
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Бородіна Ірина Валеріївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент, 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, 4,3 друк.арк. 

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

Статті, навчальний посібник 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

З точки зору юридичної антропології розглядаються 
питання формування позитивного професійного іміджу 
судді в Україні як основного представника авторитету 
судової влади в цілому   

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  
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. 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

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

Науково-правова думка щодо питань порушених у листі 
ВРП від 03.11. 2021 р. № 27686/0/9-21  

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) 

1.02. 2021 р. обговорення «Суддівська доброчесність 
на сторожі верховенства права», Pravo-Justice; 

12.02. 2021 р. панельна дискусія «Культура 
верховенства права», ГО «Українське об’єднання лідерів» 
(онлайн); 

15-19.03. 2021 р. Весняна школа «Вступ до німецького 
права», Німецько-українське об’єднання юристів;   

17.05. 2021 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Законодавче забезпечення діяльності Бюро 
економічної безпеки України» (онлайн); 

Червень 2021 р. цикл лекцій: «Напрями професійної 
юридичної діяльності в Німеччині», Німецько-українське 
об’єднання юристів;   

14.06. 2021 р. круглий стіл «Кращі корпоративні 
практики забезпечення поваги до прав людини: міжнародний 
досвід і український контекст» (онлайн), Міжнародна 
лабораторія бізнесу і прав людини Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

23.04. 2021 р. міжнародна конференція «Актуальні 
проблеми судового права», Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків; 

20-24.09. 2021 р. V Харківський міжнародний 
юридичний форум, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

27.09. 2021 р. онлайн вебінар «Спартанці науки: 
інтервенція академічної доброчесності», проект від імені 
Американських Рад з міжнародної освіти «Ініціатива 
академічної доброчесності та якості освіти»; 

25.10. 2021 р. он-лайн лекція судді Великої палати 
Верховного Суду, кандидата юридичних наук Прокопенка О. 
Б. на тему: «Велика палата – постійно діючий колегіальний 
орган Верховного Суду»;  

29.10. 2021 р. V Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні», Юридичний факультет ЧНУ 



імені Юрія Федьковича, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого.  

 
9. Видавнича діяльність 

(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2021 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
       1. Бородіна І. В. Суддя як основний суб’єкт формування 
позитивного іміджу судової влади в Україні. Наукові записки 
Львівського університету бізнесу та права. Серія 
економічна. Серія юридична. Збірник наукових праць з 
економічних та юридичних наук. 2021. Вип. 28. С. 305-311 
(0,5 друк.арк.) 
        2. Borodina I. V.  Judge's image in Ukraine: preconditions 
and essence. Forum Prava. 2021. № 69(4) - с. 56–61  (0,5 
друк.арк.)    
Навчальний посібник:      
      Навчальний посібник з підготовки до державної 
підсумкової атестації з основ прокурорської діяльності / 
[уклад.: І. В. Бородіна, В. С. Бабкова, І. О. Русанова та ін.] ; 
за заг. ред. І. В. Бородіної. – Харків : Право, 2021. – 160 
с.(особистий доробок - 3,3 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 

       1. Бородіна І. В. Суддя як основний суб’єкт формування 
позитивного іміджу судової влади в Україні. Наукові записки 
Львівського університету бізнесу та права. Серія 
економічна. Серія юридична. Збірник наукових праць з 
економічних та юридичних наук. 2021. Вип. 28. С. 305-311. - 
збірник представлено  в міжнародній  наукометричній  базі 
даних, CiteFactor – Academic Scientific Jourrnal 

        2. Borodina I. The Image of a Judge in Ukraine: 
Preconditions and Essence. 2021. № 69(4) - с. 56–61 - 
журнал включено до міжнародної наукометричної бази 
Index Copernicus International (Варшава, Польща) 

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. 

Нагороджена Почесною грамотою Союзу юристів 
України за активну роботу в Союзі юристів України та 
вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, 
зміцнення законності і правопорядку. 

 
 
 
Звіт склав  
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 24 листопада 2021 р. 
 
 


