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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 2018 РІК 
 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ: 

           
  1.1. Науково-дослідна робота кафедри організації судових та 

правоохоронних органів у 2018 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:   11,95 друк.арк. 

 Статті: 

1. «Правові інструменти підвищення авторитету суду», «Journal 

«ScienceRise: Juridical Science»», №1(3), 1 друк. арк. 

2. «Довіра до суду: стан та показники», «Право України»,  № 3, 1 

друк.арк. 

 Тези: 

1. «Судова реформа 2016 р.: оцінка перспектив», конференція «Захист 

прав людини в парадигмі верховенства права» 17-18 травня 2017 р., м. 

Київ, 0,3 друк.арк. 

2. «Проблемні питання забезпечення єдності статусу прокурорів», 

круглий стіл «Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В.В. 

Долежана» 04 травня 2018 р., м. Одеса, 0,25 друк.арк. 
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3. «Якість юридичної освіти як стандарт адвокатури: європейський 

підхід», конференція «Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., 

Харків, 0, 25 друк.арк. 

4. «Інструменти забезпечення єдності судової практики», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., Харків, 0,25 

друк.арк. 

5. «Методика комунікативного менеджменту як інструмент 

підвищення довіри до судової влади», загальнонаціональний юридичний 

форум «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи» 25 травня 

2018 р., м. Сєвєродонецьк, 0,25 друк.арк. 

6. «Нова концепція вищої юридичної освіти в Україні», конференція 

«Scientific and pedagogic internship» June 11-15, 2018,   Sandomierz, 

Republic of Poland, 0,25 друк.арк.  

7. «Статус Конституційного Суду в контексті конституційної реформи 

2016 р.», конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» 18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці, 0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», 4,2 друк.арк. 

2. «Правові основи адміністрування у суді», 3,2 друк.арк. 

3. «Дисциплінарна відповідальність суддів: практика 2017-2018 

років», 1 друк.арк. 

 

2. Назаров І.В., д.ю.н., професор 

«Проблеми погодження реформ судової влади та прокуратури України», 

2,0 друк.арк. 

Опубліковано:  3,15 друк.арк. 

Статті: 
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1. «Особливості забезпечення незалежності суддів в Україні», «Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», № 53 

0,5 друк.арк. 

2. «Напрямки удосконалення законодавства, яке регулює діяльність 

органів прокуратури України щодо протидії корупції», «Юридичний 

науковий електронний журнал», № 6, 0,25 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Вища рада правосуддя у системі забезпечення незалежності суддів 

в Україні», конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» 18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці, 0,2 друк.арк. 

2. «Недоліки нормативного регулювання незалежності суддів в 

Україні», конференція «Міжнародні стандарти справедливого правосуддя 

та їх імплементація в українське законодавство» 17 грудня 2018 р., м. 

Київ, 0,2 друк.арк.  

Навчальні посібники:  

1.«Організація судових та правоохоронних органів», 2 друк.арк.  

 

3. Каркач П.М., к.ю.н., професор 

 «Взаємодія судового контролю та прокурорського нагляду на стадії  

досудового слідства», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано:   2,1 друк.арк.  

Статті: 

1. «Щодо змісту функції прокуратури з організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням та поняття «органи 

правопорядку», «Науковий Вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки», Вип. 2 Том 2,  0,2 друк.арк.          

Навчальні посібники:  

1.«Організація судових та правоохоронних органів», 1,9 друк.арк.                                                             
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 Вільчик Т.Б., д.ю.н., професор 

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

Опубліковано: 9,4 друк.арк. 

Статті: 

1. «Професійні права адвоката та гарантії адвокатської діяльності у 

країнах Європейського Союзу», «Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право»,  № 50, 0,7 друк.арк. 

2. «Duties of a Lawyer to a Court and to a Client», Russian Law Journal, 6(4), 

2,3 друк.арк. 

Тези: 

1. «Захист професійних прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності 

під час проведення обшуку», конференція «Адвокатура: минуле, сучасне 

та майбутнє» 10 листопада 2017 року, 0,4 друк.арк. 

2. «Адвокатура та судова влада:  форми і принципи взаємодії», 

конференція «Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р.,  0,3 

друк.арк.             

3. «Стандарти вищої  юридичної освіти та їх імплементація  в освітній 

процес України» конференція «Компетентісний підхід у навчанні і якість 

вищої юридичної освіти», м. Харків, 0,3 друк.арк.  

4. «Організація адвокатської діяльності: європейські стандарти та 

законодавство України», конференція «Актуальні проблеми судового 

права» 23 квітня 2018 р., 0,3 друк.арк. 

5. «Правова допомога засудженим до позбавлення волі: міжнародні 

стандарти та законодавство України», загальнонаціональний юридичний 

форум «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи» 25 травня 

2018 р.,  0,3 друк.арк. 
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6. «Зловживання процесуальними правами адвокатом: міжнародний 

досвід та законодавство України», конференція «Адвокатура: прошлое, 

современность и будущее» 17 ноября 2018 г., м. Одеса, 0,3 друк.арк. 

7. «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. 

 Навчальні посібники: 

1.  «Організація судових та правоохоронних органів», 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: 4,5   друк.арк. 

 Статті: 

1. «Щодо питання про запровадження інституту пенітенціарних суддів в 

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

2. «Організація і порядок проведення прокурорських перевірок 

додержання кримінально-виконавчого законодавства»,  «Вісник асоціації 

кримінального права України»,  Випуск 1(10), 0,5 друк.арк. 

3. «Деякі проблеми організації та діяльності військових прокуратур в 

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

Тези: 

1. «Правозахисна діяльність прокуратури України на сучасному 

етапі», конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства 

права» 17-18 травня 2017 р., м. Київ, 0,3 друк.арк. 

2. «Безоплатна правова допомога як альтернатива реалізації 

прокуратурою функції представництва інтересів громадянина в суді», 
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конференція «Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., Харків, 

0,25 друк.арк. 

3. «Цивільний контроль над діяльністю прокуратури», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., м. Харків, 0,25 

друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», 2,2 друк.арк. 

 

6. Шандула О.О., к.ю.н., доцент 

 «Проблеми розвитку прокуратури на сучасному етапі розвитку 

Української держави», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано:  2,4 друк.арк. 

Статті: 

1. «Досвід Казахстану у забезпеченні права особи на безоплатну 

правову допомогу», «Вісник Асоціації кримінального права України»,  № 

1(10), 0,5 друк.арк. 

2. «Функції та компетенція прокуратури республіки Казахстан», 

«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки», Вип. 2. – Том 2, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Адвокатура як один із компенсаторних механізмів в умовах 

обмеження представницької функції прокуратури», конференція 

«Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 року, м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

2. «Забезпечення якості навчального процесу: постановка питання», 

конференція «Методика, дидактика та освітні практики», м. Харків, 0,2 

друк.арк. 
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3. «Щодо визначення поняття «Міжнародних стандартів організації та 

діяльності адвокатури», конференція «Актуальні проблеми судового 

права» 23 квітня 2018 р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

4. «Короткий аналіз забезпечення права особи на безоплатну правову 

допомогу в Україні та Республіці Казахстан», конференція «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 18-19 жовтня 

2018 р., м. Чернівці, 0,3 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів»,  1 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. 

Тези:  
1. «Нова парадигма вищої юридичної освіти», конференція «Scientific 

and pedagogic internship», June 11-15, Sandomierz, Republic of Poland, 0,3 

друк.арк.  

 Навчальні посібники: 

1. «Правові основи адміністрування у суді», 0,6 друк.арк. 

2. «Організація судових та правоохоронних органів», 0,7 друк.арк. 

 

8. Трагнюк Р.Р., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано:  1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. «Додержання гарантій справедливого судочинства під час 

здійснення  спеціального досудового розслідування та спеціального 
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судового провадження», «Юрист України», № 2, 0,5 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1.«Правові основи адміністрування у суді», 0,5 друк.арк. 

2. «Організація судових та правоохоронних органів», 0,5 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:  2,8 друк.арк. 

Статті: 

1. «Genetic approaches to the state category», «The Turkish Online Journal 

of Design, Art and Communication» , Special Edition, 0,5 друк.арк. 

        Тези: 

1. «Щодо оплати праці адвокатів при наданні безоплатної правової 

допомоги», конференція «Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 

2017 р., м. Харків, 0, 25 друк.арк. 

2. «Психологія відносин: звинувачення та захист», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

3. «Індивідуальна мобільність викладача вищої школи в межах 

програми ЕРАЗМУС+», конференція «Scientific and pedagogic internship» 

June 11-15,  Sandomierz, Republic of Poland, 0,25 друк.арк.    

4. «Сучасні проблеми реформування судової влади в Україні», 

загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у 

контексті судової реформи» 25 травня 2018 р., м. Сєвєродонецьк, 0,25 

друк.арк. 

5. «Повага до незалежності суддів як одна із засад діяльності 

прокуратури України», конференція «Сучасні виклики та актуальні 
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проблеми судової реформи в Україні» 18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці, 

0,25 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів»,  1 друк.арк. 

2. «Правові основи адміністрування у суді», 1,1 друк.арк. 

  

 10. Білецька Г.А., к.м.н., доцент 

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

Опубліковано: 24,8 друк.арк. 

Статті: 

1. «Судово-медичне бачення проблеми виникнення та діагностики 

ятрогеній», «Журнал східноєвропейського права», №50, 0,5 друк.арк. 

2. «Аборт як комплексна проблема сьогодення в Україні», «Юрист  

України», № 2,  0,3 друк.арк. 

3. «Особливості судово-медичного встановлення статі при 

гермафродитизмі на сучасному етапі», «Юрист  України», № 1, 0,5 

друк.арк. 

 Тези: 

1. «Видатні судово-медичні науковці Харківщини», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., м. Харків, 0,1 

друк.арк. 

Підручник: 

1. «Судова медицина та судова психіатрія»,  23,5 друк.арк. 

 

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

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

друк.арк. 

Опубліковано: 6,8 друк.арк. 
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Статті: 

1. «Проблемні аспекти правового статусу помічника судді», «Право і 

суспільство»,  № 2, 0,5 друк.арк. 

2. «Доступність правосуддя як чинник, що впливає на формування 

громадської думки щодо судової влади», «Право і суспільство», № 4,  0,5 

друк.арк. 

 Тези: 

1. «Прес-центр судової влади України: особливості функціонування», 

«Актуальні проблеми судового права», 23 квітня 2018 р.,  0, 25 друк.арк. 

2. «Механізми досудового врегулювання спорів», конференція 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 18-

19 жовтня 2018 р., м. Чернівці,  0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Правові основи адміністрування в суді», 3,7 друк.арк. 

2. «Організація судових та правоохоронних органів» 1,6 друк.арк. 

 

 12. Іванцова А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано:  8,15 друк.арк. 

Статті: 

1. «Стажування – як необхідна умова для набуття особою права на 

здійснення адвокатської діяльності в Україні та країнах ЄС: порівняльний 

аналіз», «Порівняльно-аналітичне право», № 6, 0,5 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Реформування адвокатури щодо фідуціарної діяльності адвоката», 

конференція «Актуальні проблеми адвокатури», 14 грудня 2017 р., 0,3 

друк.арк. 
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2. «Стажування – як необхідна умова для набуття особою права на 

здійснення адвокатської діяльності в Україні та країнах ЄС: порівняльний 

аналіз», конференція «Особенности адаптации законодательства Молдовы и 

Украины к законодательству Европейского Союза» 23–24 марта 2018 г.,  г. 

Кишинев, 0,3 друк.арк.   

3. «Проблемні аспекти взаємовідносин адвоката із судом», 

конференція «Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., м. 

Харків, 0,3 друк.арк. 

4. «Визначення поняття суддівський індемнітет: загальна 

характеристика та міжнародно-правовий аналіз», конференція «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 18-19 жовтня 

2018  р., м. Чернівці, 2018, 0,3 друк.арк. 

5. «Юридична освіта в Україні та передумови доступу до юридичної 

освіти в країнах світу», конференція «HIGNER EDUCATION 

INSTITUTIONS AS A MEDIUM FOR THE FORMATION OF A NEW 

GENERATION OF LAWYERS»  June 11-15, Sandomierz, 0,3 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Основи адвокатської діяльності» 2,75 друк.арк. 

2. «Правові основи адміністрування у суді», 1 друк.арк. 

3.  «Організація судових та правоохоронних органів»,  2,4 друк.арк.  

 

 13. Овчаренко О.М., д.ю.н., доцент 

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

 Опубліковано: 4,5 друк.арк. 

 Статті: 

1. «Проблемы правовой защиты наркозависимых лиц, которые 

получают заместительную поддерживающую терапию:  опыт Украины», 

«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», 0,5 друк.арк. 
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2.  «LUSTRATION OF JUDGES IN UKRAINE: NATIONAL INSIGHTS 

AND EUROPEAN IMPLICATIONS», «Baltic Journal of Law and Politics», 1,5 

друк.арк. 

 Тези: 

1. «Теоретичні аспекти диференціації інституту юридичної 

відповідальності судді», конференція  «Творчий шлях вченого: до 80-річчя 

професора В. В. Долежана» 04 травня 2018 р., м. Одеса,  0,2 друк.арк. 

 2. «Процедура притягнення судді до кримінальної відповідальності у світлі 

судової реформи 2018 року: актуальні питання», загальнонаціональний 

юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті судової реформи» 25 

травня 2018 р., м. Сєвєродонецьк, 0,3 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Правові основи адміністрування у суді», 1 друк.арк. 

2.  «Організація судових та правоохоронних органів»,  1 друк.арк. 

 

 14. Лапкін А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано:  35,1 друк.арк. 

 Статті: 

 1. «Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 

статті 131-1 Конституції України», «Форум права», № 5, 0,5 друк.арк. 

2. «Періодизація діяльності прокурора в досудовому розслідуванні», 

«Судова та слідча практика в Україні», Вип. 6, 0,5 друк.арк. 

3. «Прокурор як менеджер досудового розслідування», «Правовий 

часопис Донбасу»,  № 1, 0,5 друк.арк. 

4. «Проблеми збереження вiйськових прокуратур в Україні», «Вісник 

Південного регіонального центру Національної академії правових наук 

України»,  № 15, 0,5 друк.арк. 
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5. «Проблемы формирования военных судов в Украине», «Юрист 

України», № 1, 0,7 друк.арк. 

 Тези: 

1. «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. 

2. «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

корупційних злочинів спеціалізованою антикорупційною прокуратурою», 

круглий стіл «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини» 17 травня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

3. «Захист прокурором прав людини у кримінальному провадженні», 

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

травня 2017 р., м. Київ, 0,3 друк.арк. 

4. «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. 

5. «Деякі проблеми визначення початкового моменту кримінального 

провадження», конференція «Сучасні проблеми правового, економічного 

та соціального розвитку держави» 01 грудня 2017 р., Харків, 0,25 

друк.арк. 

6. «Формування системи антикорупційної юстиції в Україні», круглий 

стіл «Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про 

запобігання корупції» 1-2 грудня 2017 р., м. Запоріжжя, 0,25 друк.арк. 

7. «Проблеми створення Вищого антикорупційного суду в Україні», 

конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі» 8 грудня 2017 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 
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8. «Проблеми збереження посад слідчих в органах прокуратури», 

круглий стіл «Верховенство права-основоположний принцип правової 

держави»15 грудня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

9. «Проблеми визначення підслідності військових злочинів», 

конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави» 30 березня 2018 р., м. Одеса, 0,25 

друк.арк. 

10.  «Психологічні аспекти добору прокурорів», конференція 

«Бочаровські читання» 13 квітня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

11. «Роль прокуратури Казахстану у забезпеченні прав людини у 

кримінальному провадженні», конференція «Захист прав людини: 

національний та міжнародно-правовий виміри», 0,25 друк.арк. 

12.  «Деякі аспекти діяльності прокурора щодо протидії фоновим для 

злочинності явищам», конференція «Фонові для злочинності явища: 

запобігання та протидія» 27 квітня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

13.  «Створення військових судів як фактор забезпечення доступу особи 

до правосуддя в умовах проведення Операції Об’єднаних сил», 

загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у 

контексті судової реформи» 25 травня 2018 р., м. Сєвєродонецьк, 0,25 

друк.арк. 

14. «Problems of Access to Justice in Rural Areas: Example of Ukraine», 

сonference «7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. 

Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and 

Rural Development Perspectives» 10–12 October 2018, Rīga, 0,1 друк.арк. 

 Навчальні посібники: 

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

12,25 друк.арк. 
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2. «Організація судових та правоохоронних органів України» : навч. посіб. 

у схемах, 13,7 друк.арк. 

3. «Організація судових та правоохоронних органів», 3 друк.арк. 

 

15. Юревич І.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 5,7 друк.арк. 

Тези: 

1. «Щодо моніторингу способу життя судді», конференція «Актуальні 

проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

2. «Засади неупередженості і об’єктивності у діяльності органів 

прокуратури України», конференція «Сучасні виклики та актуальні 

проблеми судової реформи в Україні» 18-19 жовтня 2018 р., м. Чернівці, 

0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

 1. «Правові основи адміністрування у суді», 3 друк.арк. 

2. «Організація судових та правоохоронних органів»,  2,2 друк.арк. 

 

 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:   5,95 друк.арк. 

Статті:      

1. «Щодо змісту функції прокуратури з організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням та поняття «органи 

правопорядку», «Науковий Вісник Херсонського державного 

університету», Вип. 2 Том 2, 0,3 друк.арк. 
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2. «Відмова прокурора від підтримання публічного (державного) 

обвинувачення та його зміна в суді: теоретичні та практичні питання 

трансформації обвинувачення», «Юрист  України», № 2, 0,5 друк.арк. 

3. «Аборт як комплексна проблема сьогодення в Україні», «Юрист  

України», № 2,  0,3 друк.арк. 

Тези:  

1. «Хто повинен захищати права громадян в Україні», конференція 

«Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

2. «Доцільність застосування терміну «приватне обвинувачення» при 

відмові прокурора від підтримання публічного (державного 

обвинувачення в суді)», конференція «Актуальні проблеми судового 

права» 23 квітня 2018 р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Основи адвокатської діяльності» 2,75 друк.арк. 

2.  «Організація судових та правоохоронних органів»,  1,6 друк.арк.  

 

 17. Дудченко О.Ю., к.ю.н., асистент 

 «Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної системи 

України», 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано: 1,8 друк.арк. 

Статті: 

1. «Роль та завдання керівника апарату суду в процесі організаційного 

забезпечення діяльності судів», «Світ науки та освіти (The World of 

Science and Education),  № 2, 0,8 друк.арк. 
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 Тези: 

1. «System ochrony prawnej jako podstawa walki z przestępczością», 

конференція «Crime of the XXI Century – Opportunities and Challenges for 

Criminology», 10 - 11 May 2018, Poland, 0,2 друк.арк.  

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», 0,8 друк.арк. 

 

 18. Рємєскова Ю.О., к.ю.н., асистент 

 «Взаємодія інститутів громадського суспільства та суду», 0,75 друк.арк. 

  Опубліковано: 2,1 друк.арк. 

 Статті: 

1. «Особлива роль Конституційного Суду України у захисті 

конституційних прав і свобод людини», «Юрист України», № 2, 0,5 

друк.арк. 

Тези: 

1.«Кабінет адвоката у суді: врегулювання відносин між державою та 

адвокатом», конференція «Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 

р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

2. «Запровадження судової (присудової) медіації в Україні», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., м. Харків, 0,2 

друк.арк. 

3. «Міжнародно-правові стандарти якості безоплатної правової допомоги», 

загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у 

контексті судової реформи» 25 травня 2018 р., м. Сєвєродонецьк, 0,25 

друк.арк.  

4. «Ігропедагог та ділова гра як один із сучасних методів навчання у вищій 

школі», конференція «Компетентнісний підхід у навчанні і якість вищої 

юридичної освіти», м. Харків, 0,25 друк.арк. 
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5. «Взаємодія адвокатів, суддів та прокурорів: етичні аспекти», 

конференція «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє» 17 листопада 

2018 р., м. Одеса, 0,2 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація судових та правоохоронних органів», 0,5 друк.арк. 

 

19. Ребриш А.С., к.ю.н., асистент 

 «Організаційно-правові засади  протидії корупції в судовій системі 

України», 0,75 друк.арк. 

Опубліковано: 1,6 друк.арк. 

 Статті: 

1. «Особливості визначення поняття «доброчесність представника 

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

2. «Проблеми правового статусу експерта з питань права в Україні», 

«Порівняльно-аналітичне право», № 4, 0,7 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Особливості видачі вітчизняним адвокатам іноземних довіреностей 

на представництво інтересів зарубіжних компаній в судах України», 

конференція «Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. 

Харків, 0,2 друк.арк. 

2. «Правовий статус іноземних адвокатів за законодавством зарубіжних 

країн», конференція «Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 

р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

 

20. Кривобок В.В., к.ю.н., доцент 

 «Прокурор у кримінальному провадженні», 0,75 друк.арк. 

 Опубліковано: 38,45 друк.арк. 

 Монографія: 
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1. ««У кожного своя доля» Кривобок Володимир Васильович», 37,7 

друк. арк. 

 Статті: 

1. «Реформуємо, а тоді думаємо… Проблеми забезпечення зв’язку 

вищої юридичної освіти з практичною роботою в прокуратурі», 

«Юридичний вісник України», № 17 (1190), 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Проблеми забезпечення зв’язку вищої юридичної освіти з 

практичною роботою  в прокуратурі», конференція «Актуальні проблеми 

судового права» 23 квітня 2018 р., м.Харків, 0,25 друк.арк. 

 

 1.3. Викладачів, які не виконали НДР немає. 

 1.4.  Сертифікатна навчальна програма «Адвокатські студії», сума 

договору складає 26000 грн. 

 1.5.  В рамках цільової комплексної програми «Cудова влада: проблеми 

організації та діяльності» та науковим напрямком «Проблеми підвищення 

ефективності діяльності судової влади» № 0111u000957 кафедра протягом року 

проводила значну наукову діяльність. Прийнята нова редакція Конституції 

України та законів України, конкурсні процедури добору кадрів до 

новостворюваних правоохоронних органів та до судових органів вимагають їх 

детального наукового осмислення з точки зору проблем їх застосування на 

практиці.  У зв’язку з цим особливого значення набули наукові напрацювання, 

роз’яснення, навчальні та навчально-методичні рекомендації викладачів 

кафедри, що стосуються цих новел. У цьому напрямі діяльність полягала у 

наданні наукових висновків, відповідей, експертних думок, зауважень та 

пропозицій на запити народних депутатів, Верховної Ради України, Генеральної 

прокуратури України, Вищої ради правосуддя та ін.  

Науковці кафедри у своїх публікаціях детально аналізують правовий 
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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  в рамках цільової комплексної програми 

“Cудова влада: проблеми організації та діяльності» та науковим напрямком 

“Проблеми підвищення ефективності діяльності судової влади» № 0111u000957 

містять наукову новизну в аспекті постановки нових теоретико-прикладних 

проблем і визначення підходів до їх практичного розв’язання. Один з напрямків 

наукової діяльності колективу кафедри з огляду на конституційну реформу 

спрямований на сприяння оптимальній реалізації повноважень і функцій 

судової влади, зокрема, окреслення концепції судового адміністрування, 

дослідження проблем судового кадрового менеджменту, статусу суб’єктів 

судового адміністрування, ефективної комунікації у суді, прикладні проблеми 

процедури притягнення суддів та працівників апарату суду до юридичної 

відповідальності та ін.  Всебічно аналізується та обґрунтовується концепція 

судового права та актуальні проблеми судової реформи. Викладачами кафедри 

особлива увага також приділяється проблемам правового забезпечення роботи 

суду, управлінню кадрами та ресурсами в суді, оцінці ефективності роботи суду.  

Окремий напрямок наукової діяльності кафедри займає вивчення 

різноманітних аспектів прокурорської діяльності, зокрема, комплексне 

дослідження конституційного статусу прокуратури, її функцій та завдань, 

ефективності її діяльності, процедур конкурсного добору кандидатів на посаду 

прокурорів.  

Дослідження інституту адвокатури - ще один із напрямків дослідження 

викладачів кафедри, зокрема, вивчення організаційних аспектів функціонування 

адвокатури, становлення інституту безоплатної правової допомоги, практика 
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адвокатської діяльності, адвокатська деонтологія. Зокрема, всебічно 

проаналізовані нові законопроекти «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

в аспекті забезпечення права особи на кваліфікований та якісний захист у різних 

видах судочинства та правового статусу адвоката.  

За звітний період кафедра приділяла значну увагу також і таким правовим 

інститутам як Державне бюро розслідувань, системі органів та осіб, які 

здійснюють виконання судових рішень, оптимізація роботи органів юстиції.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.  

На запити Верховної Ради України: 

 - 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» - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 

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) - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич 

Л.М. 

 Пропозиції та зауваження на законопроект за реєстр. № 9055  від 

06.09.2018, поданий Президентом України П. Порошенком, та альтернативні 

проекти Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за реєстр. 

№ 9055-1, 9055-2 у частині запропонованих законодавчих змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України  про 

адміністративні правопорушення – підготовлений д.ю.н., проф. Вільчик Т.Б. 
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Науковий висновок щодо справи № 910/8122/17 за касаційною скаргою 

Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» на запит судді 

Верховного Суду О.Р. Кібенко – підготовлений д.ю.н, доц. Овчаренко О.М. 

2.2. ‒ 
2.3.  

Проф. Москвич Л.М. та проф. Назаров І.В. члени науково-консультативної 

ради при Верховному Суді. 

Проф. Назарова І.В. обрано членом Національного агенства із забезпечення  

якості вищої освіти. 

Проф. Вільчик Т.Б. - член Науково-консультативної Ради НАА України. 

2.4. – 

2.5. Висновок на звернення судді Конституційного суду України С.П. 

Головатого від 25.07. 2018 р. № 358-16/2477 стосовно питань, для вирішення 

справи за конституційною скаргою громадянки України Левченко О.М.  щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 

розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VIII 

від 2 березня 2015 року (далі – Закон № 213) – підготовлений д.ю.н., проф. 

Москвич Л.М. 

Висновок на звернення судді Конституційного Суду України С. П. 

Головатого щодо тотожності (подібності) та відмінності статусу судді та 

статусу прокурора, поняття терміну «правоохоронний орган» та місце 

прокуратури у системі «правоохоронних органів» України від 23.09.2018 р. – 

підготовлений д.ю.н., проф. Назаровим І.В. 

2.6. 14 грудня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми адвокатури» Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, кафедра організації судових та правоохоронних органів, 

факультет адвокатури, Первинна профспілкова організація студентів 



 24

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Вища 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України, Рада адвокатів 

Харківської області, Спілка адвокатів України. 

 21 квітня 2018 р. правовий практикум на теми: «Особливості здійснення 

правосуддя Верховним Судом за новою редакцією Кодексу адміністративного 

судочинства України» та «Рішення Великої Палати Верховного Суду в 

адміністративних справах». Організатор юридичний журнал «Право України», 

партнер – кафедра організації судових та правоохоронних органів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 23 квітня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми судового права» Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, кафедра організації судових та правоохоронних органів, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра 

правосуддя. 

 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. 

 09 червня 2018 р. правовий практикум за участю суддів Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду. Організатор: юридичний 

журнал «Право України», партнер – кафедра організації судових та 

правоохоронних органів Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 
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2.7.  

Таблиця № 1. 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість викладачів 
кафедри, які взяли 

участь 
Міжнародні 

1. 1 грудня 2017 р. VI Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні проблеми 
правового, економічного та соціального 
розвитку держави», м. Харків. 

1 

2. 1-2 грудня 2017 р. Регіональний науково-
практичний круглий стіл «Актуальні проблеми 
реалізації положень Закону України «Про 
запобігання корупції»», м. Запоріжжя. 

1 

3. 8 грудня 2017 р. ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Реалізація державної 
антикорупційної політики в міжнародному 
вимірі», м. Київ 

1 

4. 16 січня 2018 р. круглий стіл «Шляхи усунення 
дискримінації у сфері реєстрації фактів 
народження та смерті осіб на окупованих 
територіях України», м.Харків 

1 

5. 2 лютого 2018 р. Регіональний форум 
«Правовладдя і суспільство», Національна 
академія правових наук, м. Харків 

20 

6. 9 лютого 2018 р. інтерактивний семінар-
практикум з питань розбудови системи 
внутрішнього забезпечення якості юридичної 
освіти, м.Харків  

5 

7. 23 березня 2018 р. VI Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція «Становлення 
особистості професіонала: перспективи та 
розвиток», м. Одеса 

1 

8. 30 березня 2018 р. Х Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція «Роль та місце 
правоохоронних органів у розбудові 
демократичної правової держави», м. Одеса 

1 

9. 13 квітня 2018 р. Міжнародна науково-
практична конференція, присвячена 25-річчю 
підготовки психологів у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ 
«Бочаровські читання»,  м. Харків 

1 

10. 19-20 квітня 2018 р. Міжнародна конференція 
«Належне відправлення правосуддя – запорука 
громадської довіри по суду», Програма 
Агентства США з міжнародного розвитку 

3 
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USAID  
11.  20 квітня 2018 р. XІV Міжнародна науково-

практична конференція «Від громадянського 
суспільства — до правової держави», м. Харків 

1 

12. 23 квітня 2018 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 
судового права», м. Харків 

26 

13. 25 травня 2018 р. Загальнонаціональний 
юридичний форум «Доступ до правосуддя у 
контексті судової реформи», м. Сєвєродонецьк 

6 

14. 06-07 вересня 2018 р. презентація курсу 
«Професійна відповідальність правника» та 
тренінг з його впровадження, який проводився 
міжнародним експертом, професором 
Джеймсом Молітерно зі Школи права 
Університету ім. Вашингтона і Лі (Лексингтон, 
Вірджинія, США), а також державними 
експертами відповідного директорату 
Міністерства юстиції України за підтримки 
Програми USAID «Нове правосуддя». 
Національна академія наук України, м. Київ 

1 

15. 25-28 вересня 2018 р. ІІ Харківський 
міжнародний юридичний форум, Національний 
юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

6 

16. 18-19 жовтня 2018 р. ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні», 
м. Чернівці 

 

17. 26-27 жовтня 2018 р. Міжнародна наукова 
конференція «Сучасний вимір прав людини: 
конституційний контекст» (ХІ Тодиківські 
читання), м. Харків 

1 

18. 15-16 листопада 2018 р. VII Міжнародний 
форум з практики Європейського суду з прав 
людини, м. Львів 

1 

19. 17 ноября 2018 г. VІIІ Международная научно-
практическая конференция «Адвокатура: 
прошлое, современность и будущее», г. Одесса 

4 

 Всеукраїнські 

1. 15 грудня 2017 р. ІХ науковий круглий стіл 
молодих вчених, аспірантів та магістрів 
«Верховенство права-основоположний принцип 
правової держави»,  м. Харків 

1 

2. 14 грудня 2017 р. Всеукраїнска науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 

26 
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адвокатури», м. Харків   
3. 18 січня 2018 р. семінар “Новели цивільного 

процесуального кодексу” м. Харків  
1 

4.  22 лютого 2018 р. семінар «Використання 
законодавства про державний нагляд (контроль) 
у сфері господарської діяльності при захисті 
інтересів клієнта – суб’єкта підприємницької 
діяльності», м. Харків 

1 

5.  30 березня 2018 р. круглий стіл «Новели 
Цивільного процесуального кодексу», м. Харків 

1 

6. 9 квітня 2018 р. Завжди сучасний Іван Франко в 
повісті «Перехресні стежки»: проблема 
етичного вибору юриста, м. Харків 

1 

7. 27 квітня 2018 р. Всеукраїнська науково-
практична конференція «Фонові для 
злочинності явища: запобігання та протидія», м. 
Харків 

1 

8. 04 травня 2018 р. круглий стіл «Творчий шлях 
вченого: до 80-річчя професора В.В. Долежана», 
м. Одеса 

3 

9. 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, м. Харків 

26 

10. 12 червня 2018 р. круглий стіл «Транслювання 
судових засідань та їх коментування як 
інструменти захисту права на справедливий суд 
та освіти для правників»,  м. Київ  

1 

11. 20 серпня 2018 р. семінар з підвищення 
кваліфікації адвокатів «Інформаційна безпека в 
адвокатській практиці», м. Харків 

1 

12. 07 вересня 2018 р. науковий полілог 
«Фундаментальні проблеми кримінальної 
відповідальності» з нагоди 65-річного ювілею 
Ю. В. Бауліна, м.Харків  

3 

 09 серпня 2018 р. Початок конкурсу до Вищого 
антикорупційного суду: експертна дискусія, м. 
Харків 

1 
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13. 18 жовтня 2018 року семінар «Типові 
порушення правил адвокатської етики», м. 
Харків  

1 

14. 19 жовтня 2018 р. регіональний семінар 
«Проблемні питання діяльності та взаємодії 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів з органами прокуратури», м. Харків 

1 

 

2.8.  

- Poland, Тhe 2nd conference of the National Forum of Young 

Criminologists «Crime of the XXI Century – Opportunities and Challenges for 

Criminology», 10 - 11 May 2018, Faculty of Law, University of Białystok – ас. 

Дудченко О.Ю. 

- Латвія, м. Рига, VII Міжнародна конференція «Society. Health. 

Welfare», 10-12 жовтня 2018 р. – доц. Лапкін А.В. 

- Румунія, м. Бухарест,  Щорічна міжнародна конференція – 

установча зустріч членів Консорціуму оборонних академій та дослідницьких 

інституцій Програми НАТО «Партнерство заради миру», 15-17 жовтня 2018 р. – 

доц. Лапкін А.В. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1.  

Кривобок В.В. «У кожного своя доля» – Харків: «Видавничий Будинок 

ЖВЛ», ПРАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус», 2018,  - 464. – (Сучасне 

ЖВЛ України, Кн.5) (37,7 друк. арк.) 

3.2. Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія : підручник / Г. А. 

Білецька. – Харків : Право, 2018. – 376 с. : іл. (23,5 друк. арк.) 

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. - 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2018. Ч. 1: Основи 

судоустрою України. – 244 с. (14,2 друк.арк.) 



 29

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : 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. 2: Основи правоохоронної та 

правозахисної діяльності. – 364 с. (21,51 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. (17,19 друк. 

арк.) 

 Основи адвокатської діяльності (питання-відповіді до комплексного 

іспиту): навч. посіб./А.В. Іванцова, Я.О. Ковальова.-Харків: «Юрайт», 2018.-150 

с. (5,5 друк. арк.) 

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

Лапкін. – Вид. 5-тє, змін. та допов. – Х. : Право, 2018. – 152 с. (12,25 друк.арк.) 

Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у 

схемах / А. В. Лапкін. – 7-ме вид., змін. і допов. – Х. : Право, 2018. – 170 с. (13,7 

друк.арк.) 

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.) 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 33/20,95 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,  2/2,8 друк.арк. 

Tetyana Vilchyk, Duties of a Lawyer to a Court and to a Client, 6(4) Russian 

Law Journal 62–99 (2018), (2,3 друк.арк.) 
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Rusanova I.O. Genetic approaches to the state category // The Turkish Online 

Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC ISSN: 2146-5193, September 

2018 Special Edition. (0,5 друк.арк.) 

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

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

9/5,9 друк.арк. 

Москвич Л.М. Правові інструменти підвищення авторитету суду / Journal 

«ScienceRise: Juridical Science». - №1(3). – 2018. – с. 17-24 (1 друк. арк.)  

 Москвич Л.М. Довіра до суду: стан та показники // Л. М. Москвич / Право 

України, № 3, 2018. – с. 9-25 (1 друк. арк.) 

Назаров І. В. Особливості забезпечення незалежності суддів в Україні // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 

2018. – № 53 (0,5 друк.арк.) 

Назаров І. В., Розсоха К. О. Напрямки удосконалення законодавства, яке 

регулює діяльність органів прокуратури України щодо протидії корупції // 

Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 6. (0,5 друк.арк.)  

Вільчик Т.Б. Професійні права адвоката та гарантії адвокатської діяльності 

у країнах Європейського Союзу // «Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право» № 50. – 2018 р.   (0,7 друк. арк.) 

  Іванцова А.В. Стажування – як необхідна умова для набуття особою права 

на здійснення адвокатської діяльності в Україні та країнах ЄС: порівняльний 

аналіз / А.В. Іванцова // «Порівняльно-аналітичне право» № 6/2017 (від 

03.04.2018). [Електронний ресурс].  – С. 387-389. (0,5 друк. арк.). 

  Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної 

пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. // Форум права: електрон. наук. 

Фахове вид. – 2017. – № 5. – С. 213–218. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2017_5_33.pdf. (0,5 друк.арк.) 
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  Лапкін А. В. Періодизація діяльності прокурора в досудовому 

розслідуванні // Судова та слідча практика в Україні. – 2018. – Вип. 6. – С. 116-

120. (0,5 друк.арк.) 

  Ребриш А.С. Проблеми правового статусу експерта з питань права в 

Україні. Порівняльно-аналітичне право № 4, 2018 р. (0,7 друк.арк.) 
3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) ‒ 
3.6.  

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор, за формою: 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 
роботи 

Статті 
1. Tetyana 

Vilchyk 
Duties of a Lawyer 
to a Court and to a 

Client 

Russian Law Journal 6(4), 62–99 

2. Rusanova I.O.  
 

Genetic approaches 
to the state 
category 

The Turkish Online 
Journal of Design, Art 
and Communication 

TOJDAC ISSN: 
2146-5193, 

September 2018 
Special Edition. 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1. Ivantsova 

Alona 
Medical error and 
criminal liability 
for it in Ukraine 

Widomosci lekarskie  - 

2. Ovcharenko 
Olena 

Lustration of 
judges in ukraine: 
national insights 

and european 
implications 

Baltic Journal of Law 
and Politics 

- 

3. Овчаренко Е. 
Н. 

 

Проблемы 
правовой защиты 
наркозависимых 

лиц, которые 

Психиатрия, 
психотерапия и 

клиническая 
психология 

- 



 32

получают 
заместительную 

поддерживающую 
терапию:  опыт 

Украины 
 

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 

107/184,1 1/37,7 33/20,95 65/16,6 0 8/108,85 0 0 9,2 

 

3.6.  

Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи 

немає. 

 

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».  

 Доц. Овчаренко О.М. проведено 5 тренінгів на тему: «Дисциплінарна 

відповідальність суддів» у Харківському регіональному відділенні 

Національної школи суддів України. 
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4.2.  

 Проф. Назаровим І.В. та ас. Розсохою К.О. проведено узагальнення 

практики роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Результати 

узагальнення впровадити у навчальний процес при викладанні навчальних 

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

«Основи прокурорської діяльності», «Організації діяльності прокуратури» 

 Доц. Лапкіним А.В. Проведення узагальнення результатів анкетування 

прокурорів з питань участі у кримінальному провадженні. 

 4.3.  

 Законопроекти - 4  

Висновок на проект Закону України «Про Державне бюро військової 

юстиції» № 8387 та  проект Закону України «Про Державне бюро військової 

юстиції» № 8387-1; 

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального 

законодавства з положеннями міжнародного права»; 

Висновок на звернення Вищої ради правосуддя щодо застосування 

положень ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та ч. 1 ст. 

481 КПК України від 30.05.2018 р.; 

Висновок на звернення Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду щодо особливостей розгляду спорів з відносин публічної 

служби від 25.10.2018 р. 

 

Відповіді громадян – 3  

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 
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України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з 

імпічменту Президента України»; 

Відповідь на депутатське звернення Мустафи Найєма щодо отримання 

експертної позиції щодо деяких положень Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» від 26.07.2018 р. № 121-01-1361;  

Відповідь на заяву (клопотання) Іванова Віктора Миколайовича (в 

порядку ст. 1 Закону України «Про звернення громадян») від 20.04.2018 р. № І-

161 щодо умов та порядку перерахунку призначених пенсій працівникам 

прокуратури. 

 Запити прокуратури – 4  

 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.); 

Наукова думка з приводу питань, порушених у Листі Генерального 

прокурора від 13.09. 2018 р.; 

      Пропозиції щодо проекту Положення про незалежність прокурора; 

 Науково-правовий висновок щодо доктринального тлумачення положень 

пункту 3 частини 1 статті 51 та статті 54 Закону України «Про прокуратуру» 

(щодо звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим рішенням 

про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне 

правопорушення). 

4.4. Доц. Шандула О.О. 1. Постійно надавав правову допомогу громадянам: 

усні та письмові консультації з правових питань у співпраці з Центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в Луганській і Харківській 

областях, а також Першим Харківським центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, здійснював захист і представництво громадян у 

суді у цивільних і адміністративних справах та кримінальних провадженнях. 
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2. Готував письмові відповіді на запити громадян на сторінках в Інтернеті, 

які розміщував на сайті: http://www.freelawyer.ua/user/1460/4#vkladki, та 

http://www.9111.ru. 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. 15.03. 2018 р. захист докторської дисертації Овчаренко О.М. 

«Юридична відповідальність суддів: питання теорії і практики» зі спеціальності 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

15.04. 2018 р. відбувся захист кандидатської дисертації Цимбалістенко 

Олександра Олександровича «Організаційно-правові основи прокурорського 

нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового 

розслідування». Науковий керівник – Каркач П.М. 

15.04. 2018 р. відбувся захист кандидатської дисертації Раци Володимира 

Анатолійовича «Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення 

роботи суду». Науковий керівник – проф. Москвич Л.М. 

11.06. 2018 р. відбувся захист кандидатської дисертації Ізотової Марії 

Олександрівни «Правовий статус керівника прокуратури». Науковий керівник  - 

проф. Назаров І.В. 

5.2. Викладачів, які не мають наукового ступеня немає. 

5.3.  

Кандидатські – 2. 

Відгук офіційного опонента на дисертацію 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 

Відгук офіційного опонента Деменчук М.О.  «Роль Верховного суду у 

забезпеченні єдності судової практики в Україні» поданої на здобуття наукового 
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ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 

прокуратура та адвокатура 

5.4.  
Кандидатські – 5; 

Докторські – 2. 

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 за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура 

Відгук на автореферат дисертації  Д’ячкова Д. С. «Принципи організації та 

діяльності прокуратури України в умовах її реформування», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 

судоустрій; прокуратура та адвокатура 

Відгук на автореферат дисертації Косткіної Ю.О. «Правовий статус Вищої 

ради правосуддя» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура  

Відгук на автореферат дисертації Скоромного Д. А. «Правове регулювання 

прийняття кримінальних процесуальних рішень», представленої на здобуття 

вченого ступеня доктора філософії (кандидата юридичних наук) за 

спеціальністю 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність” 

Відгук на автореферат дисертації Грицаєнка Р.Л., «Правовий статус 

присяжних в Україні та Франції: порівняльно-правовий аспект», поданої на 

здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура  

Відгук на автореферат дисертації Стефанчук М.М. «Теоретико-методичні 

та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України 
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представницької функції» поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура 

Відгук на автореферат дисертації Заборовського Віктора Вікторовича  

«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 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

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

Харківської області. 

Кафедрою проведені профорієнтаційні заходи щодо вступу до 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Доц. Овсянніковою О.О. прочитана лекція на тему «Судова реформа в 

Україні» вчителям загальноосвітніх шкіл м. Харкова  

 

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: Москвич Л.М., 

Каркач П.М., Вільчик Т.Б.; 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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Студенти університету А. Гарагата, А. Жорняк, В. Марченко (науковий 

керівник проф. Москвич Л.М.) та К. Луговий (науковий керівник доц. Лапкін 

А.В.) стали переможцями першого конкурсу творчих та наукових робіт у 

2017 р. на теми прокурсько-слідчої діяльності серед студентів. 

Студентами-гуртківцями у 2018 р. підготовлено 2 творчі/наукові 

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

слідчої діяльності. 

7.2.  

168/19,1 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. Науково-практичний журнал «Юрист України»; 

5. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми адвокатури» 14 грудня 2017 р., м. Харків; 

6. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2018 р., м. Харків;  

  

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Проф. Москвич Л.М.: 

- нагороджена Грамотою Верховної Ради України за вагомий 

особистий внесок у розвиток інформаційного простору, активну наукову та 
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освітню діяльність, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з 

нагоди 95-річчя створення юридичного журналу «Право України»; 

- нагороджена Почесною грамотою 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). 

Проф. Назаров І.В. : 

- отримав подяку Президії Національної академії наук України від 

11.07.2018 р; 

- нагороджений грамотою Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації 2018 р.  

Доц. Бабкова В.С. отримала Диплом звання дійсний член союзу юристів 

України.  

Доц. Русанова І.О. нагороджена Почесною грамотою Союзу юристів 

України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий внесок у 

розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку. 

Доц. Білецька Г.А. нагороджена Почесною грамотою Національного 

юридичного університету імені Ярослава  Мудрого за вагомий особистий 

внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди святкування Дня науки в Україні. 

Доц. Овчаренко О.М. Лауреат іменної стипендії Верховної Ради України 

для найталановитіших молодих учених у 2017 р. (постанова Верховної Ради 

України від 19 грудня 2017 р. № 2252-VIII). 

Доц. Кривобок В.В. нагороджений: 

-  Почесною грамотою Харківської міської ради; 

- Орденом ІІІ ступеня НЮУ імені Ярослава Мудрого. 
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Отримав: 

- Подяку прокурора Харківської області; 

- Почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава»; 

Доц. Лапкін А.В. отримав: 
- Пам’ятний знак Консорціуму оборонних академій та дослідницьких 

інституцій Програми НАТО «Партнерство заради миру»; 

- Почесну грамота Союзу юристів України за активну роботу в Союзі 

юристів України та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, 

зміцнення законності і правопорядку.  

 

9. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

Проф. Москвич Л.М.: 

- 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; 

- співробітництво з проектом USAID «Нове правосуддя», ГО «Інститут 

прикладних гуманітарних досліджень: Дисциплінарна відповідальність суддів: 

практика2017-2018 років. 

Доц. Лапкін А.В.:  

- співробітництво з Женевським Центром демократичного контролю над 

збройними силами (DCAF); 

- співробітництво з Консорціумом оборонних академій та дослідницьких 

інституцій Програми НАТО «Партнерство заради миру» (Робоча група 

реформування сектору безпеки);  

- участь у засіданні комісії для визначення переможців конкурсу на рівні 

Генеральної прокуратури України. 
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Доц. Овчаренко О.М. 3 березня 2018 р. склала іспит з англійської мови 

IELTS, CEFR рівень С 1 (exam taken on March 3rd, 2018). 

Доц. Юревич І.В. пройшла стажування Hochshule Wismar – University of 

Applied Sciences: Technology, Business and Design, Winter Academy 2018 for the 

teaching staff Legal Methodology and Teaching Methods in Germany for University 

Lectures taught from February 5 to 17, 2018, at the Hochshule Wismar. 

Доц. Овсянникова О.О. прошла стажировку для молодых специалистов 

«Судебная власть и ее роль в обществе» с 10 по 22 сентября 2018 года в гор. 

Кишинев, Республика Молдова. 

Проф. Москвич Л.М., доц. Русанова І.О., доц. Крючко Ю.І. та доц. Іванцова 

А.В. пройшли науково-педагогічне стажування «Заклади вищої освіти як 

середовище формування нового покоління правознавців» (м. Сандомир, 

Республіка Польща, 11-15 червня 2018 р.   

Проф. Москвич Л.М., доц. Овсяннікова О.О., доц. Русанова І.О., доц. 

Іванцова А.В., доц. Овчаренко О.М., доц. Юревич І.В. та ас. Рємєскова Ю.О,  

отримали Certificate of participation has participated in the II Kharkiv International 

Legal Forum Panel Discussion  «Business and human rights: implementing ungps in 

Ukraine», September 26, 2018. 

    

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 3  від  

06 грудня 2018 р.  

 

Зав. кафедрою      проф. Москвич Л. М. 


