
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2016 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Москвич Лідія Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, професор 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Методологія оцінки якості роботи суду, 2,0 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Методологія оцінки якості роботи суду, 6,2  друк.арк. 

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

Розділ  навчального посібника, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Зараз в Україні провадиться масштабна судова реформа, 
основною ціллю якої є підвищення ефективності 
функціонування суду та відновлення довіри до судової 
влади. В межах запланованої теми річної наукової роботи 
досліджено шляхи подолання корупції у судовій системі як 
один із детермінантів підвищення довіри до судової влади. 

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 України 
та їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

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

     Наукова думка щодо законопроекту про внесення змін до 
Конституції (щодо правосуддя) на запит Судді 
Конституційного Суду України Литвинова О.М. 
    Наукова думка щодо законопроекту про Вищу раду 
правосуддя) на запит Верховної Ради України       
     Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 14.04.2016 р. Голови комітету ВРУ з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо  
розроблення законопроекту «Про правоохоронні органи та 
правоохоронну діяльність». 
     Зауваження та пропозиції до Закону України «Про 
превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, 
нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводження 
або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, 
та запровадження інституту пенітенціарних суддів», реєстр. 
№ 4936 від 08.07.2016 р., поданий народними депутатами 
України Мірошніченком Ю.Р., Барвіненком В.Д., 
Котвіцьким І.О. та іншими народними депутатами України – 
підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. та д.ю.н., проф. 
Назаровим І.В.  

Висновок щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частин третьої, десятої статті 
133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у 
редакції Закону України «Про забезпечення права на 
справедливий суд» (лист-звернення за № 345-16/518 від 
25.02.2016 р. судді Конституційного Суду України Н.К. 
Шаптали) - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. та 
к.ю.н., ас. Юревич І.В. 

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) 

   ІІ засідання Харківської регіональної ради з питань 
реформи юстиції за темою: «Проблеми реформування 
кримінальної юстиції в Україні», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 4 лютого 2016 р., м. 
Харків  
    Засідання дискусійного клубу «Ефективне правосуддя», 
присвячене темі «Перехідні ризики конституційної реформи 
в частині правосуддя», 7 грудня 2015 р. 
     ІV Міжнародний судово-правовий форум «Судова 
реформа: стан та напрями розвитку», 17-18 березня 2016 р., 
м. Київ 



    Семінар-презентація за підтримки Проекту 
Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в 
Україні» на тему: «Управління ефективністю роботи судів», 
28 березня 2016 р., м. Київ. 
       ІV Східноукраїнський юридичний форум, 8 квітня 2016 
р., м. Київ 
          Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми реформування прокуратури України», 15 квітня 
2016 р., м. Харків.    
     Харківський регіональний судовий форум, 18 квітня 
2016 р., м. Харків. 
     Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 
застосування в Україні», Національний юридичний 
університет, 19 квітня 2016 р., м. Харків. 
     Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років 
господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи» 
20 травня 2016 р., м. Харків.  
     Круглий стіл «Ефективність функціонування правосуддя 
та судова реформа в Україні», Підтримка впровадженню 
судової реформи в Україні, 25 травня 2016 р., м. Київ. 
     Відео конференція, присвячена обговоренню 
конституційної реформи щодо правосуддя,  жовтень 2016 р. 
Готель «Аврора», м. Харків 

Науково-практична конференція «Цивільний процес на 
зламі століть», присвячена 50-річчю заснування кафедри 
цивільного процесу, 20-21 жовтня 2016 р., м. Харків. 

Міжнародна конференція «Судова правотворчість у 
механізмі забезпечення принципу верховенства права в 
умовах реформування правосуддя», 24-25 листопада 2016 
р., м. Київ 

      Участь у презентації журналу «Critical Quarterly for 
Legislation and Law», Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 17 листопада 2016 р., м. Харків 

Майстер-клас на тему: «Судова реформа: очікування та 
реалії» за організації осередка Ліги студентської Асоціації 
правників України, 30 листопада 2016 р., м. Харків 

  Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Навчальні посібники: 
Організація судових та правоохоронних органів : навч. 

посіб. : О-64 у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 
2016. Ч. 1: Основи судоустрою України. – 244 с. (Підрозділи 
1.1., 1.3-1.5 розд. 1, розд. 5 - 4,2 друк. арк.) 

Статті: 
Новий етап судової реформи: очікування та сподівання 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_7_16/Moskv
ych_L_2016_7/, (0,5 друк. арк.) 
       Організаційно-правові засади попередження корупції у 
судовій системі // Вісник Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, № 4, 
2016 , 1,2 друк.арк. 

Тези: 
Стратегічне бачення наступних кроків судової реформи 

// Судово-правовий форум «Судова реформа в Україні: 
європейський вектор». – с. 93-97 (0,3 друк. арк.); 



Навчально-методичні посібники: 
       Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація 
судових та правоохоронних органів” (галузь знань 08 “Пра- 
во”, перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний 
рівень, спеціальність 081 “Право”) для студентів I курсу 
денної форми навчання / уклад.: Л. М. Москвич, О.О. 
Овсяннікова, Я. О. Ковальова та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 81 с. (у співавторстві). 
      Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни “Судове 
адміністрування” для студентів I курсу (магістратура) денної 
форми навчання / уклад.: Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін. 
– Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2016. – 49 с. 
(у співавторстві). 
     Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни “Правове 
забезпечення роботи суду” для студентів IІ курсу 
(магістратура) денної форми навчання / уклад.: Л. М. 
Москвич, І. В. Юревич, І.О. Русанова та ін. – Х.: Нац. юрид. 
ун-т імені Ярослава Мудрого, 2016. – 20 с.  
    Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни “Управління 
кадрами та ресурсами в суді” (для студентів I курсу 
(магістратура) денної форми навчання / уклад.: Л. М. 
Москвич, І. В. Назаров та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені 
Ярослава Мудрого, 2016. – 33 с. (у співавторстві). 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicus та інш. 

- 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання. 

    - член редакційної колегії журналу «Вісник кримінального 
судочинства»; 
    - член редакційної колегії юридичного журналу «Право 
України»; 
    - член редакційної колегії журналу «Вісник НАПрН 
України»; 
    - є членом редакційної колегії збірника матеріалів 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми 
реформування прокуратури»,  м. Харків, 15 квітня 2016 р; 
     - є редактором навчального посібника «Організація 
судових та правоохоронних органів» 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

     Спеціалізована вчена рада Д 64.086.03 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

Офіційний опонент дисертаційної роботи Волошиної В. 
А. «Науково-консультативне забезпечення діяльності 
Верховного Суду України», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

Офіційний опонент дисертаційної роботи Борисенко М. 
О. «Організаційні та правові основи забезпечення єдності 
правозастосування судами України», поданої на здобуття 



наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 

   Офіційний опонент дисертаційної роботи Леськів С.Р. 
«Правовий статус суддівського самоврядування України в 
контексті забезпечення професійних прав суддів», поданої 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати (окремо 
докторські, окремо 
кандидатські) 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Калашник 
О.А. «Правовий статус місцевих загальних судів в Україні», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та адвокатура 

Відгук на автореферат дисертації Камінської І. В. 
«Незалежність суду як засада організації судової влади», 
представленої 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 

     Участь в розробці та впровадженні навчальної програми з 
питань судового адміністрування у межах проекту Агентства 
США з міжнародного розвитку «Справедливе правосуддя» 
(USAID) – 21.03-01.04.2016 р., м. Київ.   
      Виступала незалежним експертом проекту Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе 
правосуддя» 

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 від Голови Ради Харківської обласної 
організації Союзу юристів України Кривобока В. В. 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 18 листопада 2016 р. 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   


