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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, 1,6 друк. арк. 
 

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

Монографія, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Проаналізовано конституційність правової основи 
кадрового перезавантаження прокуратури 

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 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  

Узагальнення практики Вищої ради правосуддя щодо 
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за 

2019 р. 



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. 

- 

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) 

20 лютого 2020 Міжнародна практична конференція 
«Модельні рішення для судів: кращі міжнародні та 
українські практики», м. Харків 

30 квітня 2020 р. Міжнародний вебінар «Дистанційне 
правосуддя», м. Київ 

25 вересня 2020 р. IV Харківський міжнародний 
юридичний форум «Людська гідність і гендерна рівність: 
конституційні метаморфози», м. Харків 

16 жовтня 2020 р. IV 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 2020 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
     Русанова І.О. До питання про конституційність правової 
основи кадрового перезавантаження прокуратури // Вісник 
Запорізького національного університету. Юридичні науки. 
№ 4. 2020 р.  (0,5 друк.арк.) 
     Русанова І.О. Суб’єкти вирішення питання щодо 
дисциплінарної відповідальності прокурорів // Публічне 
право. № 3.2020.  (0,5 друк. арк.). 
Тези: 
     Проблеми сучасної кадрової політики в органах 
прокуратури / Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-
практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. 
Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. 
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.- с.158-161 (0,2 
друк.арк.). 
Монографія: 
     Апеляційні суди / 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. 30-31 (0,1 друк.арк.) 
     Місцеві суди / 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. 466-467 (0,1 друк.арк.) 
     Принцип державної мови судочинства / 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. 687-689 (0,2 
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 

     Відгук на автореферат дисертації Сляднєвої Катерини 
Анатоліївни на тему: «Диспозитивність як організаційна 
складова участі прокурора в кримінальному провадженні в 
Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - 
судоустрій; прокуратура та адвокатура 
     Відгук на автореферат дисертації Костюк Наталії 
Петрівни «Застосування норм права органами виконавчої 
влади в Україні: питання теорії і практики», представленої 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.01–теорія та історія держави і 
права; історія політичних та правових учень 
 

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. 

Почесна грамота Виконкому Харківської міської ради за 
багаторічну сумлінну й плідну працю, високий 

професіоналізм і компетентність та з нагоди професійного 
свята – Дня юриста 

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


