
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Ребриш Анна Сергіївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, асистент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій 
системі України - 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій 
системі України - 1,8 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 
 

Окреслено сфери корупційних практик, здійснено їх аналіз 
на підставі реальних кейсів, що існують у вітчизняній 
судовій системі й охоплюють проведення кадрового відбору 
до неї, виконання професійних обов’язків, організаційне 
забезпечення роботи відповідних органів, розподіл і 
використання фінансових ресурсів у судовій системі 
України. 

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 

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

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою Гарантії незалежності адвокатської діяльності - семінар з 
підвищення кваліфікації адвокатів Кіровоградської області 
травень 2019 рік 

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 

- Прочитана лекція на тему «Система судоустрою» вчителям 
загальноосвітніх шкіл м. Суми 
- 28.11. 2019 р. Вебінар для школярів на тему 
«Правоохоронна діяльність: поняття, характерні ознаки та 
система органів, що її здійснюють. Органи правопорядку: 
система та компетенція». 
- 05.12. 2019 р. Вебінар для школярів на тему «Поняття та 
основні ознаки судової влади. Система органів судової 
влади». 

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) 

1.Круглий стіл, присвячений 70-річчю з дня народження 
професора Івана Єгоровича Марочкіна «Актуальні 
проблеми судового права» (м.Харків, 10 січня 2019 року). 
2.Лекція на тему «Електронне судочинства» (школа 
професора Комарова, м. Харків, 08 лютого 2019 року). 
3.Круглий стіл на тему «Електронний суд» (м. Харків, 22 
лютого 2019 року). 
4.Міжнародна науково-практична конференція на тему 
«Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній 
системах» (м. Одеса, 30-31 травня 2019 рік). 
5.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми судового права», присвячена 70-річчю з дня 
народження професора Івана Єгоровича Марочкіна (м. 
Харків, 31 травня 2019 рік. 
6.Всеукраїнська студентська конференція «Реформа 
прокуратури: здобутки та прорахунки», м. Харків, 26 
листопада 2019 р. 

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

Тези: 
1. Актуальні питання до визначення вимог до кандидатів на 
посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності (Актуальні проблеми судового права : матеріали 
круглого столу, присвяченого 70-річчю з дня народж. проф. 
І. Є. Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 р.) / редкол.: А. П. 
Гетьман, Л. М. Москвич, І. В. Юревич та ін. – Харків : 
Право, 2019. – С.44-48), 0, 25 друк.арк. 
2. Антикорупційне виховання у вищих навчальних закладах 
як засіб попередження корупції в Україні (Вища юридична 



освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: матеріали 
ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, Харків, 2019. – С. 117-123), 0,3 друк.арк. 
3. Щодо конституційності положення про подання майнової 
декларації суддею у порядку передбаченому  ст.85 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» (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. 153-155), 0,25 друк.арк. 
4. Основні моделі медіації в судовій системі (Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції на тему 
«Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній 
системах» (м. Одеса, 30-31 травня 2019 рік, С. 200-203), 
0,25 друк. арк. 
5. Проблемні питання притягнення адвокатів до 
дисциплінарної відповідальності (Загальнонаціональний 
юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті 
реформи децентралізації в Україні» 13 грудня 2019 р.), 0,25 
друк. арк. 
Статті: 
1.Вимоги антикорупційного законодавства щодо осіб, які 
займають адміністративні посади в суді. (Наука онлайн: 
Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №10. 
– режим доступу:  https://nauka-
online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/vimogi-
antikoruptsijnogo-zakonodavstva-shhodo-osib-yaki-zajmayut-
administrativni-posadi-v-sudi/), 0,5 друк. арк. 

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

- 

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

- 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання. 

- 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

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

1. Відгук на автореферат дисертації Гончаренка В.С. 
«Правовий статус іноземного адвоката в Україні», 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. 

Почесна грамота 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 
Університету (листопад 2019 р.) 

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



 Додаток 1 
 

Перелік видів наукової роботи   
асистента  кафедри судоустрою та прокурорської діяльності 

Ребриш Анни Сергіївни 
  

№ 
з/п 

Назва виду роботи Години 

4 

1. Вимоги антикорупційного законодавства щодо осіб, які займають 
адміністративні посади в суді. (Наука онлайн: Міжнародний електронний 
науковий журнал - 2019. - №10. – режим доступу:  https://nauka-
online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/10/vimogi-antikoruptsijnogo-
zakonodavstva-shhodo-osib-yaki-zajmayut-administrativni-posadi-v-sudi/) 

40 годин  

14 

2.Основні моделі медіації в судовій системі (Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції на тему «Медіація в судовій, 
правоохоронній та правозахисній системах» (м. Одеса, 30-31 травня 2019 
рік, С. 200-203) 

40 годин  

15 

1. Актуальні питання до визначення вимог до кандидатів на посади 
суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності (Актуальні 
проблеми судового права : матеріали круглого столу, присвяченого 70-
річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 10 січ. 2019 р.) / редкол.: 
А. П. Гетьман, Л. М. Москвич, І. В. Юревич та ін. – Харків : Право, 2019. – 
С.44-48) 
2. Антикорупційне виховання у вищих навчальних закладах як засіб 
попередження корупції в Україні (Вища юридична освіта в контексті 
сучасних тенденцій розвитку: матеріали ХІІІ конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, Харків, 2019. – С. 117-123) 
3. Щодо конституційності положення про подання майнової декларації 
суддею у порядку передбаченому  ст.85 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» (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. 
153-155) 
4. Проблемні питання притягнення адвокатів до дисциплінарної 
відповідальності (Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 
правосуддя у контексті реформи децентралізації в Україні» 13 грудня 2019 
р.) 
 

 
80 годин 

 
 
 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей на 
конференцію: 
3. Круглий стіл «Актуальні проблеми судового права» присвячений 70-річчю 
з дня народження проф. І. Є. Марочкіна 10 січня 2019 р. 
1.Альонішко С. І. – студентка 1 курсу 2 групи, Факультету адвокатури, «Суд 
присяжних як форма народовладдя в демократичній державі» 
2.Бугрик А. В. – студентка 1 курсу 10 групи, Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України, «Міжнародні принципи та стандарти правосуддя» 
3.Гончаров В. О. – студент 8 групи 1 курсу, Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції, «Зміцнення гарантій незалежності суддів у сучасній 
правовій системі України» 
4.Кузьміна В. О. – студентка 3 групи 1 курсу, факультету адвокатури, 
«Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності» 
5.Луценко А. П. - студентка 1 курсу 4 групи, Факультет 
адвокатури,«Особливості дотримання правил суддівської етики» 
6.Ярова А. С. – студентка 3 групи 1 курсу, Факультету адвокатури, 
«Перспективи діяльності Вищого антикорупційного суду» 

 
780 годин 



7.Yaroslav Morozov – student group 10, 1st Course, Criminal Justice and 
Prosecutor’s Training institute, «International standards for prosecution and 
prosecutors» 
8.Бабельник І. В. - студент 5 курсу 4 групи, Факультету адвокатури, 
«Реформування інституту адвокатського запиту» 
9.Бабунич В. І. – студентка 5 курсу 6 групи, Факультету адвокатури, 
«Забезпечення принципу конфіденційності в діяльності адвокатів» 
10.Бойко В. – студентка 5 курсу 7 групи, Факультету адвокатури, «Проблеми 
професійної етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів» 
11.Борох А. Ю. – студентка 5 курсу 6 групи, Факультету 
адвокатури,«Монополія адвокатури в Україні як складова конституційної 
реформи щодо правосуддя: переваги та недоліки» 
12.Вербецька А. В. – студентка 5 курсу 4 групи, Факультету адвокатури, 
«Особливості запровадження монополії адвокатської діяльності» 
13.Волотка А. В. – студентка 5 курсу 8 групи, Факультету 
адвокатури,«Інститут стажування в Україні для осіб, які виявили бажання 
набути статус адвоката» 
14.Воронова М. А. – студентка 5 курсу 4 групи, Факультету адвокатури 
«Порушення прав адвоката та шляхи протидії цьому явищу» 
15.Гаджиєва Е. Є. – студентка 5 курсу 6 групи, Факультету адвокатури 
«Проблемні питання розголошення адвокатської таємниці» 
16.Головченко Т. – студентка 1 курсу 3 групи, Факультету адвокатури  
«Порушення гарантій адвокатської діяльності» 
17.Добряк А. В. – студентка 5 курсу 4 групи, Факультету адвокатури 
«Адвокатська мантія: бути чи не бути?» 
18.Ігнатьєва К. О. – студентка 1 курсу 8 групи, Факультету адвокатури  
«Незалежність адвокатури у правовій державі» 
19.Кожушний К. С. – студент 8 групи 5 курсу, Факультету адвокатури 
«Цивільна відповідальність адвоката: український та європейський досвід» 
20.Малишко А. О. – студентка 5 курсу 4 групи, Факультету адвокатури, 
«Гонорар успіху: міф чи майбутнє українських реалій?» 
21.Матвієнко В. Г. – студентка 5 курсу 6 групи, Факультету адвокатури, 
«Розголошення адвокатської таємниці як підстава притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності» 
22.Нагула О. В. – студентка 5 курсу 8 групи, Факультету адвокатури 
«Проблема законодавчого врегулювання ролі адвоката в процесі медіації» 
23.Паращенко О. К. – студентка 7 групи 5 курсу, Факультету адвокатури, 
«Адвокатська таємниця крізь призму практики ЄСПЛ» 
24.Плигань І. Ю. – студентка 5 курсу 4 групи, Факультету адвокатури, 
«Право на правову допомогу, як необхідний елемент доступності 
правосуддя» 
25.Рубан А. С. – студентка 5 курс, Факультет адвокатури «Незаконність 
проведення обшуків у приміщеннях адвокатів з метою вилучення 
інформації, що становить адвокатську таємницю» 
26.Сотник А. І. – студентка 1 курсу 8 групи, Факультету адвокатури 
«Питання порушення прав адвокатів в Україні та механізми реалізації їх 
захисту» 
27.Cтеплюк К. В. – студентка 4 групи 5 курсу, Факультету адвокатури 
«Доцільність впровадження принципу мультидисциплінарності як можлива 
альтернатива рефорування національної моделі інституту адвокатури» 
28.Ткаченко С. В.  – студентка 6 групи 5 курсу, Факультету адвокатури 
«Принцип уникнення конфлікту інтересів як складова дотримання 
адвокатської етики» 
29.Хайрулліна Д. – студентка 1 групи 5 курсу, Факультету адвокатури 
«Новели кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з 
реформою адвокатури» 
30.Хараман Д. І. – студентка 4 групи 5 курсу, Факультету адвокатури «Деякі 
проблемні аспекти реформування інституту адвокатури в Україні» 
31.Хараман О. В. – студент 4 групи 5 курсу, Факультету адвокатури 



«Виключне право адвокатів на представництво у судах» 
32.Цмоканич У. Я. – студентка 6 групи 5 курсу, Факультету адвокатури 
«Гонорар успіху» в різних країнах 
33.Червінська Д. І. – студентка 2 групи 1 курсу, Факультету адвокатури 
«Реформа адвокатури: монополія та її вплив на судову процедуру» 
34.Шавлак В. Р. – студентка 5 курсу 6 групи, Факультету адвокатури 
«Відповідальність адвоката: міжнародні стандарти та відображення їх у 
національному законодавстві» 
35.Шубіна О. В. – студентка 1 курсу 7 групи, Факультету адвокатури 
«Проблеми та перспективи розвитку адвокатського самоврядування в 
Україні» 
36.Зубко Т. О. – студентка 5 курсу, Факультету адвокатури  
«Штучний інтелект у сфері надання юридичних послуг» 
 
Всеукраїнська студентська конференція «Реформа прокуратури: здобутки та 
прорахунки»  
 
1.Мачух Д. – студентка 7 групи 3 курсу, Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України «Спеціалізована антикорупційна прокуратура в 
системі органів прокуратури»  
 
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Юридична 
осінь» 
 
1.Затулій А.О. – студентка 5 курсу 7 групи, Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України «Особливості професійної правосвідомості судді» 
2.Яїцька Д.І. – студентка 5 курсу 7 групи, Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України «Розумний строк судового розгляду як 
функціональний принцип судової влади» 

19 Узагальнення практики Вищої ради правосуддя щодо притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності за 2017-2018 рр. 50 годин 

20 
ВС, Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні судді 
Верховного Суду Шевцової Н.В. (щодо притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності) 

 
 

50 годин 

 Всього  
1040 годин 

 

                                                                    


