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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 2017 РІК 
 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ: 

           
  1.1. Науково-дослідна робота кафедри організації судових та 

правоохоронних органів у 2017 році виконувалася згідно з рішенням Ради 

університету, 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:   8 друк.арк. 

Монографія 

1. «Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів 

(1987-2017)», 1,4 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Система органів судової влади повинна мати конституційне 

визначення», «Національна безпека і оборона», № 5-6, 0,5 друк.арк.  

 2. «Кафедрі організації судових та правоохоронних органів  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – 30 

років!», «Право України», № 2, 0,5 друк.арк. 

3. «Система судового права», «Право України», № 5, 0,5 друк.арк. 

4. «Роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної 

правової допомоги в Україні», «Форум права», № 1, 0,5 друк.арк. 
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5. «Суд, встановлений законом: проблемні питання визначення складу 

суду в контексті спеціалізації суддів», «Юридичний вісник України», № 

4, 0,5 друк.арк. 

6. «Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в 

Україні», «Вісник Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка», № 1, 0,5 друк.арк. 

7. «New Stage of Judicial Reform^ Expectation and Prospect», «Вісник 

Національної Академії Правових наук України», № 3 (90), 0,5 друк. арк. 

8. «Правове положення адвоката іноземної держави в Україні», «Вісник 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка», № 2 (78),  0,5 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Судове право як комплексна галузь права», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана 

Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків,  0,2 друк.арк. 

2. «Про доцільність реанімування системи військових судів», 

конференція «Актуальні питання судоустрою та формування корпусу 

суддів» 13 травня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк.арк. 

3. «Особливості правового статусу адвоката-іноземця в Україні», 

конференція «Актуальні питання кримінального права, процесу і 

криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної 

систем» 19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, 0,2 друк.арк. 

4. «Щодо доцільності запровадження посади помічника прокурора», 

конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи» 23-24 червня 

2017 р., м. Запоріжжя, 0,25 друк.арк. 

5. «Трансформація суду в умовах перехідного періоду», конференція 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 26-

27 жовтня 2017 р., м. Чернівці, 0,25 друк.арк.  

 



 4

Навчальні посібники: 

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

іспиту,  1,5 друк.арк. 

2. Назаров І.В., д.ю.н., професор 

«Проблеми погодження реформ судової влади та прокуратури України», 

2,0 друк.арк. 

Опубліковано:  3,1 друк.арк. 

Статті: 

 1. «Адвокатура України на шляху запровадження міжнародних 

стандартів», «Конституційно-правові академічні студії», № 4, 0,5 

друк.арк. 

 2. «Етапи реформування судової системи Хорватії», «Юридичний 

науковий електронний журнал», № 5, 0,5 друк.арк. 

 3. «Теоретичні засади відповідальності прокурорів», «Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право», № 47, 0,3 

друк.арк. 

 Тези: 

1. «Погляд на майбутні повноваження Верховного Суду», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана 

Єгоровича Марочкіна 20  квітня 2017 р., м. Харків,  0,2 друк.арк 

2. «Адаптація законодавства у сфері судоустрою до європейських 

стандартів на прикладі Хорватії», конференція «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України», 8-9 грудня 2017 р., м. Херсон, 0,3 

друк.арк. 

3. «Етапи запровадження міжнародних стандартів у сфері 

функціонування адвокатури України», конференція «Актуальні проблеми 

адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 
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Навчальні посібники:  

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

іспиту,  1,1 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:  38 друк.арк.  

Монографія: 

1. «Вибрані праці», 37 друк.арк. 

Тези: 

1. «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», 

конференція «1-й Харківський кримінальний процесуальний полілог» 16 

грудня 2016 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

2. «Проблеми представництва прокуратурою інтересів громадянина 

або держави в суді», конференція «Актуальні проблеми судового права» 

присвячена пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. 

Харків, 0,25 друк.арк. 

3. «Деякі питання профілактики злочинів при досудовому 

розслідуванні», конференція «Актуальні питання судоустрою та 

формування корпусу суддів» 13 травня 2017 р., м. Одеса, 0,25 друк.арк. 

4. «Прокурорська діяльність у сфері протидії злочинності», 

конференція «Актуальні питання кримінального права, процесу і 

криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної 

систем» 19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, 0,25 друк.арк. 

4. Вільчик Т.Б., д.ю.н., доцент 

 «Європейські стандарти діяльності адвокатури», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,1 друк.арк. 
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Статті: 

1. «Напрями адаптації законодавства, що регулює надання безоплатної 

правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів», «Право 

України», № 12, 0,7 друк.арк. 

 2. «Функції інституційної адвокатури», «Форум права», № 2, 0,7 друк.арк.  

 Тези: 

1. «Адвокатське право як наука та навчальна дисципліна», 

конференція «Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті 

проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0,3 

друк.арк. 

2. «Принципи взаємодії  суддів та адвокатів», конференція «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 26-27 жовтня 

2017 р., м. Чернівці, 0,3 друк.арк. 

3. «Захист професійних прав адвоката та гарантій адвокатської 

діяльності під час проведення обшуку», конференція «Адвокатура: 

минуле, сучасне та майбутнє» 10 листопада 2017 р., м. Одеса, 0,3 

друк.арк. 

5. Бабкова В.С., к.ю.н., доцент  

 «Конституційна реформа щодо приведення прокурорської системи до 

Європейських стандартів», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,25 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Деякі проблеми організації та діяльності військових прокуратур в 

Україні», «Юрист України», № 1, 0,5 друк.арк. 

 2. «До питання про запровадження інституту пенітенціарних суддів в 

Україні», «Судова та слідча практика в Україні», № 5, 0,5 друк.арк. 

3. «Проблеми поглиблення спеціалізації місцевих загальних судів в 

Україні»,  «Право і суспільство», № 5, 0,5 друк.арк. 
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Тези: 

 1. «Проблеми організації і діяльності прокуратури України в наукових 

дослідженнях Ю.М. Грошевого», конференція «1-й Харківський 

кримінальний процесуальний полілог» 16 грудня 2016 р., м. Харків, 0,25 

друк.арк. 

2.  «Актуальні проблеми реалізації прокуратурою функції представництва 

на сучасному етапі», конференція «Актуальні проблеми судового права» 

присвячена пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., 

м. Харків, 0, 25 друк.арк. 

3. «Проблеми становлення Вищого антикорупційного суду», конференція 

«Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів» 13 

травня 2017 р., м. Одеса, 0,25 друк.арк. 

6. Шандула О.О., к.ю.н., доцент 

 «Проблеми розвитку прокуратури на сучасному етапі розвитку 

Української держави», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2 друк.арк. 

Статті: 

1. «Особливості правового статусу прокурорів військових прокуратур», 

«Вісник НАПрНУ», № 1 (88), 0,6 друк.арк. 

2. «Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу 

допомогу», «Вісник НАПрНУ», № 3 (90), 0,6 друк.арк. 

3. «Проблеми створення компенсаторних механізмів в умовах обмеження 

представницької функції прокуратури», «Вісник Національної академії 

прокуратури України», №  4(50), 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Деякі проблемні питання підтримання публічного обвинувачення 

прокурором в умовах реформування органів прокуратури», конференція 
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«Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана 

Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0,1 друк.арк. 

2. «Деякі особливості статусу військових прокурорів», конференція 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції» 20 травня 2017 р., м. Харків,  

0,2 друк.арк. 

7. Крючко Ю.І., к.ю.н., доцент 

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

друк.арк. 

Опубліковано: 1,5 друк.арк. 

Тези: 

«Принцип конфіденційності адвокатури», конференція «Актуальні 

проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

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

іспиту, 1,2 друк.арк. 

8. Трагнюк Р.Р., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 1,8 друк.арк. 

Статті: 

1. «Національна поліція як основний суб’єкт прокурорського нагляду 

на сучасному етапі», «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція», № 29,  0,5 друк.арк. 

2. «Участь прокурора у виконавчому провадженні», «Прикарпатський 

юридичний вісник», №5, 0,5 друк.арк.  

Навчальні посібники: 

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

іспиту, 0,8 друк.арк. 
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9. Русанова І.О., к.ю.н., доцент 

«Порівняльний аналіз судового адміністрування в країнах ЄС та в 

Україні», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 3,3 друк.арк. 

Монографія 

1. «Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів 

(1987-2017)», 1,4 друк.арк. 

Статті: 

1. «Актуальні проблеми судового права»,  «Право України», № 5, 0,25 

друк.арк. 

2. «Моніторинг способу життя судді», «Форум права», 0,25 друк. арк. 

        Тези: 

1. «Щодо надання правової допомоги», конференція «Актуальні 

проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана Єгоровича 

Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0, 2 друк.арк. 

2. «Роль соціально-педагогічного тренінгу в підготовці фахівців 

освітніх сфер», конференція «Сучасні практики вищої юридичної освіти і 

педагогіки», м. Харків, 0,2 друк.арк.  

 Навчальні посібники: 

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

іспиту, 1 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: 

 1. «Вибухова травма в практиці судово-медичного експерта», 

«Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», № 

4, 0,5 друк.арк.  
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2. «Аборт як комплексна проблема в Україні», «Юрист України», 0,25 

друк.арк.       

 Тези: 

1. «Питання правової можливості відмови лікаря від пацієнта», 

конференція «Актуальні проблеми судового права»  присвячена пам’яті 

проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0,3 

друк.арк. 

2. «Особливості проведення судово-медичної експертизи по 

встановленню ідентифікації особи», конференція «Наукова конференція 

Одеської школи права» 10-11 листопада 2017 р., м. Одеса, 0,25 друк.арк. 

3. «Ятрогенії в практиці адвокатів», конференція «Актуальні 

проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. Харків, 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: 4,85 друк.арк. 

Статті: 

1. «Громадська рада доброчесності як інститут відновлення довіри 

громадськості до судової влади та подолання корупції в судовій системі», 

«Право України», № 1 , 0,5 друк.арк. 

2. «Посада судді-спікера: міжнародний досвід та  особливості 

впровадження в Україні», «Право і суспільство», № 4, 0,5 друк.арк. 

3. «Формирование общественного мнения о судебной власти в Украине 

средствами массовой информации: пути эффективной коммуникации», 

«Legea si viata»,  0,5 друк.арк.  
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 Тези: 

1. «Доброчесність судді: до визначення поняття», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана 

Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0, 2 друк.арк. 

2. «Монополія адвокатури. Українські реалії: за і проти», конференція 

«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу» 

24–25 листопада 2017 р., м. Київ,  0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

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

підготовки до іспиту,  3 друк.арк. 

 12. Іванцова А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 4,3 друк.арк. 

Статті: 

1. «Нужен ли нам «медицинский адвокат», или адвокат по 

медицинским вопросам?», «Visegrad Journal on human rights», № 1/2 , 0,6 

друк.арк.  

2. «Реформирование адвокатуры относительно фидуциарной 

деятельности адвоката и деятельности эскроу-агента», «Legea si Viata», № 

8/2 (308), 0,6 друк.арк.     

3. «Підвищення кваліфікації адвокатів, як запорука надання якісної 

правової допомоги. Міжнародно-правовий досвід», «Право України, № 

12, 0,5 друк.арк. 

4. «Визначення поняття  якісної правової допомоги, через призму її 

складових», «Часопис академії адвокатури в Україні», 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Реформування адвокатури щодо фідуціарної діяльності адвоката» 

конференція «Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті 
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проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків,  0,3 друк. 

арк. 

2. «Реформування адвокатури щодо діяльності екскроу-агента», 

конференція  «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє» 10 листопада 

2017 р., м. Одеса, 0,4 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

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

іспиту, 1,4 друк. арк.  

 13. Овчаренко О.М., к.ю.н., доцент 

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

 Опубліковано: 46,7 друк.арк. 

Монографія: 

1. «Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної 

відповідальності судді», 33, 3 друк.арк. 

2. «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного 

періоду в Україні», Підрозділи «Європейській суд з прав людини і його 

роль у забезпеченні стандартів належної судової процедури при 

здійсненні правосуддя перехідного періоду», «Міжнародні стандарти 

організації та функціонування органів кримінальної юстиції як модель для 

запровадження в Україні правосуддя перехідного періоду», «Соціальні та 

етичні передумови запровадження елементів перехідного правосуддя у 

національну систему органів кримінальної юстиції», «Люстрація як 

важливий інструмент відновлення довіри до органів кримінальної юстиції 

в Україні», «Зміцнення незалежності судової влади як важливий елемент 

перехідного правосуддя», «Захист журналістів в умовах збройного 

конфлікту на Донбасі», «Створення національних механізмів 

відшкодування збитків та надання жертвам іншої допомоги», 

«Концептуальні засади впровадження елементів перехідного правосуддя в 
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національну систему кримінальної юстиції в контексті європейських 

стандартів», «Елементи правосуддя перехідного періоду та проблеми їх 

впровадження у вітчизняну систему кримінальної юстиції», «Проблема 

судового захисту та відновлення порушених прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні як елемент системи перехідного правосуддя», 

10,8 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Проблеми забезпечення права на справедливий суд», «Доповідь 

правозахисних організацій: права людини в Україні в 2016 р.», 2 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Відповідальність судді за порушення приписів Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод», конференція «Актуальні 

проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана Єгоровича 

Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків,  0,2 друк. арк.  

2. «Відповідальність судді за порушення антикорупційного 

законодавства: процесуальні аспекти», круглий стіл «Актуальні проблеми 

кримінальної відповідальності за корупційні злочини» 17 травня 2017 р.,  

м. Харків, 0,2 друк.арк. 

3. «Питання співвідношення підстав відповідальності судді за 

неправосуддя і перегляду рішення суду вищими судами», конференція 

«Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» 19 

травня 2017 р.,  м. Одеса, 0,2 друк.арк. 

 14. Лапкін А.В., к.ю.н., доцент 

 «Прокурор у кримінальному провадженні», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано:  40 друк.арк. 
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 Статті: 

 1. «Проблемы функциональной направленности прокуратуры Украины на 

современном этапе», «Проблемы укрепления законности и правопорядка: 

наука, практика, тенденции», №  9, 0,5 друк.арк. 

2. «Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми організації та 

діяльності», «Право України»,  № 1, 0,5 друк.арк. 

3. «Роль прокурора на початковому етапі кримінального провадження», 

«Питання боротьби зі злочинністю», № 34, 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

 1. «Роль прокурора у забезпеченні доступу особи до правосуддя у 

кримінальному провадженні», конференція «Антропосоціокультурна 

природа права» 25-27 травня 2016 р., м. Чернівці, 0,5 друк.арк. 

2. «Деякі проблеми визначення термінології щодо діяльності прокурора у 

кримінальному провадженні у зв’язку зі зміною конституційної 

регламентації функцій прокуратури», конференція «Сучасні проблеми 

правового, економічного та соціального розвитку держави» 18 листопада 

2016 р., м. Харків,  0,25 друк.арк. 

3. «Спеціалізована антикорупційна прокуратура в механізмі реалізації 

державної антикорупційної політики», конференція «Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі» 9 грудня 2016 р., м. 

Київ, 0,25 друк.арк. 

4. «Проблеми приведення законодавства про прокуратуру у відповідність 

до Конституції України», круглий стіл «Верховенство права – 

основоположний принцип правової держави» 16 грудня 2016 р., м. Харків, 

0,25 друк.арк. 

5. «Про предмет і метод судового права», конференція «Актуальні 

проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана Єгоровича 

Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0, 25 друк.арк. 
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6. «Професійна правова освіта прокурорів: сучасний стан та перспективи 

розвитку», конференція «Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний 

стан, перспективи розвитку» 27 квітня 2017 р., м. Київ, 0,3 друк.арк. 

7. «Забезпечення прокурором законності затримання особи у 

кримінальному провадженні», конференція «Від громадянського 

суспільства – до правової держави» 27 квітня 2017 р., м. Харків, 0,3 

друк.арк. 

8. «Компетенція прокурора щодо звільнення особи від кримінальної 

відповідальності» конференція «Актуальні питання кримінального права, 

процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і 

правоохоронної систем» 19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, 0,3 

друк.арк. 

 9. «Проблеми єдності та диференціації актів прокурора щодо закінчення 

досудового розслідування», конференція «Використання сучасних 

досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» 13 квітня 2017 р., м. 

Кривий Ріг, 0,25 друк.арк. 

10. «Відновлення військових судів в Україні: проблеми і перспективи», 

конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні» 26-27 жовтня 2017 р., м. Чернівці, 0,25 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

 1. «Судове право України», навч. посіб. у схемах, 12 друк.арк. 

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

у схемах, 11,6 друк.арк. 

 3. «Основи прокурорської діяльності в Україні»: навч. посіб. у схемах, 12 

друк.арк. 

4. «Організація судових та правоохоронних органів України: нормативні 

акти, 31,5 друк.арк. 
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15. Юревич І.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано:  4,7 друк.арк. 

Монографія 

1. «Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів 

(1987-2017)», 1,4 друк.арк. 

 Статті: 

1. «Актуальні проблеми судового права», «Право України», № 5, 0,25 

друк. арк. 

2. «Моніторинг способу життя судді», «Форум права», 0,25 друк.арк. 

Тези: 

 1. «Поняття та зміст правового забезпечення роботи суду», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті проф. Івана 

Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків,  0,2 друк. арк. 

2. «Світові моделі призначення суддів», конференція «Актуальні питання 

судоустрою та формування корпусу суддів» 13 травня 2017 р., м. Одеса, 

0,2 друк.арк. 

3. «Ефективний судовий кадровий менеджмент як гарантія захисту прав 

людини», конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства 

права» 17-18 травня 2017 р., м. Київ 0,2 друк. арк. 

4. «Щодо принципів процедури формування суддівського корпусу», 

конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні» 26-27 жовтня 2017 р., м. Чернівці, 0,2 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

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

іспиту 2,0 друк.арк.  
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 16. 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:   3,5 друк.арк. 

Монографія 

1. «Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів 

(1987-2017)», 1,4 друк.арк. 

Статті: 

1. «Аборт як комплексна проблема в Україні», «Юрист України», 0,3 

друк.арк.       

Тези:  

1. «Субсидіарне обвинувачення» - альтернативний інститут при 

трансформації обвинувачення в суді», конференція «Актуальні проблеми 

судового права» присвячена пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 

квітня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

2.  «Практичне заняття як одна з форм навчального процесу у вищий 

школі», конференція «Сучасні практики вищої юридичної освіти та 

педагогіки», м. Харків, 0,3 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

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

іспиту, 1,2 друк.арк. 

 17. Дудченко О.Ю., к.ю.н., асистент 

 «Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної системи 

України», 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано: 1,6 друк.арк. 

 Тези:  
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 1. «Проблеми порушення прав та гарантій адвокатської діяльності», 

конференція «Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті 

проф. Івана Єгоровича Марочкіна 20 квітня 2017 р., м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

2. «Стаж наукової роботи у сфері права як допуск до професії судді», 

конференція «Актуальні питання судоустрою та формування корпусу 

суддів» 13 травня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

3. «Правоохоронна система держави як основа захисту прав людини», 

конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства права» 17-18 

травня 2017 р., м. Київ 0,2 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

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

іспиту, 1 друк.арк. 

 1.3. Викладачів, які не виконали НДР немає. 

 1.4.  –  

 1.5.  У 2016-2017 році Верховна Рада України внесла численні зміни до 

законодавства України, зокрема, була прийнята нова редакція Конституції 

України, новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ухвалені зміни 

до законодавства у сфері правоохоронної діяльності. У зв’язку з цим особливого 

значення набули наукові напрацювання, роз’яснення, навчальні та навчально-

методичні рекомендації викладачів кафедри, що стосуються цих новел. 

Науковці кафедри у своїх публікаціях детально аналізують правовий статус 

нових конституційних органів, розглядають особливості 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 
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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 та діяльності всіх 

правоохоронних органів, у тому числі комплексне дослідження 

конституційного статусу прокуратури, її функцій та завдань, процесу створення 

НАБУ та ДБР, ефективності їх діяльності.  

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 

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: 

 - висновок щодо обґрунтованості та доцільності проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 
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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 д.ю.н., проф. Москвич Л.М.,  

к.ю.н., доц. Лапкіним А.В. 

- 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. 

 - 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) – підготовлений д.ю.н., проф. 

Москвич Л.М. 

 - зауваження щодо проектів Законів України «Про Фінансову поліцію»  

(реєстр. № 4228 від 15.03. 2016 р.) та «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 6430 від 10.05.2017 р.) на запит 

Верховної Ради України – підготовлений к.ю.н., ас. Дудченко О.Ю. 

2.2. ‒ 
2.3.  

 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». 



 21

2.4. – 

2.5. - 

2.6. 3 лютого 2017 р. урочистості з нагоди 30-річчя заснування кафедри 

організації судових та правоохоронних органів (1987-2017 рр.). 

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 Івана 

Єгоровича Марочкіна, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Первинна профспілкова організація студентів Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

2.7.  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 
1. 29-30 березня 2017 р. VII Міжнародна 

конференція «Сектор цивільної безпеки: 
перебіг і виклики реформ», м. Київ 

1 

2. 13 квітня 2017 р., експертне обговорення 
«Необхідність вдосконалення 
законодавства  в контексті  конституційної 
зміни обсягу суддівського імунітету», м. 
Київ 

1 

3. 24 квітня 2017 р. круглий стіл 
«Незалежність та ефективність судової 

3 
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гілки влади в Україні у світлі змін до 
процесуального законодавства (захід 
організовано спільно з радою з питань 
судової реформи), м. Харків 

4. 27 квітня 2017 р. ХІІІ Міжнародна наукова 
конференція молодих вчених та студентів 
«Від громадянського суспільства – до 
правової держави», м. Харків 

1 

5. 27 квітня 2017 р. ХVІI Міжнародний 
науковий конгрес «Публічне управління 
ХХІ століття: традиції та інновації», м. 
Харків 

1 

6. 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», м. Одеса 

6 

7. 16 травня 2017 р. ćlen Vedeckej rady 
Medzinarodnej vedeckej konferencie: 
«EUROINTEGRACIA 2017», м. Львів 

1 

8. 17-18 травня 2017 р. міжнародна науково-
практична конференція «Захист прав 
людини в парадигмі верховенства права», 
м. Київ 

6 

9. 19 травня 2017 р., міжнародна науково-
практична конференція «Традиції та 
новації юридичної науки: минуле, 
сучасність, майбутнє»: до 20-річчя НУ 
ОЮА та 170-річчя Одеської школи права,  
м. Одеса 

1 

10. 22 травня 2017 р. дискусії під час зустрічі 
з професором Вашингтонського 
університету (США) Джеймсом 
Молітерно на тему: “Актуальні питання 
застосування положень професійної 
етики суддів і прокурорів в США”, м. 
Харків 

1 

11. 25 травня 2017 р. семінар Харківського 
юридичного товариства: «Порівняльно-
правові аспекти професійної етики 
правників. Питання доступу до 
юридичної професії в США,  м. Харків 

1 

12. 21-22 червня 2017 р. VIIІ Міжнародна 
конференція «Сектор цивільної безпеки: 
перебіг і виклики реформ», м. Київ. 

1 

13.  19-20 вересня 2017 р. міжнародна 
науково-практична конференція «Суди і 

2 



 23

вирішення спорів в режимі онлайн: 
покращення доступу до правосуддя», м. 
Київ 

14.     3-6 жовтня 2017 р. І Харківський 
міжнародний юридичний форум, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

12 

15. 6 жовтня 2017 р. засідання Харківського 
юридичного товариства “Сучасні тенденції 
(концепції) у філософії права, м.Харків 

1 

16. 26-27 жовтня 2017 р.  міжнародна 
наукова конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», м. Чернівці  

4 

17. 10 листопада 2017 р. VII Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Адвокатура: минуле, сучасність та 
майбутнє», м. Одеса 

2 

18. 10-11 листопада 2017 р., міжнародна 
науково-практична конференція «Наукова 
конференція Одеської школи права», м. 
Одеса 

1 

19. 20 листопада 2017 р. нарада «Харків – 
безпека та правопорядок», Харківська 
міська рада, м. Харків 

1 

20. 20 листопада 2017 р. нарада «Харків – 
безпека та правопорядок. Законодавчі 
ініціативи», Національний юридичний 
університет, м. Харків 

4 

 Всеукраїнські 

1. 16 грудня 2016 р. Перший Харківський 
кримінальний процесуальний полілолог 
«Кримінальний процес: сучасний вимір та 
проспективні тенденції», 16 грудня 2016 
р., м. Харків     

2 

2. березень 2017 р. тренінг для викладачів з 
метою підвищення кваліфікації на тему: 
«Методика підготовки та викладення 
тренінгів у НШСУ», м. Харків 1 

1 

3. 13 квітня 2017 р. XIV Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Використання сучасних досягнень 
криміналістики у боротьбі зі 
злочинністю», м. Кривий Ріг 

1 

4. 19 квітня 2017 р. розширене засідання 10 
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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 

5. 20 квітня 2017 р. всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права» присвячена 
пам’яті професора Івана Єгоровича 
Марочкіна,  м. Харків 

24 

6.  25 квітня 2017 р. обговорення у фокус-
групі на тему «Впровадження механізмів 
медіації у процесуальне законодавство 
України», м. Харків 

1 

7. 27 квітня 2017 р., науково-практична 
конференція «Правова освіта в Україні: 
еволюція, сучасний стан, перспективи 
розвитку»,  м. Київ 

1 

8. 16-17 травня 2017 р., семінар «Розвиток 
системи забезпечення якості вищої 
освіти: кращі європейські практики», м. 
Київ 

1 

9. 17 травня 2017 р. круглий стіл 
«Актуальні проблеми кримінальної 
відповідальності за корупційні злочини», 
м. Харків 

2 

10. 19 травня 2017 р. всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні 
питання кримінального процесу і 
криміналістики, удосконалення 
діяльності судової і правоохоронної 
систем», присвячена пам’яті професора 
М.Й. Курочки, м. Сєвєроднецьк 

2 

11. 20 травня 2017 р. ХІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція “Теорія 
та практика сучасної юриспруденції”, м. 
Харків 

1 
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12. 24 травня 2017 р. експертне обговорення 
«Спеціалізований антикорупційний суд: 
найкращі світові практики та перспективи 
створення в Україні», м. Харків 

12 

13. 30-31 травня 2017 р. семінар-практикум з 
використання методики зовнішньої 
незалежної оцінки процесів забезпечення 
якості юридичної освіти, м. Одеса. 

1 

14. 23-24 червня 2017 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Юридичні науки: проблеми та 
перспективи», м. Запоріжжя 

1 

15. 24-25 червня 2017 р. третій тренінг для 
адвокатів зі спеціалізованого курсу 
навчання з медичного права, м. Харків 

1 

16. 22-26 серпня 2017 р. ХХІ Харківській 
школі з прав людини для активістів НДО 
(ГО «Харківська правозахисна група»), м. 
Харків 

1 

17. 13 вересня 2017 р. семінар НААУ 
«Адвокатське розслідування», м. Харків 
 

1 

18. 16 вересня 2017 р. семінар НААУ з 
підвищення кваліфікації адвокатів 
Харківської області, м. Харків 

1 

19. 1 жовтня 2017 р.  юридичний форм «Право 
та проблеми сталого розвитку у 
глобалізованому світі», м.Харків 

1 

20. 20 жовтня 2017 р. семінар «Єдність 
судової практики в контексті 
конституційної реформи в Україні: 
виклики та перспективи», м. Харків 

1 

21. 24-25 жовтня 2017 р. конференція 
«Конкурс до нового Верховного Суду: 
кращий досвід, отримані уроки та 
перспектива», м. Київ 

1 

22. 24 листопада 2017 р. зустріч-дискусія 
«Верховний Суд – нова філософія судової 
влади», м. Харків 

1 

23. 2 грудня 2017 р. відкрита лекція 
«Штучний інтелект як субʼєкт права», 
Кретивний Хаб Розвиток, м. Харків 

2 

24. 8-9.12.2017 р. всеукраїнська науково-
практична конференції «Тенденції та 
пріоритети реформування законодавства 
України», м. Херсон 

1 

 

 2.8. – 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 3.1. 4/87,23 друк.арк. 

1. Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів (1987-

2017) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х. : право, 2017. – 76 с. : іл. (6,13 

друк.арк.) 

2. Каркач П. М. Вибрані праці / П. М. Каркач [упоряд.: А.В. Лапкін, Я.О. 

Ковальова, Ю.О. Рємєскова; відп. за вип. А.В. Лапкін]. – Х.: Право, 2017. – 592 

с. (37 друк.арк.) 

3. Овчаренко О.М. Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної 

відповідальності судді: моногр. / О. М. Овчаренко. – Х.: Юрайт, 2017. – 624 с. – 

(33, 3 друк.арк.) 

4. Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в 

Україні: монографія / за заг. Ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського. – К., 

«РУМЕС», 2017. – 592 с. (особистий доробок 10,8 друк. арк.) 

3.2. ‒ 

3.3. 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. (13,84 друк.арк.) 

Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у 

схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 4-тє, змін. та допов. – Х. : Право, 2017. – 152 с. (12 

друк.арк.) 

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

Вид. 2-ге, змін. та допов.– Х. : Право, 2017. – 150 с. (12 друк.арк.) 

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

посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – 6-те вид., змін. і допов. – Х. : Право, 2017. – 168 

с. (11,6 друк.арк.) 

Організація судових та правоохоронних органів України: нормативні акти / 

упоряд. А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2017. – 542 с. (31,5 друк.арк.) 
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3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 36/20,1 друк.арк. 

з них: 

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

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік,  – 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік. 

12/6 друк.арк. 

Москвич Л.М. 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. 

Москвич Л.М. Система судового права / Л. Москвич // Право України, 

2017. - № 5, 0,5 друк.арк. 

Москвич Л.М. 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. 

Назаров І.В. Етапи реформування судової системи Хорватії / І. В. Назаров // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5, 0,5 друк.арк 

Назаров І. В., Сурженко М. О. Теоретичні засади відповідальності 

прокурорів / І. В. Назаров, М. О. Сурженко // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2017. – № 47.  (у співавторстві, 

0,3 друк. арк.)  

Вільчик Т.Б. Функції інституційної адвокатури // Форум права. – 2017. –  № 

2, 0,5 друк.арк. 

Вільчик Т.Б. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання 

безоплатної правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів // Право 

України.- № 12. – 2016, 0,5 друк.арк. 



 28

Русанова І.О., Юревич І.В. Актуальні проблеми судового права // Право 

України, 2017. - № 5. – у співавторстві 0,5 друк.арк. 

Иванцова А.В. Нужен ли нам «медицинский адвокат», или адвокат по 

медицинским вопросам? / А.В. Иванцова // Visegrad Journal on human rights : 

Пан’європейський університет : м. Братислава, Словацька Республіка, – 2017. - 

№ 1/2. – С. 75 – 79, 0,6 друк. арк. 

 Иванцова А.В. Реформирование адвокатуры относительно фидуциарной 

деятельности адвоката и деятельности эскроу-агента / А.В. Іванцова //  Legea si 

Viata : Republica Moldova – 2017. - № 8/2 (308) – С. 57 – 60, 0,6 друк.арк. 

Овсянникова О. Формирование общественного мнения о судебной власти в 

Украине средствами массовой информации: пути эффективной коммуникации / 

О. Овсянникова //Legea si viata. – Noiembrie 2017. – C.110 – 113. – 0,5 друк.арк. 

Лапкін А. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: проблеми 

організації та діяльності / А. Лапкін // Право України. – 2017. – № 1. – С. 63-70, 

0,5 друк.арк. 
3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) ‒ 

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 
нормати

вної 
літерату

ри 

Коде
кси, 
коме
нтарі 

Кільк
ість 

друк. 
арк. 
на 

одног
о 

викл
адача 

95/200,72 4/87,23 36/20,1 50/12,45 0 4/49,44 1/31,5 0 11,8 

 

3.6.  

Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи 

немає. 
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1.  

 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», проф. 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».  

 4.2.  

 Доц. Русановою І.О., доц. Овсянніковою О.О., доц. Юревич І.В. та суддею 

Господарського суду Харківської області проведено узагальнення практики за 

2017 р. на тему: «Розгляд судових справ Господарським судом Харківської 

області за ІІІ квартали 2017 р.». Результати узагальнення впровадити у наукові 

дослідження з проблем реалізації прокурором функції представництва інтересів 

держави в суді та у навчальний процес при викладанні навчальних дисциплін 

«Організація судових та правоохоронних органів», «Судове право», «Правовий 

статус та функції прокуратури». 

 Доц. Лапкіним А.В. Проведення узагальнення результатів анкетування 

прокурорів з питань участі у кримінальному провадженні. 

 4.3.  

 Законопроекти - 3  

Харківська обласна організація Спілки юристів України висновок щодо 

підготовки до другого читання законопроекту № 5180 «Про Вищу раду 

правосуддя». 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 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 
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внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині 

удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів). 

Рада прокурорів України 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)  

Відповіді громадян – 2  

Відповідь на заяву-запит Старішка Анатолія Петровича, 1980 р.н., 

засудженому до довічного позбавлення волі, про отримання правової допомоги  

Відповідь на інформаційний запит Коваленка Вячеслава Миколайовича, 

1980 р.н., засудженого до довічного позбавлення волі  

 Запити прокуратури – 2  

Висновок на лист заступника Генерального прокурора України від 13.10 

2017 № 01/1-82 вих-17 щодо чисельності співробітників прокуратури та початку 

функціонування ДБР  

 Висновок щодо предмету і меж компетенції Ради прокурорів України при 

встановленні підстави для звільнення прокурора з посади, передбаченої п. 3 ч. 

41 Закону України «Про прокуратуру»  

4.4.  

 Доц. Шандула О.О. Постійно надавав правову допомогу, усні та письмові 

консультації громадянам з правових питань у співпраці з Центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській і Харківській областях, 

здійснював захист і представництво громадян у суді. 

Готував письмові відповіді на запити громадян на сторінках в Інтернеті, 

які розміщував на сайті: 

 http://www.freelawyer.ua/user/1460/4#vkladki 
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. 29.06. 2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації Демʼяненко 

Ірини Володимирівни «Організаційно-правові основи діяльності місцевих 

загальних судів в Україні». Науковий керівник – проф. Назаров І.В. 

23.10.17 р. відбувся захист кандидатської дисертації Петрової Анни 

Сергіївни «Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі 

України». Науковий керівник – проф. Москвич Л.М. 

23.10.17 р. відбувся захист кандидатської дисертації Паришкури Вікторії 

Валеріївни «Юридична відповідальність суддів в Україні та країнах 

Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз». Науковий керівник  - 

проф. Назаров І.В. 

06.11.17 р. відбувся захист кандидатської дисертації Казакевич Поліни 

Віталіївни «Організаційно-правове співробітництво органів судової влади 

України  та Ради Європи». Науковий керівник – проф. Назаров І.В. 

5.2. Викладачів, які не мають наукового ступеня немає. 

5.3.  

Кандидатські – 1; 

Докторські – 5. 

Відгук на дисертацію «Організаційно-правові основи впровадження 

електронного судочинства» Сердюк Л. Р., поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 

прокуратура та адвокатура 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Хотинської-Нор О. З. 

«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 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Іваницького С. О. «Теоретичні 
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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      

Відгук офіційного опонента на дисертацію Сопільника Р. Л. «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    

Відгук офіційного опонента на дисертацію Бакаянової Н. М. 

«Функціональні і організаційні основи адвокатури України», поданої на 

здобуття наукового ступеня  доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 

– судоустрій; прокуратура; адвокатура 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Попова Г. В. на тему 

«Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 
5.4.  
Кандидатські – 2; 

Докторські – 3. 

     Відгук на автореферат дисертації Юрко С. С. «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 Є. В.  

«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 
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Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Хотинської-Нор О. З. 

«Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні», 

представленого на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. 

Відгук на автореферат дисертації Іваницького С. О. "Теоретичні основи 

організації адвокатури в Україні: принципи та система", представленої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 

- судоустрій; прокуратура та адвокатура. 

Відгук на автореферат дисертації Сопільника Р. Л. «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» 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Проф. Москвич Л.М. - член журі в Олімпіаді з права серед школярів 

Харківської області. 

 

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 

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., Юревич І. В та ас. Ковальова Я.О.,. Загалом у гуртках беруть участь 80 

студентів. 
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Студентами-гуртківцями підготовлено 13 творчих/наукових робіт, які 

навчаються за спеціальністю «Право», за темами прокурорсько-слідчої 

діяльності. 

7.2.  

263/40,96 друк.арк. 

7.3. 1/0,2 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1.  

1. «Вісник кримінального судочинства»; 

2. «Право України»; 

3. «Вісник Національної академії правових наук України»; 

4. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми судового права» присвяченої памʼяті професора Івана 

Єгоровича Марочкіна, 20 квітня 2017 р., м. Харків; 

4. Навчальний посібник «Організація судових та правоохоронних органів»; 

5. Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів (1987-

2017). 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Проф. Москвич Л. М., проф. Каркач П.М., доц. Вільчик Т.Б., доц. Бабкова 

В.С., доц. Білецька Г.А. та ас. Юревич І.В. нагороджені Почесними грамотами 

ректора Університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-річчя 

кафедри організації судових та правоохоронних органів. 

 Проф. Москвич Л. М. та проф. Назаров І.В. нагороджені почесними 

грамотами Національної школи суддів за вагомий внесок у розвиток суддівської 
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освіти, високий професіоналізм та з нагоди 30-річчя створення кафедри 

організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

Проф. Москвич Л.М. нагороджена Пам’ятною 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. 

 Проф. Назаров І.В. нагороджений почесною грамотою Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

зв’язку з відзначенням 30-річчя кафедри організації судових та правоохоронних 

органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Проф. Назаров І. В. та доц. Крючко Ю.І. нагороджені Почесними 

грамотами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за високі наукові 

досягнення у сфері розбудови вітчизняного правознавства, особистий внесок у 

становлення правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і 

свобод громадян та з нагоди тридцятої річниці з дня заснування кафедри 

організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 Проф. Каркач П.М. нагороджений: 

 -  Почесним знаком (Орден) ІІ ступеня Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого і Почесною грамотою університету; 

 - Грамотою Генерального прокурора України Ю. Луценко; 

 - нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду України»; 

 - орденом «За заслуги» від Союзу юристів України. 

 Проф. Каркач П.М. та доц. Бабкова В. С. отримали подяки прокурора 

Харківської області за професіоналізм, активну співпрацю з правоохоронними 
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органами та нагоди 30 річчя кафедри організації судових та правоохоронних 

органів. 

Доц. Бабкова В.С. отримала Подяку Харківського міського голови за 

багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок 

у розвиток юридичної освіти з нагоди Дня університету. 

 Доц. Вільчик Т.Б. та доц. Шандула О.О. та ас. Дудченко О.Ю. отримали  

подяки Ради адвокатів Харківської області. 

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

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

отримали Подяки ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого від 03.02.2017 р. за сумлінну працю та з нагоди 30-річчя 

кафедри організації судових та правоохоронних органів, за рішенням Ректора 

від 03 лютого 2017 року 

    Проф. Назаров І.В., доц. Бабкова В.С., доц. Шандула О.О., доц. Трагнюк 

Р.Р., доц. Овсяннікова О.О., доц. Іванцова А.В., доц. Лапкін А.В., ас. Ковальова 

Я.О., ас. Юревич І.В. та ас. Дудченко О.Ю. нагороджені Почесними грамотами 

Харківської обласної організації Союзу юристів України. 

 Доц. Русанова І.О., доц. Овсяннікова О.О. та ас. Юревич І.В. отримали 

Подяки Територіального управління Державної судової адміністрації України у 

Харківській області за значний особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих кадрів для органів судової влади та з нагоди 30-річчя 

кафедри організації судових та правоохоронних органів (наказ від 27.01. 2017 № 

01-06/08). 

  Доц. Крючко Ю.І. та доц. Трагнюк Р.Р. отримали подяки від 

господарського суду Харківської області за плідну співпрацю, з нагоди 

відзначення 30-ї річниці утворення кафедри організації судових та 

правоохоронних органів Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого.  
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 Доц. Іванцова А.В. отримала Подяку від Харківського Апеляційного суду 

з нагоди 30-річчя кафедри організації судових та правоохоронних органів. 

 Доц. Овчаренко О.М. нагороджена Почесною грамотою Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України за високі наукові досягнення у сфері 

розвитку інституту юридичної відповідальності судді, особистий внесок у 

становлення правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і 

свобод громадян та з нагоди тридцятої річниці з дня заснування кафедри 

організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (наказ від 02.02.2017 р. № 11). 

Доц. Овчаренко О.М. отримала Подяку Національної школи суддів 

України за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 30-річчя 

створення кафедри організації судових та правоохоронних органів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (наказ від 

24.01.2017 № 6-к). 

 Доц. Лапкін А.В. нагороджений грамотою Апеляційного суду Харківської 

області за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, внесення 

вагомого вкладу у розвиток судочинства та з нагоди святкування 30-річчя 

створення кафедри організації судових та правоохоронних органів; 

- отримав Подяку за плідну співпрацю та активну участь у 

проведенні круглого столу «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності 

за корупційні злочини» 17 травня 2017 р.; 

- отримав диплом переможця щорічного конкурсу на краще науково-

практичне видання в Україні імені Святого Володимира за Науково-практичний 

коментар Закону України «Про прокуратуру». 

 Ас. Ковальова Я.О. отримала Подяку господарського суду Харківської 

області за плідну співпрацю, з нагоди відзначення 30-ї річниці утворення 

кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
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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 директора Слідчо-криміналістичного 

інституту Алісова Є .О. за допомогу в організації та проведенні ІІІ 

Всеукраїнського турніру з кримінального права, серед студентів вищих 

навчальних закладів (Харків, 2017 р.). 

- Почесну грамота від Голови Ради Харківської обласної організації 

Союзу юристів України Кривобока В. В. за активну роботу в Союзі юристів 

України та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення 

законності і правопорядку та з нагоди 30-річчя кафедри Організації судових та 

правоохоронних органів (2 лютого 2017 р.). 

- Подяку Ради адвокатів Харківської області за сумлінну і плідну 

працю, спрямовану на захист конституційних прав громадян і зміцнення 

законності, відданість власній справі, високий професіоналізм та  з нагоди 30-

річчя кафедри Організації судових та правоохоронних органів (3 лютого 2017 

р.). 

- Подяку ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за особистий внесок у розвиток фізичного виховання і 

спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та 

активну пропаганду здорового способу життя серед студентської молоді (20 

жовтня 2017 року). 

 Доц. Кривобок В.В нагороджений почесною грамотою Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок 

у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та багаторічну сумлінну 

працю. 
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 Доц. Шандула О.О. нагороджений Грамотою за ІІІ місце у змаганнях з 

шахів з-поміж викладачів та співробітників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, присвячених Дню Університету 

 

9. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

Проф. Москвич Л.М.: 

- взяла участь у Літній школі з теорії права, 16-18 серпня 2017 р., м. 

Яремче;  

- брала участь у складі Комісії з оцінки творчих та/або наукових робіт 

студентів, які навчаються за спеціальністю «Право», за темами прокурорсько-

слідчої діяльності при прокуратурі Харківської області. 

Доц. Лапкін А.В.:  

- співробітництво з Женевським Центром демократичного контролю над 

збройними силами (DCAF). 

Доц. Овчаренко О.М. брала участь: 

- у організації курсу лекцій професора Дж. Молітерно (університет 

Вашингтону і Лі, США) на тему «Глобальна юридична професія», прочитаного 

з 17 по 26 травня 2017 р. у Національному  юридичному університеті ім. 

Ярослава Мудрого; 

- у липні-жовтні 2017 р. у підготовці та проведенні  Першого 

Харківського міжнародного юридичного форуму в команді організаційного 

комітету.   

Доц. Вільчик Т.Б. та доц. Юревич І.В. отримали сертифікати For 

participation in a course on Global legal profession 17 to 26 May 2017 

Проф. Москвич Л.М., доц. Юревич І.В. та доц. Русанова І.О. отримали 

Certificate of participation has participated in the Round table «Business human rights 
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responsibilities: the experience of the countries of V4 and Baltic states for Ukraine, 4 

october 2017 

    

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 5  від  

5 грудня 2017 р.  

 

Зав. кафедрою      проф. Москвич Л. М. 


