
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019 РІК 
 

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, 8,8 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 
наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у дослідженні 
юридичної антропології судової влади крізь призму 
суддівської етики 

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 та їх 
рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

Прочитані лекції на тему «Судова влада» слухачам курсів 
підвищення кваліфікації для співробітників Служби безпеки 
України 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

1. Відповідь на адвокатський запит адвоката Плахотнюка О.А. 
щодо отримання інформації з метою здійснення належного 
захисту прав та законних інтересів Полторацького Є. М. від 
17.01.19 р. 
2. Відповідь на клопотання Бахмача О.М., засудженого 
Апеляційним судом Черкаської області за ст.ст. 115 ч. 2 п.6, 9, 
13; 187 ч. 4; 190 ч. 2; 194 ч. 2; 358 ч. 3; 70 КК України до 
довічного позбавлення волі. 
3. Відповідь на запит народного депутата України М. 
Паламарчука № 559 від 07.06.2019 р. щодо визначення 
критеріїв та показників, яким повинен відповідати висновок 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо 
виконання Генеральним прокурором професійних обов’язків. 
4. Наукова думка з приводу питань, порушених у зверненні 
судді Верховного Суду О. Стародуба, щодо перебуванням у 
провадженні Верховного Суду справи за позовом 
Неминущого Геннадія Леонідовича про визнання 
протиправним та нечинним рішення Вищої ради правосуддя 
№ 757/0/15-19 від 14.03.2019 «Про звільнення Неминущого Г. 
Л. з посади судді Слов'янського міськрайонного суду 
Донецької області на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 
Конституції України» та поновлення його на посаді судді 
Слов'янського міськрайонного суду Донецької області. 
5. Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 29.10.2019 р. судді Конституційного Суду 
України В. Р. Мойсика, щодо питання про висловлення думки 
науковців з питань, що виникли у зв'язку з надходженням до 
Конституційного Суду України конституційної скарги 
Ковальова Артема Васильовича щодо невідповідності 
положенням статей 1, 6, 8, , 17, 1, 22, 46, 48, 55, 58, 64, 92, 131-
1 Конституції України (неконституційності) положень пункту 
5 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України № 213, 
пункту 3, підпункту 2 пункту 42 розділу І Закону України № 
76, частини 20 статті 86, підпункту 1 пункту 3 розділу ХІІ 
«Прикінцеві положення» Закону № 1697, частини 21 статті 50-
1 Закону № 1789 



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. До 70-річчя від дня народження члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України професора Івана 
Єгоровича Марочкіна, 10 січня 2019 року, м. Харків. 
2. ХІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Закарпатські правові читання», 11-12 квітня 2019 р., м. 
Ужгород. 
3. Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 
розвитку», 16 травня 2019 р., м. Харків. 
4. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права», присвячена 70-річчю з дня 
народження професора Івана Єгоровича Марочкіна, 31 травня 
2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків. 
5. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24-28 
вересня 2019 р., м. Харків. 
6. Круглий стіл «ІТ-бізнес і права людини: ключові виклики і 
план дій», 27 вересня 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 
7. «Міфи у праві» у рамках III Харківського міжнародного 
юридичного форуму, 26 вересня 2019 р., НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків.  
8. Бізнес та права людини: виклики для нових демократій, 25 
вересня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків. 
9. Вступ до німецького права та німецької юридичної 
методології : осіння школа, 24-27 вересня 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків. 
10. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», 
24-25 жовтня 2019 р., м. Чернівці, Україна. 
11. Реформа прокуратури: здобутки та прорахунки, 26 
листопада 2019 р., Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків.     

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2019 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Навчальні посібники:  
1. Організація та діяльність органів прокуратури України : 
навч. посіб. / П. М. Каркач, В. В. Кривобок, В. С. Бабкова та 
ін. ; за ред. П. М. Каркача. – Харків : Право, 2019. – 500 с. ( 
особистий доробок – розд. 9 (у співавторстві з В. В. 
Кривобоком), (особ. дор. 4 друк. арк.).  
2. Правові основи судового адміністрування та судової 
діяльності: навчальний посібник / Л. М. Москвич, О. О. 



Овсяннікова, А. В. Іванцова та ін. – Харків : «Право», 2019. – 
396 с. (особистий доробок – 3,5 друк. арк.). 
Статті: 
1. Юревич І. В., Русанова І. О. Реалізація стандартів 
суддівської етики як запорука запобігання корупції у судовій 
владі // Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 
2019 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний 
університет; За заг. ред. О. Я. Рогача, Я. В. Лазура, М. В. 
Савчина. Ужгород: РІК-У, 2019. – стор. 241-247 (0,3 друк. 
арк.). 
2. Valentyna I. Borysova, Iryna V. Іurevych, Kseniia Yu. Ivanova,  
Olena M. Ovcharenko. Judicial Protection of Civil Rights in 
Ukaine: National Experience through the Prism of European 
Standards // Journal of Advanced Research in Law and Economics,  
Volume X, Issue 1(39), Spring 2019. Загальний обсяг – 2,5 друк. 
арк., особистий доробок 0,5 друк. арк. (прийнята до редакції). 
Тези: 
1. Юревич І. В. Юридична антропологія судової влади як 
новий науковий напрям правової науки // Актуальні проблеми 
судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з 
дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) / 
редкол.: Л. М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2019. – 336 с., 
с. 202-204.(0,25 друк.арк.)  
2. Юревич І. В. Щодо гарантій пенсійного забезпечення 
прокурорів // Загальнонаціональний юридичний форум 
«Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в 
Україні» (13 грудня 2019 р., м. Сєвєродонецьк) (0,25 
друк.арк.).     

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

Valentyna I. Borysova, Iryna V. Іurevych, Kseniia Yu. Ivanova,  
Olena M. Ovcharenko. Judicial Protection of Civil Rights in 
Ukaine: National Experience through the Prism of European 
Standards // Journal of Advanced Research in Law and Economics,  
Volume X, Issue 1(39), Spring 2019. Загальний обсяг - 2 друк. 
арк., особистий доробок 0,5 друк. арк. (прийнята до редакції) 

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 судового права : матеріали круглого 
столу, присвяченого 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. 
Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 р.) / редкол.: А. П. Гетьман, Л. 
М. Москвич, І. В. Юревич та ін. – Харків : Право, 2019. – 438 
с. 
2. Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. 
конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна 



(Харків, 31 трав. 2019 р.) / редкол.: Л. М. Москвич та ін. – 
Харків : Право, 2019. – 336 с. 
3. Основи прокурорської діяльності : навч. посіб. з підгот. до 
держ. підсумк. атестації / [О. Овсяннікова, І. О. Русанова, І. В. 
Юревич та ін.] ; за заг. ред. І. В. Юревич. – Харків : Право, 
2019. – 196 с. (особистий доробок - пит. 35-45) (2 друк.арк.). 

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 дисертацію «Організаційно-правові засади 
реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий 
аспект» Бережанського Г. І., подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 
– судоустрій; прокуратура та адвокатура (до спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.05 Київського національного 
університету імені Т. Шевченка). 

- Відгук на дисертацію Пономарьової О. О. «Правовий 
статус Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду в Україні», що подана 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 

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24-28 
вересня 2019 р., м. Харків. 

 
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 № 4 від 09 грудня 2019 р. 
 
 
 
Звіт склав   



Додаток 1 

 

Перелік видів наукової роботи   
доцента кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 

Юревич Ірини Валеріївни 
 

№ 
з/п Назва виду роботи Години 

1 

Scopus  
1. Judicial Protection of Civil Rights in Ukaine: National Experience through the Prism 
of European Standards // Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Volume 
X, Issue 1(39), Spring 2019. (Valentyna I. Borysova, Iryna V. Іurevych, Kseniia Yu. 
Ivanova, Olena M. Ovcharenko). 

62,5 

4 
Юревич І. В., Русанова І. О. Реалізація стандартів суддівської етики як запорука 
запобігання корупції у судовій владі. ХІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Закарпатські правові читання», 11-12 квітня 2019 р., м. Ужгород. 

20 

7 
Правові основи судового адміністрування та судової діяльності: навчальний 
посібник / Л. М. Москвич, О. О. Овсяннікова, А. В. Іванцова та ін. – Харків : 
«Право», 2019. – 396 с. (особистий доробок – 3,5 друк. арк.). 

175 

14 
Юревич І. В. Щодо гарантій пенсійного забезпечення прокурорів // Всеукраїнська 
конференція «Реформа прокуратури: здобутки та прорахунки»  (26 листопада 2019 
р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків).     

40 

15 

Юревич І. В. Юридична антропологія судової влади як новий науковий напрям 
правової науки. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права», присвячена 70-річчю з дня народження професора 
Івана Єгоровича Марочкіна, 31 травня 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

20 

16 

Відгук на дисертацію «Організаційно-правові засади реалізації права на 
справедливий суд: порівняльно-правовий аспект» Бережанського Геннадія 
Івановича, подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (до 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету 
імені Т. Шевченка). 60 

Відгук на дисертацію Пономарьової О. О. «Правовий статус Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду в Україні», що подана на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціальністю 12.00.10 
«Судоустрій; прокуратура та адвокатура» 

17 

Круглий стіл «Актуальні проблеми судового права», 10.01.2019 р. 
1. Савіщенко І. С., 11 група, 1 курсу, Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, «Міжнародне співробітництво органів прокуратури України» 

120 
2. Северін А. А., 11 група, 1 курсу, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 
України, «Чи потрібно Генеральному прокурору мати вищу юридичну освіту?» 
3. Лазуренко А. В., 1 курс, 11 група, Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції України, «Адвокатська таємниця: проблеми дотримання» 
4. Серак Д. В., Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 
«Проблеми системи надання безоплатної правової допомоги в Україні» 



5. Огієнко М. О., 1 курс, 11 група, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 
України, «Укрінюрколегія – компетенція та основні засади діяльності» 
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового права», 31.05.2019 р. 
1. Федюк В.В., студент 7 групи 4 курсу Інституту підготовки кадрів для органів 
юстиції, «Юридична визначеність як передумова легітимності судової влади». 

20 

КСУ, наукова думка з приводу питань, порушених в листі-зверненні від 29.10.2019 
р. судді Конституційного Суду України В. Р. Мойсика, щодо питання про 
висловлення думки науковців з питань, що виникли у зв'язку з надходженням до 
Конституційного Суду України конституційної скарги Ковальова Артема 
Васильовича щодо невідповідності положенням статей 1, 6, 8, , 17, 1, 22, 46, 48, 55, 
58, 64, 92, 131-1 Конституції України (неконституційності) положень пункту 5 
розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України № 213, пункту 3, підпункту 2 
пункту 42 розділу І Закону України № 76, частини 20 статті 86, підпункту 1 пункту 
3 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону № 1697, частини 21 статті 50-1 
Закону № 1789 

50 

 
ВРУ, Щодо визначення критеріїв та показників, яким повинен відповідати 
висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо виконання 
Генеральним прокурором професійних обов’язків (запит № 559 від 07.06.2019 р.) 

50 

 

ВС, наукова думка з приводу питань, порушених у зверненні судді Верховного 
Суду О. Стародуба, щодо перебуванням у провадженні Верховного Суду справи за 
позовом Неминущого Геннадія Леонідовича про визнання протиправним та 
нечинним рішення Вищої ради правосуддя № 757/0/15-19 від 14.03.2019 «Про 
звільнення Неминущого Г. Л. з посади судді Слов'янського міськрайонного суду 
Донецької області на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України» 
та поновлення його на посаді судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької 
області. 

50 

 Всього 647,5 

 

 


