
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Русанова Ірина Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент, 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 3,65 друк. арк. 

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

Статті, тези, навчальний посібник 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Проаналізовано специфіку права осіб доступу до правосуддя 
під час пандемії Covіd-19. Визначені проблеми 
запровадження електронного судочинства в Україні. 

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 

      
- 

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) 

15.03-19.03. 2021 р. Весняна школа «Вступ до німецького 
права», відбулася з 15 по 19 березня 2021 р. (онлайн), 
Німецько-українське об’єднання юристів у співпраці з 
кафедрою процесуального права Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, 
кафедрою судоустрою та прокурорської діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, Вісбаденського інституту права і економіки 
(WILE); 

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 

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

Статті: 
       Gaivoronskaya, Y. V. Typology of risks and threats caused 
by digitalization / Y. V. Gaivoronskaya, A. Y. Mamychev, D. A. 
Petrova, I. O. Rusanova // Turismo-estudos e praticas. - 2020. - 
Supplement: 5. - 12 P. (1 друк. арк.) 
       Русанова І. О. Правове регулювання забезпечення права 
осіб на доступ до правосуддя під час пандемії /Вісник 
Запорізького національного університету. Юридичні науки 
№ 3 2021. – с. 67-73 (0,5 друк. арк.) 
      Русанова І. О. Сучасні проблеми запровадження 
електронного судочинства в Україні / Публiчне право № 3 
(43) , 2021 – с. 41-49 (0,6 друк. арк.) 
Тези: 
       Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми 
функціонування / Актуальні проблеми судового права : 
матеріали міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: 
Л. М . Москвич та ін. – Харків : Право, 2021. – с. 76-79 (0,25 
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 -1,3 друк. арк.) 

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

      Gaivoronskaya, Y. V. Typology of risks and threats caused by 
digitalization / Y. V. Gaivoronskaya, A. Y. Mamychev, D. A. 
Petrova, I. O. Rusanova // Turismo-estudos e praticas. - 
2020. - Supplement: 5. - 12 P. (1 друк. арк.) 

9.2. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у інших 
наукометричних базах 
даних 

       Русанова І. О. Правове регулювання забезпечення права 
осіб на доступ до правосуддя під час пандемії /Вісник 
Запорізького національного університету. Юридичні науки 
№ 3 2021. – с. 67-73 (0,5 друк. арк.) -Журнал включено до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International (Варшава, Польща) 
       Русанова І. О. Сучасні проблеми запровадження 
електронного судочинства в Україні / Публiчне право № 3 
(43) , 2021 – с. 41-49 (0,6 друк. арк.) - 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 

      Відгук на автореферат дисертації Любарського В. О.  на 
тему: «Рівність учасників судового процесу перед законом і 
судом як конституційна засада судочинства в Україні», 
поданої 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 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

Подяка науковому керівнику переможця (лауреата) 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Службове право» 
 
Звіт склав   
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 24 листопада 2021 р. 


