
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2018 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, 11,95 друк. арк. 

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

Розділ підручника, навчального посібника, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

На підставі системної оцінки роботи ВРП щодо здійснення 
дисциплінарного провадження стосовно суддів, вироблено 
ряд пропозицій з удосконалення правового регулювання 
інституту дисциплінарної відповідальності суддів та з 
організації роботи Дисциплінарних палат ВРП. 

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 

         Щодо змін у законі України «Про судоустрій і статус 
суддів»; 
         Зауваження на законопроект про внесення змін до 
Закону України «Про прокуратуру» щодо прокурорського 
нагляду за додержанням і застосуванням законів про трудові 
та соціальні права громадян, поданий народним депутатом 
України С. Капліним (реєстр. № 7287); 
         Правовий висновок на запит від 22.12.2017 р. Голови 
Ради прокурорів України М. Місюри (щодо можливості 
присвоєння класних чинів прокурором, які були зараховані 
до штату прокуратури після 15.07.2015 р.); 
         Науково-консультативний висновок за зверненням 
народного депутата України Мураєва Є.В. № 025-379/ХА від 
26 січня 2018 р. щодо проекту Закону України «Про внесення 



змін до статей 111, 151 Конституції України (щодо 
удосконалення порядку імпічменту Президента України)» та 
проекту Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу 
комісію Верховної Ради України з імпічменту Президента 
України» 
      Наукова думка з приводу питань, порушених у Листі 
Генерального прокурора від 13.09. 2018 р. 
     Пропозиції щодо проекту Положення про незалежність 
прокурора 
 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

Член науково-консультативної ради при Верховному Суді 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою Участь у роботі комісії з рецензування та прийняття 
матеріалів практики студентів 4-го курсу 

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) 

14 грудня 2017 р. Всеукраїнска науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми адвокатури», м. Харків  

2 лютого 2018 р. Регіональний форум «Правовладдя і 
суспільство», Національна академія правових наук, м. 
Харків 



19-20 квітня 2018 р. міжнародна конференція «Належне 
відправлення правосуддя – запорука громадської довіри по 
суду», Програма Агентства США з міжнародного розвитку 
USAID  

23 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми судового права», м. 
Харків 

04 травня 2018 р. круглий стіл «Творчий шлях вченого: до 
80-річчя професора В.В. Долежана», м. Одеса 

25 травня 2018 р. Загальнонаціональний юридичний 
форум «Доступ до правосуддя у контексті судової 
реформи», м. Сєвєродонецьк 

01 червня 2018 р. зустріч з Головою Конституційного 
Суду України Шевчуком С.В. та суддею Конституційного 
Суду України Городовенком В.В. на якій обговорювались 
проблеми щодо запровадження конституційної скарги та 
проведення судової реформи в Україні 

12 червня 2018 р. круглий стіл «Транслювання судових 
засідань та їх коментування як інструменти захисту права на 
справедливий суд та освіти для правників», Академія 
Адвокатури України, м. Київ  

07 вересня 2018 року науковий полілог «Фундаментальні 
проблеми кримінальної відповідальності» з нагоди 65-
річного ювілею Ю. В. Бауліна  

25-28 вересня 2018 р. ІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

18-19 жовтня 2018 р. ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні», м. Чернівці 
     10 грудня 2018 р. круглий стіл «Дотримання прав людини 
під час досудового розслідування, НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса, Національної 
академії правових нацу України, віддліл дослідження 
проблем кримінального процесу та судоустрою, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

    Навчальні посібники: 
     Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. : О-64 у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. -  2-ге вид., 
перероб. і допов.  – Х. : Право, 2018. Ч. 1: Основи 
судоустрою України. – 244 с. (Підрозділи 1.1., 1.3-1.5 розд. 1, 
розд. 5 - 4,2 друк. арк.) 
   Правові основи адміністрування у суді: навчальний 
посібник для студентів юрид. спецальностей вищих навч. 
закладів / Л. М. Москвич, А. В Іванцова, О.О. Овсяннікова та 
ін. – Харків : «Юрайт», 2018. – 254 с. (3,2 друк. арк.) 
    Науково-практичний посібник: 
    Дисциплінарна відповідальність суддів: практика 2017-
2018 років / Проект USAID «Нове правосуддя»; ГО «Інститут 



прикладних гуманітарних досліджень»: Я. Бєлих, В. Кохан, 
О. Сердюк, М. Буроменський, Л. Москвич – Харків, 2018. – 
130 с. (1 друк.арк.) 
      Статті: 
       Правові інструменти підвищення авторитету суду / 
Journal «ScienceRise: Juridical Science». - №1(3). – 2018. – с. 
17-24 (1 друк. арк.)  
       Довіра до суду: стан та показники // Л. М. Москвич / 
Право України, № 3, 2018. – с. 9-25 (1 друк. арк.) 
      Тези: 
       Проблемні питання забезпечення єдності статусу 
прокурорів / Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора 
В.В. Долежана : матеріали круглого столу. – Одеса : 
«Юридична література», 2018 – с. 100-103, (0,25 друк. арк.) 
      Якість юридичної освіти як стандарт адвокатури: 
європейський підхід // Актуальні проблеми адвокатури : 
матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 14 грудня 
2017 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. –  Т. 1 – Х.: 
Вид-во «Юрайт», 2018. – 96 с. – С. 58-60 (0, 25 друк.арк.) 
     Інструменти забезпечення єдності судової практики // 
Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. 
наук.- практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол.: Л. М. 
Москвич (голова) та ін. – Харків : Право, 2018. – 506 с. – С. 
96-99. (0, 25 друк.арк.)  
     Нова концепція вищої юридичної освіти в Україні // 
Scientific and pedagogic internship, Sandomierz, Republic of 
Poland, June 11-15, 2018. - c. 132-135 (0,25 друк. арк.)     
     Судова реформа 2016 р.: оцінка перспектив // Захист прав 
людини в парадигмі верховенства права : Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17-18 
травня 2017 р. : ВЦ Академії адвокатури України «АPress», 
2017. 389-394  (0,3 друк. арк.) 
     Методика комунікативного менеджменту як інструмент 
підвищення довіри до судової влади // Доступ до правосуддя 
у контексті судової реформи: матер. Загальнонац. юрид. 
форуму (м. Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р.). – К.: Ваіте, 
2018. – с. 97-100 (0,25 друк. арк.) 
    Статус Конституційного Суду в контексті конституційної 
реформи 2016 р. / Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні: Матеріали ІІ  Міжнар. наук.-
практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О.В. 
Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) 
та ін.]. Чернівці, 2018. С.72-74 (0,25 друк.арк.) 

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

 

- 



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

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 
International» (Варшава, Польща) 

      Правові інструменти підвищення авторитету суду / 
Journal «ScienceRise: Juridical Science». - №1(3). – 2018. – с. 
17-24 (1 друк. арк.)  
Міжнародні наукометричні бази даних: «HeinOnlinе» (США), 

«EBSCO Publishing, Inc.” (США), «Index Copernicus 
International» (Варшава, Польща) 

       Довіра до суду: стан та показники // Л. М. Москвич / 
Право України, № 3, 2018. – с. 9-25 (1 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 головою редакційної колегії збірника матеріалів 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми адвокатури»,   м. Харків, 14 грудня 2017 р.; 
- є головою редакційної колегії збірника матеріалів 
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми судового права»,   м. Харків, 23 квітня 2018 р.; 
 - є редактором навчального посібника «Організація судових 
та правоохоронних органів». 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

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

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

Офіційний опонент Крусяна Р. А. «Реформування системи 
судоустрою України: досвід, сучасність, тенденції», поданої 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 
Офіційний опонент Деменчук М.О.  «Роль Верховного суду у 
забезпеченні єдності судової практики в Україні» поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 

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

- відгук на автореферат дисертації Заборовського В. В.  
«Правовий статус адвоката в умовах становлення 
громадянського суспільства та правової держави в Україні», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 

- відгук на автореферат дисертації Кісліциної І. О. 
«Роль прокурора у кримінальному провадженні на підставі 
угод про визнання винуватості: питання теорії і практики», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук 

- відгук на автореферат дисертації на здобуття 



наукового ступеня доктора юридичних наук Стефанчук М.М. 
«Теоретико-методичні та організаційно-правові засади 
реалізації прокуратурою України представницької функції» 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом/стипендіатом 
(вказати повну назву 
стипендії/ премії). 
 

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

    Співробітництво з проектом USAID «Нове правосуддя», 
ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень: 
Дисциплінарна відповідальність суддів: практика2017-2018 
років. 
    Наукове стажування викладачів 5-17 лютого 2018 р. у 
Німеччині:  
Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: 
Technology, Business and Design, Winter Academy 2018 for the 
teaching staff 

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. 

      Грамота Верховної Ради України за вагомий особистий 
внесок у розвиток інформаційного простору, активну наукову 
та освітню діяльність, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди 95-річчя створення юридичного 
журналу «Право України» 
      Почесна грамота Харківської обласної державної 
адміністрації за вагомий внесок у розбудову правової 
держави, зміцнення законності та правопорядку, захист 
конституційних прав і свобод громадян, високий 
професіоналізм і з нагоди Дня юриста 
      Відзначено за участь та внесок у семінар 
«Справедливість, закон і суспільство» 28 листопада – 2 
грудня 2018 р. (Дніпропетровська область). 
 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 06 грудня 2018 р. 
 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   
 


