
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019 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,  
 10,1 друк. арк. 

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

Розділи навчальних посібників, наукові статті, тези наукових 
доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Удосконалено систему показників ефективності роботи суду. 
Сформульовано пропозиції з оптимізації системи управління 
судом, контролю якості роботи 

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 

1. Зауваження на проект Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України, 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 
удосконалення функціонування суду присяжних в Україні» 
(реєстр. № 2062), поданий народним депутатом України С. 
Власенком 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

1. Член науково-консультативної ради при Верховному 
Суді 
2. Член НКР Конституційного суду України 

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  

Узагальнення практики Вищої ради правосуддя щодо 
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за 

2017-2018 рр. 

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 

1. Висновок на запит Верховного Суду № 186 від 
20.02.2019 р.  

2. Наукова думка на запит судді Конституційного Суду 
України О.В. Касмініна № 349-16/484 від 08.02. 2019 р. 

3. Відповідь на запит судді Конституційного Суду 
України В.В. Городовенка  № 357-16/1888 від 15.05. 2019 р. 
щодо суті конституційної скарги та наведених питань 

4. Наукова думка з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Верховного Суду О. Стародуба 

5. Науковий висновок з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Касаційного адміністративного суду в складі 
Верховного Суду Н.М. Мартинюк (лист 15-2019) 

6. Наукова  щодо змісту питань, порушених у 
конституційній скарзі Голяшкіна О.В. 

7. Наукова думка приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 29.10.2019 р. судді Конституційного Суду 
України В. Р. Мойсика 

8. Науковий висновок з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Верховного Суду Мартинюк Н.М. (щодо 
відкриття дисциплінарної справи щодо адвоката) 

9. Науковий висновок з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Верховного Суду Шевцової Н.В. (щодо 
притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності) 

10. Науковий висновок щодо питань, порушених суддею 
КАС у складі ВС Мартинюк Н.М. (щодо проблемних питань 
звільнення судді з посади) 

11. Наукова думка з приводу питань, порушених у рішенні 
Касаційного адміністративного суду від 01 листопада 2018 
року в зразковій справі про перерахунок щомісячного 
довічного грошового утримання судді у відставці, та у 
апеляційній скарзі на вказане рішення, поданій до Великої 
Палати Верховного Суду 



12. Наукова думка з приводу питань, порушених у листі 
Голови Касаційного адміністративного суду в складі 
Верховного Суду М.І. Смоковича щодо припинення 
повноважень членів ВККС (№103/0/27-19 від 12.11.2019) 

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) 

1. Семінар «Справедливість, закон і суспільство», 28 
листопада - 2 грудня 2018 р ., Дніпропетровська область 

2. До 70-річчя від дня народження члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України професора Івана 
Єгоровича Марочкіна, 10 січня 2019 року, м. Харків. 

3. Зустріч із міжнародним експертом з електронного 
правосуддя європейського проекту «PRAVO-Justice» Іваром 
Талло «Електронне судочинство: огляд системи й можливості 
застосування», 8 лютого 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

4. Международная научно-практическая конференция 
«Особенности адаптации законодательства Молдовы и 
Украины к законодательству Европейского Союза, 22-23 
марта 2019 г., г. Кишинев, Республика Молдова 

5.  ХІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Закарпатські правові читання», 11-12 квітня 2019 р., м. 
Ужгород. 

6. Участь у семінарі (практикумі) «Досвід 
функціонування Європейського суду з прав людини: від 
звернення до виконання рішення», організованого у співпраці 
Національної школи суддів України з Європейським судом з 
прав людини, м. Страсбург, 15 травня 2019 року. 

7. VII Східноукраїнський юридичний форум, 23-24 
травня 2019 р., м. Харків 

8. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права» присвячена 70-річчю з 
дня народження професора Івана Єгоровича Марочкіна,, 31 
травня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків. 

9. Семінар «Впровадження ЄСІТС в Україні: 
європейський досвід» 18 червня 2019 р., PRAVO-Justice, 
Харківський апеляційний суд, м. Харків 

10. Міжнародна конференція «Права людини і національна 
безпека: роль органу конституційної юрисдикції» 27 червня 
2019 р., м. Київ 

11. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24-28 
вересня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 



12. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 
Україні» 24-25 жовтня 2019 р., м. Чернівці 

13. Круглий стіл «Етика правника» 21 листопада 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

14. Всеукраїнська студентська конференція «Реформа 
прокуратури: здобутки та прорахунки», 26 листопада 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2019 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Навчальні посібники: 
1. Організація та діяльність органів прокуратури 

України : навч. посіб. / П. М. Каркач, В. В. Кривобок, В. С. 
Бабкова та ін. ; за ред. П. М. Каркача. – Харків : Право, 2019. 
– 500 с. ( особистий доробок – розд. 5 ( у співавторстві з доц. 
В. С. Бабковою), (4 друк. арк.)  

2. Правові основи судового адміністрування та 
судової діяльності: навчальний посібник /Л.М. Москвич, О.О. 
Овсяннікова, А.В. Іванцова та ін. – Харків : «Право», 2019. – 
396 с. (особистий доробок – розділ 11; підрозділи 1.2; 4.1; 4.4; 
6.2; 6.7; 8.5), (2,8 друк.арк.) 

Статті:  
1. The right of the public on publicly heard and open 

criminal proceedings in the context of preventing corruption and 
economic crime by judicial power / Baltic Journal of Economic 
Studies, Volume 5 Number 4. Riga: Publishing House “Baltija 
Publishing”, 2019, pages 59-73 (Співавтор Mykhailo 
Vilhushynskyi) (1 друк.арк.) 

2. Право судді на судовий захист: практика ЄСПЛ 
у контексті українських реалій / Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції на тему: «Права людини 
і національна безпека: роль органу конституційної 
юрисдикції» (27 червня 2019 року, м. Київ). С. 189-198 (0,5 
друк. арк). 

3. До питання про конституційність процедури 
кваліфікаційного оцінювання суддів./ Закарпатські правові 
читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (11-12 квітня 2019 р., м. Ужгород ) Ужгородський 
національний університет; За заг. ред. О.Я. Рогача, Я. В. 
Лазура, М.В. Савчина. Ужгород: РІК-У, 2019. С. 219-224 (0.5 
друк.арк.). 

Тези: 
1. Judicial practice unite tools / Particularitățile adaptării 

legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii 
Europene», Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică 
«Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și 
Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-24 martie 2019. 
Chişinău: S. n., 2019 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – p. 49-51(0,25 
друк. арк.). 



2. Правовий статус громадської ради доброчесності / 
Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., 
присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 
31 трав. 2019 р.) / редкол.: Л. М. Москвич та ін. – Харків : 
Право, 2019. – с. 119-121 (0, 25 друк.арк.). 

3. Чи має суддя право на судовий захист? // Актуальні 
проблеми судово-правової реформи : матеріали круглого 
столу (Одеса, 18 жовтня 2019 р.) / ред. кол.: М. Р. Аракелян, 
Н. М. Бакаянова [Електронне видання]. – Одеса : Фенікс, 2019 
– с. 3-7 (0,25 друк.арк.) 

4. Звільнення судді за станом здоров’я як самостійна 
підстава припинення статусу судді: проблеми 
правозастосування / Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); [редкол.: О. В. 
Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та 
ін]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – с. 27-30 (0, 25 
лрук. арк).   

5. Адміністрування академічними інноваціями: 
постановка проблеми / Вища юридична освіта в контексті 
сучасних тенденцій розвитку: матеріали ХІІІ конференції 
школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, Харків, 2019. – С. 154-
158), (0, 3 друк.арк.) 

6. Правила професійної етики правника: професійний 
обов’язок VS юридичного зобов’язання / Етика правника: 
збірка тез доповідей і повідомлень учасників круглого столу 
(21 листопада 2019 р.) / за ред. Т. Б. Вільчик, Я. О. Ковальової. 
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, с. 15-18 (0,25 
друк.арк.) 

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

The right of the public on publicly heard and open criminal 
proceedings in the context of preventing corruption and economic 
crime by judicial power / Baltic Journal of Economic Studies, 
Volume 5 Number 4. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 
2019, pages 59-73 ( Співавтор Mykhailo Vilhushynskyi) 

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

- 

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»; 
- член редакційної колегії збірника матеріалів круглого столу 
«Актуальні проблеми судового права», присвяченого 70-річчю 



з дня народження проф. І.Є. Марочкіна, м. Харків, 10 січня 
2019 р.; 
- член редакційної колегії збірника матеріалів Міжнародної 
конференції «Актуальні проблеми судового права», 
присвяченої 70-річчю з дня народження проф. І.Є. Марочкіна  
м. Харків, 31 травня 2019 р. 

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 Бірюкової А. М. «Правовий статус 
адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів 
глобалізації», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та адвокатура 

- Офіційний опонент Слободяник Н.С. «Розвиток 
демократичних засад у формуванні суддівського корпусу 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) 

- докторські: 
1. Відгук на автореферат дисертації Берестової І. Е. на 

тему: «Захист публічних інтересів учасників цивільних 
відносин: взаємозв’язок цивільного судочинства і 
конституційного провадження», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальностями 12.00.02 – конституційне право; 
муніципальне право та 12.00.03 – цивільне право і цивільний 
процес, сімейне право; міжнародне приватне право 

- кандидатьські: 
1. Відгук на автореферат дисертації  Хорсуненка О.В. за 

темою «Прокуратура України та країн-членів Європейського 
Союзу : порівняльне дослідження», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 
адвокатура 

2. Відгук на автореферат дисертації Пацкан Н. В. 
«Організаційно-правові засади доступу до адвокатської 
діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; 
прокуратура та адвокатура» 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- 



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. 

- 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 09 грудня 2019 р. 
 
 
 
Звіт склав   
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 

 

Перелік видів наукової роботи   
професора кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 

Москвич Лідії Миколаївни 
  

№ 
з/п 

Назва виду роботи Години 

1. Web of science 
The right of the public on publicly heard and open criminal proceedings in 
the context of preventing corruption and economic crime by judicial power 
/ Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 4. Riga: 
Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, pages 59-73 ( Співавтор 
Mykhailo Vilhushynskyi) 

125 

4.  1. Право судді на судовий захист: практика ЄСПЛ у контексті 
українських реалій / Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції на тему: «Права людини і національна безпека: роль 
органу конституційної юрисдикції» (27 червня 2019 року, м. Київ). С. 
189-198 (0,5 друк. арк). 

 
 
 

80 

2. До питання про конституційність процедури кваліфікаційного 
оцінювання суддів./ Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р., 
м. Ужгород ) Ужгородський національний університет; За заг. ред. 
О.Я. Рогача, Я. В. Лазура, М.В. Савчина. Ужгород: РІК-У, 2019. С. 
219-224 

13. Judicial practice unite tools / Particularitățile adaptării legislației Republicii 
Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», Conferinţa 
internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației 
Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-24 
martie 2019. Chişinău: S. n., 2019 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – p. 49-51 

30 

14. 1. Правовий статус громадської ради доброчесності / Актуальні 
проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-
річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 31 трав. 2019 р.) / 
редкол.: Л. М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2019. – с. 119-121  
2. Правила професійної етики правника: професійний обов’язок VS 
юридичного зобов’язання / Етика правника: збірка тез доповідей і 
повідомлень учасників круглого столу (21 листопада 2019 р.) / за ред. 
Т. Б. Вільчик, Я. О. Ковальової. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, с. 15-18 

 
 
 

80 

15. 1. Чи має суддя право на судовий захист? // Актуальні проблеми 
судово-правової реформи : матеріали круглого столу (Одеса, 18 
жовтня 2019 р.) / ред. кол.: М. Р. Аракелян, Н. М. Бакаянова 
[Електронне видання]. – Одеса : Фенікс, 2019 – с. 3-7. 
2. Звільнення судді за станом здоров’я як самостійна підстава 
припинення статусу судді: проблеми правозастосування / Сучасні 
виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали 

 
 
 

 
60 

 
 



ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовтня 2019 р.); 
[редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. 
секр.) та ін]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – с. 27-30 
3. Адміністрування академічними інноваціями: постановка проблеми / 
Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: 
матеріали ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
Харків, 2019. – С. 154-158 

 
 

16. Рецензування: 
1. Косткіна Ю.О. Правовий статус Вищої ради правосуддя: теорія 
та практика: монографіч / Ю. О. Косткіна; за заг. ред. Д.ю.н., проф. М. 
А. Погорецького. К.: Алерта, 2019. 268 с. 

 
 

235,35 

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-
практичний коментар / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. 
Погорецького, д-ра юрид. наук. доц. О. З. Хотинської-Нор та д-ра 
юрид. наук., проф. О. Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019. 668 с. 

 
542,8 

3. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн. / за заг. 
ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького. К.: Алерта, 2019. 346 
с. 

201,1 

Рецензування дисертації: 
- Бірюкової А. М. «Правовий статус адвоката і адвокатури: 
вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 
- Слободяник Н.С. «Розвиток демократичних засад у формуванні 
суддівського корпусу в Україні», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура 

 
 

475 
 
 
 

225 

17. Керівництво студентською науковою роботою: 
3. Матеріали круглого столу, присвяченого 70-річчю з дня 
народження професора Івана Єгоровича Марочкіна, 10 січня 2019 р.,  
1. Бадика Д.Д. – студентка 1 курсу 5 групи, факультету адвокатури, 
«Зміни до конституції щодо авокатської монополії» 
 
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового права» 31 
травня 2019 р. 

1. Ганжа О.Г., магістр Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, «До суперечки про «бути чи не бути», або 
декілька тез про те, що не так з присягою адвоката України» 
 

Всеукраїнська студентська конференція «Реформа прокуратури: 
здобутки та прорахунки» (до 5-річчя прийняття Закону України «Про 
прокуратуру») 26 листопада 2019 р. 
 
1. Сердюк В. К. - студент 6 курсу 9 групи, Інституту прокуратури  

та кримінальної юстиції, «Переатестація органів прокуратури як 
перший етап реформи прокуратури» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 



2. Кузнецова В. О. – 3 курсу 8 групи, Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Правовий аналіз ситуації щодо Голови 
Конституційного Суду України» 

19.  Узагальнення практики Вищої ради правосуддя щодо притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності за 2017-2018 рр. 

50 

20. 1. ВС, Висновок на запит Верховного Суду № 186 від 20.02.2019 
р.  
2. КСУ, Наукова думка на запит судді Конституційного Суду 
України О.В. Касмініна № 349-16/484 від 08.02. 2019 р. 
3. КСУ, Відповідь на запит судді Конституційного Суду України 
В.В. Городовенка № 357-16/1888 від 15.05. 2019 р. щодо суті 
конституційної скарги та наведених питань 
4. ВС, Наукова думка з приводу питань, порушених у зверненні 
судді Верховного Суду О. Стародуба 
5. ВС, Науковий висновок з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Касаційного адміністративного суду в складі 
Верховного Суду Н.М. Мартинюк (лист 15-2019) 
6. КСУ, Наукова щодо змісту питань, порушених у 
конституційній скарзі Голяшкіна О.В. 
7. ВРУ, Зауваження на проект Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України, Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення 
функціонування суду присяжних в Україні» (реєстр. № 2062), поданий 
народним депутатом України С. Власенком 
8. КСУ, Наукова думка приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 29.10.2019 р. судді Конституційного Суду України В. Р. 
Мойсика 
9. ВС, Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні 
судді Верховного Суду Мартинюк Н.М. (щодо відкриття 
дисциплінарної справи щодо адвоката) 
10. ВС, Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні 
судді Верховного Суду Шевцової Н.В. (щодо притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності) 
11. ВС, Науковий висновок щодо питань, порушених суддею КАС у 
складі ВС Мартинюк Н.М. (щодо проблемних питань звільнення судді 
з посади) 
12. ВС, Наукова думка з приводу питань, порушених у рішенні 
Касаційного адміністративного суду від 01 листопада 2018 року в 
зразковій справі про перерахунок щомісячного довічного грошового 
утримання судді у відставці, та у апеляційній скарзі на вказане 
рішення, поданій до Великої Палати Верховного Суду 
13. ВС, Наукова думка з приводу питань, порушених у листі Голови 
Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду М.І. 
Смоковича щодо припинення повноважень членів ВККС (№103/0/27-
19 від 12.11.2019) 
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Всього: 3084,25 
 


