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 З В  І  Т 
КАФЕДРИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  СУДОВИХ  ТА  ПРАВООХОРОННИХ  

ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОГО   ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2016 РІК 
 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ: 

           
  1.1. Науково-дослідницька робота кафедри організації судових та 

правоохоронних органів у 2016 році виконувалася згідно з рішенням Ради 

академії, цільовою комплексною програмою “Cудова влада: проблеми 

організації та діяльності» та науковим напрямком “Проблеми підвищення 

ефективності діяльності судової влади» № 0111u000957. 

1.2. 

1. Москвич Л.М., д.ю.н., професор 

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

Опубліковано: 6,2 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Новий етап судової реформи: очікування та сподівання», «Право 

України», № 7, 0,5 друк.арк.  

 2. «Організаційно-правові засади попередження корупції у судовій 

системі», «Вісник Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка», № 4, 1,2 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Стратегічне бачення наступних кроків судової реформи», судово-

правовий форум «Судова реформа в Україні: європейський вектор» 17-18 

березня 2016 р., м. Київ,  0,3 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Розділ 1 «Судова влада» підрозділи 1.1., 1.3-1.5, 
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розділ  5 «Статус суддів в Україні», 4,2 друк.арк. 

2. Назаров І.В., д.ю.н., професор 

«Проблеми погодження реформ судової влади та прокуратури України», 

2,0 друк.арк. 

Опубліковано: 7,1 друк.арк. 

Статті: 

 1. «Історичний розвиток та сучасна структура судової системи 

Німеччини», «Проблеми законності», № 134, 0,5 друк.арк. 

 2. «Історичний розвиток судової системи Франції», «Науковий вісник 

ХДУ. Серія «Юридичні науки», № 4, 0,5 друк.арк. 

 3. «Напрями вдосконалення порядку формування кадрів органів 

прокуратури», «Порівняльно-аналітичне право», № 4, 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Нові вимоги до порядку формування прокурорських кадрів», 

конференція «Проблеми реформування прокуратури» 15 квітня 2016 р., 

м.Харків,  0,2 друк.арк. 

Навчальні посібники:  

1. «Організація судових та правоохоронних органів» Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Розділ 3 «Судова система України», 2 друк.арк. 

 2. «Організація судових та правоохоронних органів» з підготовки до 

іспиту,  2,7 друк.арк.  

3. Каркач П. М., к.ю.н., професор 

 «Взаємодія судового контролю та прокурорського нагляду на стадії  

досудового слідства», 2,0 друк.арк. 

Опубліковано:  2,6 друк.арк.  

Статті: 

 1. «Перший коментар нового Закону України «Про прокуратуру», «Вісник 

прокуратури» , № 11, 0,5 друк.арк.  
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Тези: 

1. «Роль прокурора у протидії злочинності», «Проблеми реформування 

прокуратури» 15 квітня 2016 р., м. Харків, 0, 2 друк.арк. 

 Навчальні посібники : 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 2: «Основи 

правоохоронної та правозахисної діяльності»,  Розділ 5 «Державне бюро 

розслідувань», 1,9 друк.арк. 

4. Вільчик Т.Б., д.ю.н., доцент 

 «Правовий статус адвоката в Україні», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 35,7 друк.арк. 

 Монографія 

 1. «Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах 

Європейського Союзу та в Україні», 28 друк.арк. 

Статті: 

1. «Гарантії дотримання принципу конфіденційності у адвокатській 

діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та 

України)», «Юрист України», № 3-4, 0,5 друк.арк. 

 2. «Критерії оцінки права на субсидовану допомогу адвоката у країнах  

Європейського Союзу», «Журнал  східноєвропейського права», № 21, 0,5 

друк.арк.  

 3. «Системи органів адвокатського самоврядування в країнах 

Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція», «Право та 

інноваційне суспільство», № 2 (5), 0,5 друк.арк. 

 4. «Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні», 

«Форум права», № 4, 0,5 друк.арк. 

 5. «Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації 

законодавства України до європейських стандартів», «Форум права», № 

1, 0,5 друк.арк. 
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 Тези: 

1. «Деонтологічні механізми Європейської адвокатури», конференція 

«Проблеми реформування прокуратури»  15 квітня  2016 р., м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

 Навчальний посібник: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів»,  Ч. 2: «Основи 

правоохоронної та правозахисної діяльності», Розділ 10 «Адвокатура» 

підрозділи 10.1-10.6, 4,2 друк.арк. 

5. Бабкова В.С., к.ю.н., доцент  

 «Конституційна реформа щодо приведення прокурорської системи до 

Європейських стандартів,», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 3,4 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва 

громадян у суді», «Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка», № 3, 0,5 друк.арк. 

 2. «Внесок Ю. М. Грошевого у дослідження проблем організації і 

діяльності прокуратури України», «Вісник Асоціації кримінального права 

України», № 2, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

 1. «Проблеми визначення статусу спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури», «Проблеми реформування прокуратури» 15 квітня 2016 р., 

м. Харків, 0, 2 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 2: «Основи 

правоохоронної та правозахисної діяльності», Розділ 7 «Національне 

антикорупційне бюро України», 2,2 друк.арк.    
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6. Шандула О.О., к.ю.н., доцент 

 «Проблеми розвитку прокуратури на сучасному етапі розвитку 

Української держави», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,4 друк.арк. 

Статті: 

1. «Щодо визначення статусу військових прокуратур на сучасному етапі», 

«Юрист України», № 1-2(34-35), 0,5 друк.арк. 

2. «Деякі проблеми якості та ефективності функціонування військових 

прокуратур на сучасному етапі», «Підприємництво, господарство і право, 

№ 11, 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Деякі проблеми компетенції військових прокуратур на сучасному 

етапі», конференція «Цивільний процес на зламі століть», присвячена 50-

річчю заснування кафедри цивільного процесу НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого 20-21 жовтня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

7. Крючко Ю.І., к.ю.н., доцент 

 «Функції прокуратури в системі правоохоронних функцій держави», 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано: 1,6 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 2: «Основи 

правоохоронної та правозахисної діяльності», Розділ 4 «Органи 

досудового розслідування», 0,7 друк.арк. 

 2. «Організація судових та правоохоронних органів» з підготовки до 

іспиту, 0,9 друк.арк. 

8. Трагнюк Р.Р., к.ю.н., доцент 

 «Проблемні питання реалізації функцій прокуратури», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 1,5 друк.арк. 
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Тези: 

1. «Інноваційні технології підвищення якості навчання в системі вищої 

освіти України», конференція «Сучасні практики вищої юридичної освіти 

і педагогіки» 2016 р., м. Харків, 0,5 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Вступ, 1 друк.арк. 

9. Русанова І.О., к.ю.н., доцент 

«Порівняльний аналіз судового адміністрування в країнах ЄС та в 

Україні», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,6 друк.арк. 

Статті: 

 1. «Деякі питання судового кадрового менеджменту»,  «Форум права», № 

4, 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Теоретичні аспекти правового статусу прокурора», «Проблеми 

реформування прокуратури» 15 квітня 2016 р., м. Харків, 0, 3 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Розділ 4 «Статус присяжних», 1 друк.арк.     

2.  «Організація судових та правоохоронних органів»  з підготовки до 

іспиту, 0,8 друк.арк.  

 10. Білецька Г.А., к.м.н., доцент 

 «Історія та проблеми судової реформи», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано:  1,5 друк.арк. 

Статті: 
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 1. «Особливості проведення судово-медичної експертизи по 

встановленню віку на сучасному етапі», «Право та державне управління», 

№ 4, 0,5 друк.арк.  

2. «Встановлення тяжкого тілесного ушкодження в практиці судово-

медичного експерта», «Порівняльно-аналітичне право», 0,5 друк.арк.       

 3. «Деякі проблеми штучного переривання вагітності в Україні», «Юрист  

України», 0,2 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Місце судової медицини у розслідуванні катастроф», конференція 

«Проблеми реформування прокуратури» 15 квітня 2016 р., м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

2. «Позапроцесуальна діяльність судових медиків» конференція 

«Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки» 29-30 січня 

2016 р.,  м.Кривий Ріг, 0,2 друк.арк. 

 11. Овсяннікова О.О., к.ю.н., доцент 

 «Суб’єкти формування громадської думки щодо судової влади», 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано: 5,5 друк.арк. 

Статті: 

1. «Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на 

формування громадської думки», «Підприємництво, господарство і 

право», № 8, 0,5 друк.арк. 

2. «Громадська думка як соціальний феномен: сутність та структура», 

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», № 4, 0,5 друк.арк. 

3. «Поняття та система суб’єктів формування громадської думки щодо 

судової влади», «Юридичний науковий електронний журнал», № 5, 0,5 

друк.арк.  
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 Тези: 

 1. «Проблеми забезпечення прозорості діяльності органів прокуратури 

України», конференція «Проблеми реформування прокуратури» 15 квітня 

2016 р., м. Харків, 0, 2 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів»,  Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Розділ 7 «Органи, що забезпечують 

функціонування судової влади», 1, 6 друк.арк. 

 2. «Організація судових та правоохоронних органів» навч. посіб. з 

підготовки до іспиту,  1,8 друк.арк. 

 12. Іванцова А.В., к.ю.н., доцент 

 «Діяльність адвокатури на сучасному етапі», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 5,4 друк.арк. 

Статті: 

1. «Національна поліція України. Досвід зарубіжних країн», 

«Порівняльно-аналітичне право», № 2, 0,5 друк.арк.  

 Тези: 

 1. «Міжнародний досвід та проблеми розвитку спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України», конференція «Проблеми 

реформування прокуратури» 15 квітня 2016., 0,2 друк.арк. 

 2. «Правове становище адвоката у Європейському Суді з прав людини», 

конференція  «Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych 

integracnych procesov», 28 листопада 2015 р., 0,2 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Розділ 9 «Нотаріат», 

Розділ 10 «Адвокатура», підрозділи 10.7-10.10, 2,4 друк.арк. 

 2. «Організація судових та правоохоронних органів» з підготовки до 

іспиту, 1,3 друк. арк.  
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 13. Овчаренко О.М., к.ю.н., доцент 

 «Актуальні проблеми судової реформи», 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано: 5,7 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Кваліфікаційне оцінювання в контексті інституту дисциплінарної 

відповідальності судді: питання розмежування», «Вісник Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України», № 3, 0,5 друк.арк. 

 2. «Assessment of Judges and their Disciplinary Liability: Issues of 

Differentiation», «Yearbook of Ukrainian Law», № 8, 0,5 друк.арк. 

 3. «Principle of independence of judges vs principle of appeal of court 

judgment: theoretical and practical», «Yuryduchna Ukraina»,  № 6, 0,5 

друк.арк. 

 4. «Системи органів кримінальної юстиції в Україні й світі: 

концептуальний аналіз», «Питання боротьби зі злочинністю», № 29, 0,5 

друк.арк. 

 5. «Проблеми реалізації окремих положень закону України «Про 

очищення влади», «Питання боротьби зі злочинністю», № 30, 0,5 друк.арк.  

 6. «Judicial Ethics from Around the World: Roles, Responsibilities and Unique 

Challenges»,  0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Трансформація статусу судді: конституційно-правові аспекти», 

конференція «25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та 

перспективи» 20 травня 2016 р., м. Харків, 0,4 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Розділ 2 «Принципи судової влади»,  1,5 друк.арк. 

 14. Лапкін А.В., к.ю.н., доцент 

 «Прокурор у кримінальному провадженні», 1,5 друк.арк. 
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Опубліковано:  30,7 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Вклад прокурора в обвинительную модель уголовной юстиции и 

новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины», «Обвинение и 

оправдание в постсоветской уголовной юстиции»,  1 друк.арк. 

 2. «Role of the prosecutor at сlosing of criminal proceedings by the criminal 

procedural legislation of Ukraine», «Visegrad Journal оn Human Rights», №2, 

0,5 друк.арк. 

 3. «Some problems of prosecutor and preliminary investigation bodies 

cooperation under the new Сriminal procedural code of Ukraine», «Jurnalul 

Juridic Național: Teorie și Practică», № 3, 0,5 друк.арк. 

 4. «Pre-judicial investigation in system of functions of prosecutor’s office in 

Ukraine», «Legea si Viaţa», № 5/3, 0,5 друк.арк. 

 5. «Диференціація форм закінчення досудового розслідування і роль 

прокурора в їх застосуванні», «Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка», № 3, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

 1. «Роль прокуратури в запобіганні злочинності», конференція 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи 

їх вирішення» 25 березня 2016 р., м. Київ, 0,2 друк.арк. 

 2. «Проблеми трансформації функцій прокуратури на сучасному етапі у 

світлі європейських стандартів», конференція «Проблеми реформування 

прокуратури» 15 квітня 2016 р., 0,2 друк.арк. 

 3. «Деякі проблеми визначення складу групи прокурорів у кримінальному 

провадженні», конференція «Від громадянського суспільства – до 

правової держави» 22 квітня 2016 р., м. Харків,  0,2 друк.арк. 
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 4. «Спеціальна підготовка прокурорів», конференція «Донецький 

юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки» 13 травня 2016 

р., м. Кривий Ріг, 0,2 друк.арк. 

 5. «Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінальних 

проваджень», конференція «Прокуратура України в умовах європейської 

інтеграції» 19 травня 2016 р., м. Київ, 0,2 друк.арк. 

6. «Участь прокурора у господарському судочинстві», конференція «25 

років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи» 20 

травня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

 1. «Судове право України», 11,9 друк.арк. 

 2. «Організація судових та правоохоронних органів України»: навч. посіб. 

у схемах , 11,6 друк.арк. 

 3. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 2: «Основи 

правоохоронної та правозахисної діяльності», Розділ ІІ «Прокуратура», 3 

друк.арк. 

 15. Ковальова Я.О., к.ю.н., асистент 

 «Шляхи підвищення ефективності інституту відмови прокурора від 

підтримання державного обвинувачення та зміни обвинувачення в суді», 

1,5 друк.арк. 

Опубліковано:  5 друк.арк. 

Статті:  

 1. «Необхідність застосування терміну «субсидіарне обвинувачення» в 

кримінальному судочинстві України», «Науковий вісник Херсонського 

державного університету», № 5, 0,5 друк.арк. 

2. «Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: 

теоретичні та практичні питання», «Право і суспільство», № 6,  0,5 

друк.арк. 
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 3. Деякі проблеми штучного переривання вагітності в Україні», «Юрист  

України», 0,3 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: 

теоретичні та практичні питання», конференція «Проблеми реформування 

прокуратури» 15 квітня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів» з підготовки до 

іспиту, 0,9 друк.арк. 

 2. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 2 «Основи 

правоохоронної діяльності», Розділ 3 «Система органів Міністерства 

внутрішніх справ», 1,6 друк.арк. 

 16. Юревич І.В., к.ю.н., асистент 

 «Юридична антропологія судової влади», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано:  3,5 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Деякі питання судового кадрового менеджменту»,  «Форум права», № 

4, 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Єдність системи прокуратури», конференція «Проблеми 

реформування прокуратури» 15 квітня 2016 р., м. Харків 0, 2 друк.арк. 

 2. «Інститут конституційної скарги в України : за і проти», конференція 

«Цивільний процес на зламі століть» присвяченої 50-річчю заснування 

кафедри цивільного процесу  20-21 жовтня 2016 р., м. Харків,  0,2 

друк.арк. 
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 Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 1: «Основи 

судоустрою України», Розділ 4 «Конституційний Суд України», 1 

друк.арк.     

 2. «Організація судових та правоохоронних органів» з підготовки до 

іспиту 1,8 друк.арк.  

 17. Дудченко О.Ю., к.ю.н., асистент 

 «Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної системи 

України», 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано: 2,7 друк.арк. 

 Статті:  

 1. «Порядок призначення на посаду і звільнення з посади керівника 

апарату суду», «Науковий вісник Херсонського державного 

університету», № 4, 0,6 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

 1. «Організація судових та правоохоронних органів», Ч. 2: «Основи 

правоохоронної та правозахисної діяльності»,  Розділ 1 «Правоохоронна 

система держави», 0,8 друк.арк.     

 2. «Організація судових та правоохоронних органів»  з підготовки до 

іспиту, 1,3 друк.арк. 

 1.3. Викладачів, які не виконали НДР немає. 

 1.4.  Сертифікатна навчальна програма «Адвокатські студії», сума 

договору складає 161000 грн. 

 1.5.  У 2016 році у зв’язку з внесенням змін до Конституції України щодо 

правосуддя та набуття чинності новим законом «Про судоустрій і статус суддів» 

особливого значення набули наукові напрацювання, що стосуються 

законодавчих новел. Науковці кафедри у своїх публікаціях детально аналізують 

правовий статус нових конституційних органів, розглядають особливості 
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функціонування органів судової влади, прокуратури, адвокатури та інших 

правоохоронних органів, що є надзвичайно актуальним як для практики, так і 

науки. 

1.6. – 

1.7. Висновки та пропозиції, зроблені на підставі поглибленого вивчення 

й аналізу тематики досліджень, містять наукову новизну в аспекті постановки 

нових теоретичних проблем і визначення підходів до їх розв’язання. Один з 

напрямків наукової діяльності колективу кафедри з огляду на конституційну 

реформу спрямований на сприяння оптимальній реалізації повноважень і 

функцій судової влади та законодавчого визначення її принципів, окреслення 

правового статусу носіїв судової влади та процедури притягнення їх до 

юридичної відповідальності, функціонування таких органів судової влади, як 

Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а також 

питань організації роботи судових органів при відправленні правосуддя. 

Всебічно аналізується та обґрунтовується концепція судового права. 

Викладачами кафедри особлива увага також приділяється проблемам судового 

адміністрування, комунікаціям суду, правовому забезпеченню роботи суду.  

Окремий напрямок наукової діяльності кафедри займає вивчення 

різноманітних аспектів прокурорської діяльності, у тому числі комплексне 

дослідження конституційного статусу прокуратури, її функцій та завдань. 

Детально аналізується процес впровадження реформи прокуратури, з 

урахуванням нового Закону України «Про прокуратуру», що є складником 

судово-правової реформи.  

Ще одним напрямком дослідження викладачів кафедри є вивчення 

організаційних аспектів функціонування адвокатури, а також становлення 

інституту безоплатної правової допомоги. Зокрема, всебічно проаналізовані 

зміни до Законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про 
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безоплатну правову допомогу» в аспекті забезпечення права особи на 

кваліфікований та якісний захист у різних видах судочинства.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.  

На запити 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» - підготовлений д.ю.н., 

проф. Москвич Л.М. та к.ю.н., ас. Дудченко О.Ю. 

     Наукова думка щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя – 

підготовлена д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 

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 обґрунтованості та доцільності проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури)», 

внесений народними депутатами України В. Карпунцовим, С. Алєксєєвим, А. 

Помазановим, Р. Романюком, С. Драюком, М. Паламарчуком, В. Яніцьким 

(реєстр. № 5177 від 23.09. 2016 р.) – підготовлений к.ю.н., доц. Лапкіним А.В. 
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 Пропозиції та зауваження до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» в частині 

реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів», внесений 

народними депутатами України Сотник О.С., Сироїд О.І., Чумаком В.В., Новак 

Н.В., Поповим І.В., Найємом М., Голубом В.В., Костенком П.П. (реєстр. № 

5177-1 від 06.10.2016 р.) – підготовлений к.ю.н., доц. Лапкіним А.В. 

2.2. ‒ 

2.3. Проф. Москвич Л.М. брала участь у роботі експертної комісії  з метою 

проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів та магістрів з 

напряму підготовки спеціальності 6.030401, 8.03040101 «Правознавство» у 

Товаристві з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України» у 

якості Голови експертної комісії. 

Проф. Москвич Л.М., проф. Назаров І.В. та доц. Овчаренко О.М. виступали 

незалежними експертами проекту Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) «Справедливе правосуддя». 

 Проф. Назаров І.В - член Науково-консультативної ради Вищого 

спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ. 

 Доц. Вільчик Т.Б. брала участь у робочій групі за програмою «Реформа 

кримінальної юстиції». 

 Проф. Москвич Л.М. та проф. Назаров І.В брали 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.   

Проф. Назаров І.В. брав участь у роботі другого раунду засідання трьох 

Робочих груп Проекту Ради Європи «Регіональний діалог щодо судової 

реформи у країнах Східного партнерства». – Молдова, Кишинів, 28-29.06.2016 

р. 
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2.4. – 

2.5. 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. 

 Наукова думка з приводу питань, порушених в конституційному поданні 

щодо відповідності (конституційності) частини третьої статті 4 Закону України 

«Про очищення влади» положенням статті 38, частини другої статті 61, частини 

першої статті 62 Конституції України (лист-звернення № 338-16/1015 від 

05.04.2016 р. суддя-доповідач Ю.В. Баулін) – підготовлена к.ю.н., доц. 

Овсянніковою О.О. та к.ю.н., ас. Юревич І.В. 

 Наукова думка щодо законопроекту про внесення змін до Конституції 

(щодо правосуддя) на запит Судді Конституційного Суду України Литвинова 

О.М. – підготовлена д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 

2.6. 15.04. 2016 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми реформування прокуратури». 

11.09. 2016 р. проведений методичний семінар з «Організації роботи в 

органах прокуратури». 

2.7.  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1. 29-30 січня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція "Перспективні 
напрями розвитку сучасної юридичної 
науки"  

1 
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2. 18 лютого 2016 р. міжнародна конференція 
«Конституційна реформа: сприяння 
незалежній, відповідальній, прозорій та 
ефективній судовій владі»  

1 

3. 17-18 березня 2016 р. ІV Міжнародний 
судово-правовий форум «Судова 
реформа: стан та напрями розвитку» 

1 

4. 28 березня 2016 р. семінар-презентація за 
підтримки Проекту Європейського Союзу 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в 
Україні» на тему: «Управління 
ефективністю роботи судів» 

1 

5.  5 квітня 2016 р. відкриття Проекту Ради 
Європи «Підтримка впровадженню судової 
реформи в Україні», м. Київ 

2 

6. 22 квітня 2016 р. ХІІ міжнародна наукова 
конференція молодих вчених та студентів 
«Від громадянського суспільства – до 
правової держави»  

1 

7. 13 травня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція «Донецький 
юридичний інститут: 55 років на теренах 
освіти і науки» 

1 

8. 19 травня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція «Прокуратура 
України в умовах європейської інтеграції» 

2 

9. 25 травня 2016 р. міжнародний круглий стіл 
«Перспективи застосування правосуддя 
перехідного періоду в Україні», м. Київ, 
Міністерство юстиції України 

1 

10.  22 червня 2016 р. семінар з питань 
міжнародної правової співраці 

1 

11. 22 вересня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція «Захист права 
власності українського народу: вітчизняні 
реалії та зарубіжний досвід для України» 

1 

12.  25 жовтня 2016 р. участь у бізнес-тренінгу 
“Crisis Management & Business Model 
Reinvention” (Brian Tracy * International, 
Kiev, October 25, 2016. 

1 

13. 24-25 листопада 2016 р. міжнародна 
конференція «Судова правотворчість у 
механізмі забезпечення принципу 
верховенства права в умовах 
реформування правосуддя» 

1 

Всеукраїнські 

1. 7 грудня 2015 р.    засідання дискусійного 
клубу «Ефективне правосуддя», 

1 
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присвячене темі «Перехідні ризики 
конституційної реформи в частині 
правосуддя» 

2. 4 лютого 2016 р.   ІІ засідання 
Харківської регіональної ради з питань 
реформи юстиції за темою: «Проблеми 
реформування кримінальної юстиції в 
Україні», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого  

12 

3. 4 березня 2016 р. круглий стіл-дискусія 
«Регулярне оцінювання суддів в Україні: 
перспективи реалізації положень Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»»  

1 

4. 25 березня 2016 р. науково-практична 
конфереція «Кримінологічна теорія і 
практика: досвід, проблеми сьогодення та 
шляхи їх вирішення»  

1 

5. 8 квітня 2016 р     ІV Східноукраїнський 
юридичний форум 

1 

6. 15 квітня 2016 р. всеукраїнська науково-
практична конференція «Проблеми 
реформування прокуратури України» 

20 

7. 18 квітня 2016 р.  Харківський 
регіональний судовий форум 

1 

8. 19 квітня 2016 р. круглий стіл 
«Міжнародні стандарти з кібербезпеки та 
їх застосування в Україні», Національний 
юридичний університет 

1 

9.  20 травня 2016 р. всеукраїнська науково-
практична конференція «25 років 
господарській юрисдикції в Україні: 
досвід та перспективи» 

5 

10. 25 травня 2016 р. круглий стіл 
«Ефективність функціонування 
правосуддя та судова реформа в Україні», 
Підтримка впровадженню судової 
реформи в Україні 

1 

11. 2 червня 2016 р., 10 червня 2016 р. зустріч 
робочої групи з підготовки пропозицій 
щодо внесення змін до законодавства, що 
регулює діяльність Вищої ради юстиції, з 
урахуванням Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)» та нового Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
які були прийняті Верховною Радою 
України  

1 
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12. 14-16 липня 2016 р. – участь у VII 
міжнародній конференції з правової етики, 
юридичний факультет Університету 
Фордхему, Нью Йорк сіті, США. 
Представляла доповідь на тему: 
«Європейські стандарти юридичної етики 
та український досвід: проблеми та 
перспективи»,  була модератором секції 
«Судова етика у світі: значення, 
відповідальність та унікальний досвід». 

1 

   13.                                                                                                                                                                                                                        27 липня 2016 р. експертне обговорення 
проекту Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя» 

1 

14. 29 вересня 2016 р майстер-клас для 
юристів “Маркетингові інновації в 
юридичній фірмі” від Олексія Кравченко  

1 

15.  жовтень 2016 р.     відео конференція, 
присвячена обговоренню конституційної 
реформи щодо правосуддя 

3 

16. 20-21 жовтня 2016 р. науково-практична 
конференція «Цивільний процес на зламі 
століть», присвячена 50-річчю заснування 
кафедри цивільного процесу 

3 

17. 17 листопада 2016 р. участь у презентації 
журналу «Critical Quarterly for Legislation 
and Law» Мудрого, м. Харків 

11 

18. 23 листопада 2016 р. науково-практична 
конференція «Проблеми кримінального 
процесуального законодавства та шляхи 
їх розв’язання» 

1 

19. 24 листопада 2016 р. круглий стіл 
«Верховенство права і реформування 
законодавства про публічні 
правопорушення в Україні», м.Харків 

1 

 

2.8.  

Slovenska republika, Bratіslava, Pravna veda a prax: vyzvy modernych 

europskych integracnych procesov.  Medzinarodna vedecka konferencia. -  27-28 

novembrа, 2015 – доц. Іванцова А.В. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 3.1. Вільчик Т.Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у 

країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т. Б. Вільчик . -  Х. : 

Право, 2015. – 400 с. (28 друк. арк.) (протокол № 4 від 27 листопада 2015 р.); 

Прокопенко Б.О. Добір кандидатів на посаду судді : монографія / Б. О. 

Прокопенко. – Х. : Право, 2016. – 208 с. (12,1 друк.арк) (протокол № 4 від 27 

листопада 2015 р.). 

3.2. ‒ 

3.3. 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. (14,2 

друк. арк.) 

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. 2 Основи правоохоронної та правозахисної діяльності. – 364 

с. (21,2 друк.арк.) 

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підготовки 

до іспиту / уклад.: О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко  та ін. - Х. : 

Право, 2016. – 198 с. (11,5 друк.арк.). 

Лапкін А. В. Судове право: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. –– Х. : 

Право, 2016. – 148 с. (11,8 друк.арк.). 

 Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України: 

навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 5-те вид., змін. і допов. – Х. : Право, 2016. 

– 168 с. (11,6 друк.арк.) 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 37/18,8 друк.арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.), - 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.) та 
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навести перелік, 

5/2,5 друк.арк. 

 1. Назаров І. В. Історичний розвиток та сучасна структура судової системи 

Німеччини // Проблеми законності. – 2016. – № 134. – С. 173-181. (0,5 

друк.арк.). 

 2. Вільчик Т. Б. Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та 

в Україні [Електронний ресурс] / Т. Б. Вільчик // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 

38–44. (0,5 друк.арк). 

 3.  Вільчик Т. Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями 

гармонізації законодавства України до європейських стандартів / Т.Б. Вільчик  // 

Форум права. – 2016. – № 1. – С. 30–36. (0,5 друк.арк). 

 4. Lapkin А. Role of the prosecutor at сlosing of criminal proceedings by the 

criminal procedural legislation of Ukraine // Visegrad Journal оn Human Rights. – 

2016. – №2. – Part 1. – P. 91-96 (0,5 друк.арк). 

 5. Русанова І. О., Юревич І. В. Деякі питання судового кадрового 

менеджменту / І. О. Русанова, І. В. Юревич // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 

ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf (0,5 друк.арк). 

3.4.3. ‒ 

3.5. – 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої 
продукції 

Моногра-
фії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези доповідей 
та наук. 

повідомлень на 
конференціях 

Підручники 
та навчальні 
посібники з 

грифом 
МОН  

Підручники, 
навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормативн

ої 
літератури 

Коде
кси, 
коме
нтарі 

Кіл
ькіс
ть 

дру
к. 

арк. 
на 
одн
ого 
вик
лад
ача 

68/134,6 2/40,1 37/18,8 24/5,4 0 5/70,3 0 0 7,9 
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3.6.  

Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи 

немає. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1.  

Проф. Москвич Л.М. та проф. Назаров І.В. читали лекції для керівників 

апаратів судів, в межах проекту Агенства США з міжнародного розвитку 

«Справедливе правосуддя» USAID, березень, 2016 р. 

Доц. Крючко Ю.І. відповідно до плану проведення спільних занять в 

системі вдосконалення професійної підготовки суддів на базі Харківського 

апеляційного господарського суду у 2016 році, проведені заняття за темою: 

«Участь прокурора в господарському процесі. Зміни у процесуальному статусі 

прокурора відповідно Закону України «Про прокуратуру» від  14.10. 2014 року 

№ 1697-VII. 

 Доц. Овчаренко О.М. відповідно до плану проведення спільних занять в 

системі вдосконалення професійної підготовки суддів на базі Харківського 

апеляційного господарського суду у 2016 році, проведені заняття: 26.02. 2016 р. 

- за темою «Кваліфікаційне оцінювання суддів: правове регулювання та 

практика реалізації»; 29 квітня і 24 травня на тему: «Дисциплінарна 

відповідальність судді»), а також проведено тренінги (25 лютого на тему: 

«Дисциплінарна відповідальність судді»). 

 В Інституті підвищення кваліфікації для працівників СБУ були прочитані 

лекції проф. Каркачем П.М. на тему: «Координація дій правоохоронних органів 

у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю», доц. Назаровим 

І.В. на тему: «Реформування судової влади» та доц. Лапкіним А.В. на тему 

«Прокурор у кримінальному провадженні» та «Прокурорський нагляд за 

додержанням законів при розслідуванні злочинів слідчими СБУ».  
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 Проф. Москвич Л.М. взяла участь у роботі майстер-класу на тему: 

«Судова реформа: очікування та реалії» за організації осередка Ліги 

студентської Асоціації правників України, 30 листопада 2016 р., м. Харків. 

4.2.  

 Доц. Крючко Ю.І., доц. Трагнюком Р.Р. та заступником прокурора 

Харківської області Мельником О.В. проведено узагальнення практики за 2016 

р. (Прокуратура Харківської області) на тему: «Вивчення практики участі 

прокурорів у розгляді судами кримінальних проваджень, пов’язаних із 

застосуванням Закону України «Про амністію у 2014 році». Результати 

узагальнення впровадити у наукові дослідження з проблем участі прокурора у 

кримінальному провадженні та у навчальний процес при викладанні навчальних 

дисциплін «Основи прокурорської діяльності», «Організація роботи в органах 

прокуратури». 

 Доц. Лапкіним А.В. внесено пропозиції до Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ щодо питань участі 

прокурора у кримінальному провадженні для використання при напрацюванні 

постанов пленуму, проведення узагальнень судової практики, а також у 

науково-дослідній сфері (Акт впровадження від 18.11.2015) 

 Доц. Лапкіним А.В. проведено узагальнення практики та проведено 

анкетування прокурорів з питань участі прокурора у кримінальному 

провадженні. (Прокуратури Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, 

Чернігівської областей). Результати використовуються для з’ясування 

практичних проблем участі прокурорів у кримінальному провадженні та 

вироблення пропозицій щодо їх розв’язання.  

 Проф. Москвич Л.М. взяла участь у Майстер-класі на тему: «Судова 

реформа: очікування та реалії» за організації осередка Ліги студентської 

Асоціації правників України, 30 листопада 2016 р., м. Харків 

 



 26 

4.3.  

 Науково-правовий висновок щодо доктринального тлумачення положень 

ч. 5 ст. 71 та ч. 2 ст. 74 Закону України «Про прокуратуру» (щодо можливості 

розгляду і призначення членами Ради прокурорів України або Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів прокурора, який перебуває на 

адміністративній посаді) (Генеральна прокуратура України, лист-звернення № 

01/1-59 вих.16 від 04.04. 2016 р.) – підготовлений к.ю.н., ас. Лапкіним А.В.   

Наукова думка щодо практичного застосування вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» в організації роботи прокуратури Харківської області – 

підготовлений к.ю.н., доц. Овчаренко О.М. 

 Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підготовленого Радою з 

питань судової реформи при Президенті України (на запит Ради з питань 

судової реформи від 01.03. 2016 р.) – підготовлені к.ю.н., доц. Вільчик Т.Б. 

 Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-зверненні від 

19.10.2016 громадянина Афоніна Олександра Вікторовича щодо переліку 

правоохоронних органів – підготовлений к.ю.н., ас. Дудченко О.Ю. 

 Відповідь на запит Орджінікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 

01-29/5359/16 від 05.10. 2016 р. щодо проекту закону «Про Вищу раду 

правосуддя» - підготовлений к.ю.н., доц. Овчаренко О.М. 

 Відповідь на запит Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 

01-29/5359/16 від 13.10. 2016 р. щодо Конституційного Суду України - 

підготовлений к.ю.н., доц. Овчаренко О.М. 

4.4.  

 Доц. Шандула О.О. постійно надавав усні та письмові консультації 

громадянам з правових питань. 

 Готував письмові відповіді на запити громадян через Інтернет, які 

розміщував на сайтах: 
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1) http://www.yurist.kharkov.ua/faq/; 

2) http://www.9111.ru/; 

3) http://www.freelawyer.ua/. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. 08.06. 2016 р. відбувся захист докторської дисертації Вільчик Тетяни 

Борисівни «Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: 

порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та 

України». Науковий консультант – проф. Марочкін І.Є. 

15.03.16 р. відбувся захист кандидатської дисертації Гаврюшенко Ганни 

Володимирівни «Організаційно-правові засади забезпечення транспарентності 

прокурорської діяльності». Науковий керівник – проф. Марочкін І.Є. 

15.03.16 р. відбувся захист кандидатської дисертації Соловйова Івана 

Миколайовича «Проблеми підвищення ефективності діяльності 

адміністративних судів». Науковий керівник  - доц. Бабкова В.С. 

17.05.16 р. відбувся захист кандидатської дисертації Цибуляк-Кустевич 

Анни Степанівни «Мирова юстиція». Науковий керівник – доц. Вільчик Т.Б. 

5.2. Викладачів, які не мають наукового ступеня немає. 

5.3.  

Кандидатські – 3; 

Докторські – 0 

Відгук офіційного опонента на дисертацію 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 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Борисенко М. О. «Організаційні 

та правові основи забезпечення єдності правозастосування судами України», 
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поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

Відгук офіційного опонента на дисертацію 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 

5.4.  

Кандидатські – 8; 

Докторські – 1. 

Відгук на автореферат Черновського О. К. «Судова психологія: парадигма 

сучасного розвитку», що подана на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія 

(Спеціалізованій вченій раді Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх 

справ.  

 Відгук на автореферат дисертації Сьоми М. С. «Наукові засади 

формування ціннісно-етичної складової у підготовці професійних суддів», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура. 

 Відгук на автореферат дисертації Старенького О. С. «Кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Козачук О.С. за темою 

«Організаційно-правові засади функціонування військових прокуратур в 

Україні», представленого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Калашник О.А. «Правовий 
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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 Боршуляка І. І. «Організаційно-правові 

засади проходження служби в органах прокуратури», поданої на здобуття 

наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 

судоустрій; прокуратура та адвокатура. 

Відгук на автореферат дисертації Остафійчук Л. А. «Юридична 

відповідальність за неповагу до суду», представленої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.10 – судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. 

Відгук на автореферат дисертації  Біцай А. В. «Організаційно-правові 

засади участі адвоката в медіації», 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. 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. – 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. На кафедрі організації судових та правоохоронних органів працюють  3 

наукових гуртки по науковим напрямам 

 1. Основи прокурорської діяльності 

 2. Організація судових та правоохоронних органів 

3. Організація роботи адвокатури України 
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Науковими гуртками на кафедрі керують: професори: Каркач П.М., 

Москвич Л.М., доценти: Бабкова В.С., Вільчик Т.Б., Шандула О.О., Русанова 

І.О., асистенти: Ковальова Я.О., Юревич І. В. Загалом у гуртках беруть участь 

78 студентів. 

7.2.  

197/29,9 друк.арк 

7.3. – 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1.  

Проф. Москвич Л.М.: 

     - 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». 

 Проф. Назаров І.В. - член редакційної колегії збірника наукових праць 

«Вісник Національної академії правових наук України». 

 Доц. Овсяннікова О.О. та ас. Юревич І.В. - відповідальні редактори 

навчального посібника «Організація судових та правоохоронних органів».  

 Доц. Лапкін А.В., ас. Ковальова Я.О., ас. Юревич І.В. - члени редакційної 

колегії збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Проблеми реформування прокуратури», у двох томах, Харків, 2016. 
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Проф. Назаров І.В., доц. Афанасьєв В.В., доц. Овсяннікова О.О. та ас. 

Юревич І.В. - Лауреати премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в 

науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства. 

Проф. Москвич Л.М., Проф. Назаров І.В., проф. Каркач П.М., доц. Вільчик 

Т.Б., доц. Бабкова В.С., доц. Афанасьєв В.В., доц. Крючко Ю.І., доц. Трагнюк 

Р.Р., доц. Шандула О.О., доц. Русанова І.О., доц. Овсяннікова О.О., доц. 

Іванцова А.В., доц. Лапкін А.В., ас. Ковальова Я.О., ас. Дудченко О.Ю. та ас. 

Рємєскова Ю.О. – нагороджені Почесними грамотами від Голови Ради 

Харківської обласної організації Союзу юристів України Кривобока В. В. 

       Доц. Шандула О.О. отримав Грамоту за ІІІ місце у змаганнях з шахів серед 

викладачів та співробітників Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, присвячених Дню Перемоги. 

 Доц. Овчаренко О.М. отримала Подяку НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПРН України за сумлінну і 

плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПРН України. 

 Доц. Лапкін А.В. отримав Подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за підготовку науково-практичного 

коментаря до Закону України «Про прокуратуру» та з нагоди святкування Дня 

прокуратури 

Доц. Лапкін А.В нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної 

організації Союзу юристів України за сумлінне виконання службових 

обовʼязків, високий професіоналізм та компетентність, ініціативність та 

ефективність в роботі, а також за авторство науково-практичного коментаря до 

Закону України «Про прокуратуру». 
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Ас. Юревич І.В. отримала Подяку Ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня університету. 

 Ас. Дудченко О.Ю. отримав Подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Тація В. Я. за особистий внесок у 

розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

 Ас. Дудченко О.Ю. нагороджений Грамотою від голови Студентського 

сенату Рудика В.Ю. за вагомий внесок у розвиток студентського 

самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ, ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 Студент Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Рубцов С.С. 

(науковий керівник проф. Москвич Л.М.) отримав диплом ІІI ступеня 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 

2015/2016 н.р.  

 Студент Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Рубцов С.С. 

(науковий керівник проф. Москвич Л.М.) отримав диплом за перше місце в 

конкурсі «Суд майбутнього». 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від 

18 листопада 2016 р.  

 

 

Зав. кафедрою      проф. Москвич Л. М.  


