
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2017 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, 8,0 друк.арк. 

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

статті, тези, навчальні посібники 

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 

     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.)  
     Науковий висновок на запит Голови Харківської обласної 
організації Спілки юристів України В.В. Кривобока щодо 
підготовки до другого читання законопроекту № 5180 «Про 
Вищу раду правосуддя» 
      Зауваження на доопрацьований Законопроект № 5177 
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) 
     Науковий висновок щодо законопроекту № 7165 від 



04.10.2017 р. «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 удосконалення діяльності Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів) 
      Науковий висновок щодо законопроекту № 7165 від 
04.10.2017 р. «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 удосконалення діяльності Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів) (на запит Ради 
прокурорів України) 

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 

                                                    - 

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) 

       19 квітня 2017 р. розширене засідання міжкафедрального 
семінару кафедр загальноюридичних дисциплін, 
професійних та спеціальних дисциплін Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка із залученням в режимі відеоконференцзв’язку 
вчених Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого та Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, присвячене обговоренню 
дисертаційного дослідження С.О. Іваницького “Теоретичні 
основи організації адвокатури в Україні: принципи та 



система”,  м. Миколаїв 
      20 квітня 2017 р. всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми судового права» 
присвячена пам’яті професора І.Є. Марочкіна,  м. Харків 
       24 квітня 2017 р. круглий стіл «Незалежність та 
ефективність судової гілки влади в Україні у світлі змін до 
процесуального законодавства (захід організовано спільно з 
радою з питань судової реформи), м. Харків 
      25 квітня 2017 р. обговорення у фокус-групі на тему 
«впровадження механізмів медіації у процесуальне 
законодавство України», Premier Palace Hotel Kharkiv, м. 
Харків 
      13 травня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція науковців, суддів, адвокатів, працівників 
правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та 
студентів «Актуальні питання судоустрою та формування 
корпусу суддів» 
      16 травня 2017 р. ćlen Vedeckej rady Medzinarodnej 
vedeckej konferencie: «EUROINTEGRACIA 2017», м. Львів 
      17-18 травня 2017 р. міжнародна науково-практична 
конференція «Захист прав людини в парадигмі 
верховенства права», Академія адвокатури України, м. Київ 
       24 травня 2017 р. експертне обговорення 
«Спеціалізований антикорупційний суд: найкращі світові 
практики та перспективи створення в Україні», 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 
        23-24 червня 2017 р. всеукраїнська науково-практична 
конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», 
м. Запоріжжя 
       19-20 вересня 2017 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: 
покращення доступу до правосуддя», м. Київ 
    3-6 жовтня 2017 р. участь у Харківському міжнародному 
юридичному форумі, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
      20 жовтня 2017 р. семінар «Єдність судової практики в 
контексті конституційної реформи в Україні: виклики та 
перспективи», м. Харків 
      24-25 жовтня 2017 р. конференція «Конкурс до нового 
Верховного Суду: кращий досвід, отримані уроки та 
перспектива», «Президент Готель», м. Київ 
     26-27 жовтня 2017 р.,  Міжнародна наукова конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», м. Чернівці, Україна. 
       20 листопада 2017 р. участь у нараді «Харків – безпека 
та правопорядок», Харківська міська рада, м. Харків 
       20 листопада 2017 р. участь у нараді «Харків – безпека 
та правопорядок. Законодавчі ініціативи», Національний 
юридичний університет, м. Харків 
      24 листопада 2017 р. участь у зустрічі-дискусії 
«Верховний Суд – нова філософія судової влади» 
новообраних суддів Верховного Суду – випускників 
Національного юридичного університету імені Ярослава 



Мудрого зі студентами та викладачами вишів і 
представниками активної спільноти регіону 
      2 грудня 2017 р. відкрита лекція «Штучний інтелект як 
субʼєкт права», Кретивний Хаб Розвиток, м. Харків 

  9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2017 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

1. 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, 2017. – 238 
с. (1,5 д.а.). 

2. Літопис кафедри організації судових та 
правоохоронних органів (1987-2017) / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Х. : право, 2017. – 76 с. : іл. (1,4 
друк.арк.) 

3. Система органів судової влади повинна мати 
конституційне визначення / Л. Москвич // Національна 
безпека і оборона № 5-6, 2016 р. с. 46-47, 0,5 друк.арк. 

4. Кафедрі організації судових та правоохоронних 
органів  Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого – 30 років! / Л. Москвич // Право України, 
2017. - № 2. – с. 203-208, 0,5 друк. арк. 

5. Система судового права / Л. Москвич // Право 
України, 2017. - № 5, 0,5 друк.арк. 

6. Роль адвокатури в системі адміністрування 
безоплатної вторинної правової допомоги в Україні / Л. М. 
Москвич // Форум права. - 2017. - № 1. - С. 124–126. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_23, 
0,5 друк.арк. 

7. Суд, встановлений законом: проблемні питання 
визначення складу суду в контексті спеціалізації суддів / Л. 
Москвич // Юридичний вісник України № 4, 2017 р., 0,5 
друк.арк.   

8. Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти 
протидії корупції в Україні / Л. М. Лобойко, О. Г. Шило, Л. 
М. Москвич, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін // Вісник 
Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка. - 2017. - Вип. 1. - С. 221-245, 0,5 
друк.арк. 

9. Москвич Л. М. Правове положення адвоката 
іноземної держави в Україні //  Вісник ЛДУВС ім. Е.О. 
Дідоренка. 2017. № 2 (78). – с. 123-127, 0,5 друк. арк. 
         10. New Stage of Judicial Reform^ Expectation and 
Prospect // Вісник Національної академії правових наук 
України : зб. Наук. Пр. / редкол.: О. В. Петришин та ін. – Х. : 
Право, 2017. - № 3 (90). – с. 99-110, 0,5 друк.арк. 

     11. Судове право як комплексна галузь права / Л. 
Москвич //  // Актуальні проблеми судового права : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті 
проф.. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 20 квіт. 2017 р.) 
: у 2 т. / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 1. –  
Харків : Право, 2017. – 258 с. – с. 10-12 , 0,2 друк. арк. 

         12. Про доцільність реанімування системи 
військових судів // Актуальні питання судоустрою та 
формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників 
правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та 



студентів (13 травня 2017 р., м. Одеса) / за заг. ред. д-ра 
юрид. наук, проф. В. В. Долежана. – Одеса : Юридична 
література, 2017. – 376 с. – с. 20-22 , 0,2 друк. арк. 
           13. Особливості правового статусу адвоката-іноземця 
в Україні //Акт. пит. крим. права, процесу і криміналістики, 
удоск. діяльн. суд. і правоохор. систем. Сєвєродонецьк, 2017 
– с.309-311 
          14. Щодо доцільності запровадження посади 
помічника прокурора  // Юридичні науки: проблеми та 
перспективи : Матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 р. – 
Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – с. 
118-121, 0,25 друк.арк. 
          15. Трансформація суду в умовах перехідного періоду. 
1.Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні : Матеріали Міжнародної наукової конференції 
(Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Технодрук, 
2017. – С. 31-34., 0,25 друк.арк. 

16. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
«Судовий кадровий менеджмент» для студентів V курсу / 
(галузь знань 08 «Право», другий (магістерський) освітньо-
кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») / уклад.: 
Л. М. Москвич, А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова – Х.: 
Нац.юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 20 с. 

17. Завдання до практичних занять з навчальної 
дисципліни «Судове право» (галузь знань 0304 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям 
підготовки 6.030401 «Правознавство») для студентів ІV 
курсу денної форми навчання Інституту підготовки кадрів 
для органів юстиції / уклад.: Л. М. Москвич, І. В. Назаров, 
О.О. Овсяннікова, О. М. Овчаренко. – Х.: Нац. юридичний 
ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 33 с. 

18. Тематика курсових робіт з основ прокурорської 
діяльності та методичні поради до їх виконання (галузь 
знань 08 «Право», перший (бакалаврський) освітньо-
кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») для 
студентів вечірнього факультету заочної форми навчання / 
Уклад.: Л.М. Москвич, А.В. Лапкін, О.О. Овсяннікова. – Х.: 
НЮУ імені Ярослава Мудрого», 2017 – 25 с. 

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

Кафедрі організації судових та правоохоронних органів  
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого – 30 років! / Л. Москвич // Право України, 2017. - 
№ 2. – с. 203-208 (0,5 друк. арк.) 
      Система судового права / Л. Москвич // Право України, 
2017. - № 5, 0,5 друк.арк. 
     Роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної 
вторинної правової допомоги в Україні / Л. М. Москвич // 
Форум права. - 2017. - № 1. - С. 124–126. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_23, 0,5 
друк.арк. 

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 «Актуальні 
проблеми судового права» присвяченої памʼяті професора 
Івана Єгоровича Марочкіна,  м. Харків, 20 квітня 2017 р.; 
 - є редактором навчального посібника «Організація судових 
та правоохоронних органів»; 
- є головою редакційної колегії Літопису кафедри організації 
судових та правоохоронних органів (1987-2017). 

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 Хотинської-Нор Оксани Зіновіївни  
«Теоретико-правові та праксеологічні засади судової 
реформи в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура 
        Офіційний опонент Іваницького Сергія Олександровича 
«Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 
принципи та система», поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура      
     Офіційний опонент Сопільника Ростислава 
Любомировича «Теоретичні та організаційні засади 
забезпечення права на справедливий суд у світлі 
євроінтеграції України», поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю  
12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 081 - право                     

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

     Відгук на автореферат дисертації Юрко Сергія 
Сергійовича «Недержавна охоронна і  правоохоронна 
діяльність в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура 
     Відгук на автореферат дисертаційного дослідження 
Вандіна Євгенія Валерійовича  «Організаційно-правові 
засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури України», поданого 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 

Літня школа з  теорії права, 16-18 серпня 2017 р., м. Яремче 

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 від Голови Ради 
Харківської обласної організації Союзу юристів України 
Кривобока В. В. 
  Нагороджена Почесною грамотою ректора 
Університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30 
річчя кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. 

 Нагороджена почесною грамотою Національної 
школи суддів за вагомий внесок у розвиток суддівської 
освіти, високий професіоналізм та з нагоди 30-річчя 
створення кафедри організації судових та правоохоронних 
органів Національного юридичного університету імені 
Ярослала Мудрого. 

Нагороджена Памятною відзнакою Верховного Суду 
України – годинником за багаторічну участь у видавничій 
діяльності Верховного Суду України та з нагоди виходу у 
світ ювілейного 200-го номеру журналу «Вісник Верховного 
Суду України» - офіційного друкованого органу Верховного 
Суду України 

 
 
 
Звіт склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 5 грудня 2017 р. 
 


