Індивідуальна мобільність викладача вищої школи в 
межах програми ЕРАЗМУС+ / Scientific and pedagogic 
internship, Sandomierz, Republic of Poland, June 11-15, 2018. - 
c. 132-135 (0,25 друк. арк.)    
       Сучасні проблеми реформування судової влади в 
Україні /  Доступ до правосуддя у контексті судової 
реформи: матер. Загальнонац. юрид. форуму (м. 
Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р.). – К.: Ваіте, 2018. – с. 97-
100 (0,25 друк. арк.) 
       Повага до незалежності суддів як одна із засад 
діяльності прокуратури України  / Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ  
Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); 
[редкол.: О.В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич 
(відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. С.72-74 (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 збірника матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

судового права»,   м. Харків, 23 квітня 2018 р.; 
 

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. 

Почесна грамота Союзу юристів України 
 за активну роботу в Союзі юристів України 

 та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення 
законності і правопорядку  

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


