
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Бородіна Ірина Валеріївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, старший викладач 

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, 3,9 друк.арк. 

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

Монографія, навчальний посібник 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у 
дослідженні юридичної антропології судової влади крізь 
призму участі прокурора у судовому процесі під час 
реалізації функції представництва інтересів держави в суді 

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 

     Зауваження та пропозиції на проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні 
правосуддя» (реєстр. № 2710), що поданий Кабінетом 
Міністрів України (лютий 2020 р.). 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України. 

- 

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 наукових 
висновків за зверненням 
суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України. 

     Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 05.12.2019 р. судді Конституційного Суду 
України П. Т. Філюка 

 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

Прочитані лекції на тему «Судова влада» слухачам курсів 
підвищення кваліфікації для співробітників СБУ 

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) 

     13 грудня 2019 р. Загальнонаціональний юридичний форум 
«Доступ до правосуддя в контексті реформи 
децентралізації в Україні», Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. 
Сєвєродонецьк,  
     14 квітня 2020 р. вебінар «Реалізація засади змагальності 
в судовій практиці Касаційного кримінального суду та 
Великої Палати Верховного Суду», Верховний Суд; Асоціація 
розвитку суддівського самоврядування України., м.Київ.  
     27-29 травня 2020 р. ІІІ Судовий Форум Асоціації 
адвокатів України, м. Київ 
     11 червня 2020 р. вебінар Що? Де? Коли? Подорож 
міжнародними судовими установами, Київська школа прав 
людини., м. Київ 
     12 червня 2020 р. вебінар «Перехідне правосуддя та 
переслідування міжнародних злочинів у Міжнародному 
кримінальному суді», Українська Гельсінська спілка з прав 
людини; Представництво Президента України в 
Автономній Республіці Крим. 
     29 жовтня 2020 р. круглий стіл «Спроможність 
антикорупційних інституцій», м. Київ 
     10 листопада вебінар «Судові інформаційні системи: 
впровадження, управління, функціонування», м. Київ 
     13 листопада 2020 круглий стіл з практики ЄСПЛ в 
Україні, м. Харків 
    25 листопада круглий стіл «Оптимізація системи судів в 
Україні: на шляху до 2022», м. Київ 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 

Навчальні посібники:   
Конституційні функції прокуратури України : навч. посіб. 
П. М. Каркач, І. В. Бородіна, М. В. Юревич : за ред. П. М. 
Каркача, м. Харків : Право, 2020. – 230 с. (у співавторстві, 



надрукованих у 2020 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

розділи1, 4), (3,2 друк.арк.) 
 
Монографія: 
     Єдність статусу суддів / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 253-254 (0,1 друк.арк.) 
     Єдність судової влади / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 254-256 (0,1 друк.арк.) 
    Єдність судової практики / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 256-257 (0,1 друк.арк.) 
     Єдність судової системи / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 257-259 (0,2 друк.арк.) 
     Помічник судді / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 627-629 (0,1 друк.арк.) 
     Суд, утворений згідно з законом / Велика українська 
юридична енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, 
судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор 
(голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 812-813 (0,1 
друк.арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у наукометричних 
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 

- 

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 склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 07 грудня 2020 р. 
 


