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 З  В  І  Т 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2019 РІК 
 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ: 

           
  1.1. Науково-дослідна робота кафедри судоустрою та прокурорської 

діяльності у 2019 році виконувалася згідно з цільовою комплексною програмою 

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

«Проблеми підвищення ефективності діяльності судової влади» № 0111u000957 

затвердженою Вченою Радою Університету.   

1.2. 

1. Москвич Л.М., д.ю.н., професор 

«Методологія оцінки якості роботи суду», 2,0 друк.арк. 

Опубліковано: 10,1 друк.арк., 3084,25 год. 

 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, 1 друк.арк. 

2. «Право судді на судовий захист: практика ЄСПЛ у контексті 

українських реалій», «Права людини і національна безпека: роль органу 

конституційної юрисдикції, 0,5 друк.арк. 

3. «До питання про конституційність процедури кваліфікаційного 

оцінювання суддів», «Закарпатські правові читання»,  0,5 друк.арк. 

Тези: 

1.  «Judicial practice unite tools», Conferinţa «Particularitățile adaptării 

legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-

24 martie 2019, Chişinău, 0,25 друк. арк. 
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  2. «Правовий статус громадської ради доброчесності», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 31 травня 2019 р., м. Харків, 0,25 

друк.арк. 

 3. «Чи має суддя право на судовий захист?», круглий стіл «Актуальні 

проблеми судово-правової реформи» 18 жовтня 2019 р., м. Одеса, 0,25 

друк.арк. 

 4. «Звільнення судді за станом здоров’я як самостійна підстава 

припинення статусу судді: проблеми правозастосування», конференція 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 24-

25 жовтня 2019 р.; Чернівці, 0,25 друк.арк. 

 5. «Адміністрування академічними інноваціями: постановка проблеми», 

конференція «Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій 

розвитку», м. Харків, 0,3 друк.арк. 

 6. «Правила професійної етики правника: професійний обов’язок VS 

юридичного зобов’язання», круглий стіл «Етика правника» 21 листопада 

2019 р., 0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 5, 4 

друк.арк. 

2. «Правові основи судового адміністрування та судової діяльності», 

Розділ 11; підрозділи 1.2; 4.1; 4.4; 6.2; 6.7; 8.5, 2,8 друк.арк. 

 

2. Каркач П.М., к.ю.н., професор 

 «Взаємодія судового контролю та прокурорського нагляду на стадії  

досудового слідства», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано: 4,15 друк.арк., 230 год. 
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Статті: 

1. «Деякі питання  прокурорської діяльності у сфері протидії 

злочинності», «Юрист України», № 2 (37), 0,5 друк.арк.  

 Тези: 

1. «Реформа прокуратури: недоліки і прорахунки (на прикладі 

місцевих прокуратур)», юридичний форум «Доступ до правосуддя у 

контексті реформи децентралізації в Україні» 13 грудня 2019 р., м. Харків, 

0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники:  

 «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 10, 3,4 

друк.арк.  

 

3. Бабкова В.С., к.ю.н., доцент  

 «Конституційна реформа щодо приведення прокурорської системи до 

європейських стандартів», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,7 друк.арк., 280 год. 

 Статті: 

1. «Проблеми визнання результатів зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж належними та допустимими доказами», 

«Юрист України», № 2 (37), 0,5 друк.арк. 

2. «Деякі аспекти реформування системи прокуратури», 

«Порівняльно-аналітичне право», № 4, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Деякі проблеми спеціального кримінального провадження (in 

absentia)», круглий стіл «Актуальні проблеми судового права», 10 січня 

2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 
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2. «Щодо продовження дії запобіжних заходів у судовому 

провадженні», конференція «Актуальні проблеми судового права» 31 

травня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 5, 

1,2 друк.арк. 

 

4. Трагнюк Р.Р., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 3,65 друк.арк., 370 год. 

Статті:  

1. «Дискусійні аспекти ліквідації військових прокуратур в Україні», 

«Порівняльно аналітичне право», № 4, 0,5 друк.арк. 

2. «Проблеми визначення керівника органу досудового розслідування 

в Національному антикорупційному бюро України як об’єкта 

прокурорського нагляду», «Молодий вчений», № 10, 0,5 друк.арк. 

3. «Здійснення прокуратурою координаційної діяльності в Україні та 

республіці Білорусь: порівняльно-правове дослідження», «Закарпатські 

правові читання», 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Проблеми визначення статусу військових прокурорів як 

передумова ліквідації військових прокуратур в Україні», юридичний 

форум «Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в 

Україні» 13 грудня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 8, 1,5 

друк.арк.  
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2. «Правові основи судового адміністрування та судової діяльності», 

Підрозділи 5.10; 5.11; 8.9, 0,4 друк.арк. 

 

5. Русанова І.О., к.ю.н., доцент 

«Порівняльний аналіз судового адміністрування в країнах ЄС та в 

Україні», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,6 друк.арк., 1365 год. 

Статті: 

1. «Реалізація стандартів суддівської етики як запорука запобігання 

корупції у судовій владі», «Закарпатські правові читання», 0,2 друк.арк. 

Тези: 

 1. «Місце антикорупційного суду в системі судоустрою», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 31 травня 2019 р., м. Харків, 0,25 

друк.арк. 

 2. «До питання правового регулювання та практики функціонування суду 

присяжних», конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні» 24-25 жовтня 2019 р., м. Чернівці, 0,25 

друк.арк.  

 Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 15, 0,6 

друк.арк. 

2. «Правові основи судового адміністрування та судової діяльності», 

Підрозділи 9.1-9.5; 9.12, 1,3 друк.арк. 

 

6. Овсяннікова О.О., к.ю.н., доцент 

«Фактори, які впливають на формування громадської думки щодо судової 

влади», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 10,7 друк.арк., 1540 год. 
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Статті: 

1. «Аналіз позитивних та негативних аспектів суду присяжних як 

інструменту народовладдя в контексті сучасних законодавчих реалій», 

«Інтернаука», № 22 (62) т. 3,  0,25 друк.арк. 

2. «Організація тайм-менеджменту працівників суд», «Актуальні 

проблеми сучасної юриспруденції», № 6 (Т.2), 0,25 друк.арк. 

3. «До питання управління конфліктами в роботі суду», «Порівняльно-

аналітичне право», № 5, 0,25 друк.арк. 

4. «Основні переваги та недоліки впровадження адвокатської 

монополії в Україні», «Молодий вчений», №10, 0,25 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Порядок проведення регулярного оцінювання суддів громадськими 

об’єднаннями», круглий стіл «Актуальні проблеми судового права» 10 

січня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

2. «Особливості розгляду судових справ в режимі закритого судового 

засідання», конференція «Актуальні проблеми судового права» 31 травня 

2019 р., Харків, 0,25 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 14, 

1,2 друк.арк. 

2. «Правові основи судового адміністрування та судової діяльності», 

Розділ 10; Розділ 3; підрозділи 1.1., 1.3., 1.8-1.9., 2.6., 4.5.-4.10., 8.6-8.8., 

8.10., 9.6.-9.11, 11, 8 друк.арк.  

 

 7. Іванцова А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 3,4 друк.арк., 518 год. 
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Статті: 

1. «Medical error and liability for it in some post-soviet countries 

(Belarus,Kazakhstan, Moldova, Ukraine)», «Wiadomosci Lekarskie, tom 

LXXII, nr 5 cz I, 1 друк.арк. 

2. «Аналіз судової практики різних країн, щодо лікарської помилки і 

відповідальність за неї в Україні», «Закарпатські правові читання», 0,5 

друк.арк. 

 Тези: 

1. «Міжнародно-правовий захист прав адвокатів», круглий стіл «Актуальні 

проблеми судового права» 10 січня 2019 року, м. Харків, 0,2 друк.арк. 

2. «Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правової 

допомоги», конференція «Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку», 16 травня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

3. «Визначення поняття якісної правової допомоги через призму її 

складових», конференція «Актуальні проблеми судового права» 31 травня 

2019 р., м. Харків, 0,3 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Правові основи судового адміністрування та судової діяльності», 

Підрозділи 7.1; 7.2; 7.11-7.18, 1,1 друк.арк. 

 

8. Юревич І.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 8,8 друк.арк., 647,5 год. 

Статті: 

1. «Реалізація стандартів суддівської етики як запорука запобігання 

корупції у судовій владі», «Закарпатські правові читання», 0,3 друк.арк. 
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2. «Judicial Protection of Civil Rights in Ukaine: National Experience 

through the Prism of European Standards», «Journal of Advanced Research in 

Law and Economics»,  Volume X, Issue 1(39), 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1.«Юридична антропологія судової влади як новий науковий напрям 

правової науки», конференція «Актуальні проблеми судового права» 31 

травня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

2. «Щодо гарантій пенсійного забезпечення прокурорів», юридичний 

форум «Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в 

Україні» 13 грудня 2019 р., м. Сєвєродонецьк, 0,25 друк.арк.   

Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 9, 

4 друк.арк.  

2. «Правові основи судового адміністрування та судової діяльності», 

Розділ 2, підрозділи 2.1-2.5; 2.7-2.9, підрозділи 5.7-5.9; 6.10-6.12; 7.3-7.10, 

3,5 друк.арк. 

 

 9. Дудченко О.Ю., к.ю.н., доцент 

 «Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної системи 

України», 1,5 друк.арк. 

 Опубліковано: 3,2 друк.арк., 540 год. 

Статті: 

1. «Наукові підходи до визначення змісту поняття «правоохоронна 

система», «Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія право», Вип. 57, т. 1, 0,6 друк.арк. 

2. «Scientific approaches to defining the contents of the law enforcement 

system», «Legea și viața», № 9/2 (333), 0,6 друк.арк. 
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3. «Сутність правоохоронної системи», «Підприємство, господарство і 

право», № 8 (282), 0,6 друк.арк. 

4. «Правоохоронна функція як одна з форм реалізації державної влади», 

«Правова позиція», № 3 (24), 0,6 друк.арк. 

5. «Теоретичні передумови дослідження державної влади», «Держава та 

регіони. Серія: Право», № 3 (65), 0,6 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Загальні принципи реалізації прав та свобод людини й 

громадянина», конференція «Проблеми та стан дотримання і захисту прав 

людини в Україні» 16-17 серпня 2019р., м. Львів, 0,2 друк.арк. 

 

 10. Ребриш А.С., к.ю.н., асистент 

 «Організаційно-правові засади  протидії корупції в судовій системі 

України», 0,75 друк.арк. 

Опубліковано: 1,8 друк.арк., 1040 год. 

 Статті: 

1. «Вимоги антикорупційного законодавства щодо осіб, які займають 

адміністративні посади в суді», «Міжнародний електронний науковий 

журнал», №10, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Актуальні питання до визначення вимог до кандидатів на посади 

суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності», круглий стіл 

«Актуальні проблеми судового права», 10 січня 2019 р., м. Харків, 0,25 

друк.арк. 

2. «Антикорупційне виховання у вищих навчальних закладах як засіб 

попередження корупції в Україні», конференція «Вища юридична освіта в 

контексті сучасних тенденцій розвитку», м. Харків, 0, 3 друк.арк. 
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3. «Щодо конституційності положення про подання майнової декларації 

суддею у порядку передбаченому ст.85 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», конференція «Актуальні проблеми судового права» 31 

травня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

4. «Основні моделі медіації в судовій системі», конференція «Медіація в 

судовій, правоохоронній та правозахисній системах» 30-31 травня 2019 р., 

м. Одеса, 0,25 друк.арк. 

5. «Проблемні питання притягнення адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності», юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті 

реформи децентралізації в Україні» 13 листопада 2019 р., м. Харків, 0,25 

друк арк. 

 

 11. Кривобок В.В., к.ю.н., доцент 

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

 Опубліковано: 1,3 друк.арк., 85 год. 

 Навчальні посібники: 

1. «Організація та діяльність органів прокуратури України», Розділ 9, 

1,3 друк.арк. 

 

 1.3. Викладачів, які не виконали НДР немає. 

 1.4.  –  

 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 

відповідного року здійснювала ґрунтовну дослідницьку роботу. З огляду на 

широку діяльність законодавчого органу України - прийняття змін до Законів 

України «Про прокуратуру» та «Про судоустрій і статус суддів» - науковці 

кафедри у своїх публікаціях, виступах на конференціях різних рівнів детально 
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вивчали, аналізували та висвітлювали проблемні і дискусійні положення 

нормативно-правового регулювання діяльності та статусу зазначених органів. 

Особливого значення при цьому набули напрацювання кафедри у площині 

практичної реалізації внесених змін. Об’єктивувалися вони у наукових 

напрацюваннях, роз’ясненнях, навчальних та навчально-методичних 

рекомендацій викладачів кафедри. Науковці кафедри активно були залучені до 

підготовки та подання наукових висновків, відповідей, експертних думок, 

зауважень та пропозицій на запити народних депутатів, Верховної Ради 

України, Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду України, адвокатів та 

громадян.  

Науковці кафедри у своїх публікаціях детально аналізують правовий 

статус суддів в Україні, правовий статус прокурорів в Україні, висвітлюють 

зміни функцій та повноважень органів прокуратури та судової влади, 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 реформу судової влади та 

прокуратури України спрямований на сприяння оптимальній реалізації 

повноважень і функцій судової влади, зокрема, окреслення концепції судового 

адміністрування, дослідження проблем судового кадрового менеджменту, 

особливо в аспекті реформування Верховного Суду, статусу суб’єктів судового 

адміністрування, ефективної комунікації у суді, прикладні проблеми процедури 

притягнення суддів та працівників апарату суду до юридичної відповідальності 
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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, 

порівняльному судовому праву.  

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. Наразі особливим напрямом є актуалізація діяльності науковців 

кафедри у сфері організаційного реформування системи прокуратури та 

проходження прокурорами кваліфікаційного оцінювання.  

За звітний період кафедра приділяла значну увагу також і таким правовим 

інститутам як інститут адвокатури, Державне бюро розслідувань, системі 

органів та осіб, які здійснюють виконання судових рішень, оптимізації роботи 

органів юстиції та Державної судової адміністрації.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.  

На запити Верховної Ради України: 

 - 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 - підготовлені д.ю.н., проф. Москвич Л.М.  

- Відповідь на запит народного депутата України М. Паламарчука № 559 

від 07.06.2019 р. щодо визначення критеріїв та показників, яким повинен 

відповідати висновок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо 
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виконання Генеральним прокурором професійних обов’язків – підготовлена 

д.ю.н., проф. Москвич Л.М. та к.ю.н., доц. Юревич І.В. 

2.2. ‒ 
2.3.  

Проф. Москвич Л.М.: 

- член науково-консультативної ради при Верховному Суді; 

- член науково-консультативної ради Конституційного Суду України. 

 

2.4.  

На запити Верховного Суду: 

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

підготовлений проф. Москвич Л.М.  

- Наукова думка з приводу питань, порушених у зверненні судді 

Верховного Суду О. Стародуба – підготовлена проф. Москвич Л.М. та доц. 

Юревич І.В. 

- Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні судді 

Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Н.М. Мартинюк 

(лист 15-2019) – підготовлений проф. Москвич Л.М. та доц. Овсянніковою О.О. 

- 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 – підготовлена проф. Москвич Л.М. та доц. Овсянніковою О.О. 

- 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) – 

підготовлена проф. Москвич Л.М. та доц. Овсянніковою О.О. 

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

адвоката) – підготовлений проф. Москвич Л.М. та доц. Іванцовою А.В. 

- Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні судді 

Верховного Суду Шевцової Н.В. (щодо притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності) – підготовлений проф. Москвич Л.М. та ас. 

Ребриш А.С. 

- Науковий висновок щодо питань, порушених суддею КАС у складі ВС 

Мартинюк Н.М. (щодо проблемних питань звільнення судді з посади) – 

підготовлений проф. Москвич Л.М. 

2.5.  

На запити Конституційного Суду України: 

- Наукова думка на запит судді Конституційного Суду України О.В. 

Касмініна № 349-16/484 від 08.02. 2019 р. – підготовлена проф. Москвич Л.М. 

- 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 – підготовлена проф. Москвич Л.М. 

- Наукова думка щодо змісту питань, порушених у конституційній скарзі 

Голяшкіна О.В. – підготовлена проф. Москвич Л.М. 

- Наукова думка приводу питань, порушених в листі-зверненні від 

29.10.2019 р. судді Конституційного Суду України В. Р. Мойсика – 

підготовлена проф. Москвич Л.М. та доц. Юревич І.В. 

2.6. 10 січня 2019 р. круглий стіл «Актуальні проблеми судового права», 

присвячений 70-річчю з дня народження професора Івана Єгоровича Марочкіна 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра 

судоустрою та прокурорської діяльності.  

 31 травня 2019 р. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

судового права», присвячена 70-річчю з дня народження професора Івана 
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Єгоровича Марочкіна, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, кафедра судоустрою та прокурорської діяльності. 

 26 листопада 2019 р. всеукраїнська студентська конференція «Реформа 

прокуратури: здобутки та прорахунки», Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, кафедра судоустрою та прокурорської діяльності, 

Харківська обласна організація Союзу юристів України  та за підтримки 

Первинної профспілкової організації студентів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

 Співорганізатори конференції:  

24-25 жовтня 2019 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

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

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

2.7.  

Таблиця № 1. 
№ 
п/п 

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

участь 
Міжнародні 

1. 1. 7 грудня 2018 р. ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Реалізація державної 
антикорупційної політики в міжнародному 
вимірі», м. Київ 

1 

2. 8 лютого 2019 р. зустріч із міжнародним 
експертом з електронного правосуддя 
європейського проекту «PRAVO-Justice» Іваром 
Талло «Електронне судочинство: огляд системи 
й можливості застосування», Національний 
юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

4 

3. 22-23 марта 2019 г. Международная научно-
практическая конференция «Особенности 
адаптации законодательства Молдовы и 
Украины к законодательству Европейского 
Союза, г. Кишинев, Республика Молдова 

1 

4. 25 березня 2019 р. ХІ міжнародна науково-
практична інтернет-конференція «Роль та місце 
правоохоронних органів у розбудові 

1 
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демократичної правової держави», м. Одеса. 
5. 11-12 квітня 2019 р., ХІ Міжнародна науково-

практична конференція «Закарпатські правові 
читання», м. Ужгород. 

6 

6. 16 квітня 2019 р. Міжнародний круглий стіл 
«Інститут пробації в Україні: сучасний стан і 
перспективи розвитку», м. Київ. 

1 

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

2 

8. 30-31 травня 2019 р. Міжнародна науково-
практична конференція на тему «Медіація в 
судовій, правоохоронній та правозахисній 
системах», м. Одеса 

1 

9. 31 травня 2019 р. Міжнародна конференція 
«Актуальні проблеми судового права», 
присвячена 70-річчю з дня народження 
професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. 
Харків 

16 

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

1 

11. 16-17 серпня 2019р. Міжнародна науково-
практична конференція «Проблеми та стан 
дотримання і захисту прав людини в Україні, м. 
Львів 

1 

12. 24-28 вересня 2019 р. ІІІ Харківський 
міжнародний юридичний форум, Національний 
юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

3 

13. 24-25 жовтня 2019 р. ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні» 
р., м. Чернівці 

4 

Всеукраїнські 

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

1 

2. 10 січня 2019 р. круглий стіл «Актуальні 
проблеми судового права», присвячений 70-
річчю з дня народження професора Івана 
Єгоровича Марочкіна, м. Харків  

16 

3. 08 лютого 2019 р. «Електронне судочинство» 
(школа професора Комарова), м. Харків  

1 

4.  22 лютого 2019 р. круглий стіл на тему 
«Електронний суд», м. Харків. 

1 

5. 28-29 березня 2019 р. IX Західноукраїнський 1 
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юридичний форум, м. Львів 
6. 22 березня 2019 р. VIІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція «Становлення 
особистості професіонала: перспективи та 
розвиток», м. Одеса. 

1 

7. 25 квітня 2019 р. підсумкова науково-практична 
конференція «Роль юридичної науки в 
забезпеченні правоохоронної діяльності», м. 
Київ. 

1 

8. 16 травня 2019 р. всеукраїнська науково-
практична конференція «Адвокатура України: 
сучасний стан та перспективи розвитку», м. 
Харків. 

2 

9.  18 червня 2019 р. семінар «Впровадження 
ЄСІТС в Україні: європейський досвід» Право-
Justik, Харківський апеляційний суд, м. Харків 

2 

10. 21 листопада 2019 р. круглий стіл «Етика 
правника» Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

3 

11. 26 листопада 2019 р. всеукраїнська студентська 
конференція «Реформа прокуратури: здобутки 
та прорахунки», м. Харків 

15 

 

2.8. 

Франція, семінар (практикум) «Досвід функціонування Європейського 

суду з прав людини: від звернення до виконання рішення», Національна школа 

суддів України, Європейським судом з прав людини, м. Страсбург, 15 травня 

2019 року – проф. Москвич Л.М. 

Republicii Moldova, Chişinău, сonferinţa internaţională ştiinţifico-practică 

«Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația 

Uniunii Europene», 23-24 martie 2019 – проф. Москвич Л.М. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1.  

1. Святоцька В.О. Стандарти організації та професійної діяльності 

адвокатури: порівняльно-правове дослідження: монографія / В. О. Святоцька. 

К.: Ін Юре, 2019. 480 с.; бібліогр.: С. 439-474. (27,9 друк.арк) (протокол № 11 

від 27 червня 2018 р.) 

2. Цимбалістенко О.О. Прокурор на початку досудового розслідування : 

монографія / О. О. Цимбалістенко. – Харків : Право, 2019. – 256 с. (14,9 

друк.арк.) (протокол № 7 від 21 січня 2019 р.) 

3.2. --  

3.3. 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. (29,99 друк.арк.) 

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. (23 друк.арк.)  

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 34/17,4 друк.арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.), 6/4,55 

1. L. Moskvych 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 (1 друк.арк.) 

2. L. Moskvych 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.). 
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3. A. Ivantsova Medical error and liability for it in some post-soviet countries 

(Belarus,Kazakhstan, Moldova, Ukraine) / Wiadomosci Lekarskie 2019 / 05, tom 

LXXII, nr 5 cz I (p. 877-882), (1 друк.арк.) 

4. A. Lapkin Compensation for damage caused by offences as the way of 

protection of victims’ rights (on the example of ukraine): the economic and legal 

aspects // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2019. – Issue 3. – Vol. 

22. URL: https://www.abacademies.org/journals/journal-of-legal-ethical-and-

regulatory-issues-current-issue.html, (1 друк.арк.) 

5. А. Lapkin Puberty vs age: on the issue of a warning sign of a victim of non-

violent intercourse with a minor // Georgian Medical News. 2019. № 6 (291). Р. 145-

150 (0,7 друк.арк.) 

6. O. Dudchenko Scientific approaches to defining the contents of the law 

enforcement system. Legea și viața. 2019. № 9/2 (333). С. 43–46 (0,6 друк.арк.) 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік, 4/3,7 друк.арк.  

1. L. Moskvych 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 (1 друк.арк.) 

2. A. Ivantsova Medical error and liability for it in some post-soviet countries 

(Belarus,Kazakhstan, Moldova, Ukraine) / Wiadomosci Lekarskie 2019 / 05, tom 

LXXII, nr 5 cz I (p. 877-882), (1 друк.арк.) 

3. A. Lapkin Compensation for damage caused by offences as the way of 

protection of victims’ rights (on the example of ukraine): the economic and legal 

aspects // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2019. – Issue 3. – Vol. 

22. URL: https://www.abacademies.org/journals/journal-of-legal-ethical-and-

regulatory-issues-current-issue.html, (1 друк.арк.) 



 21

4. А. Lapkin Puberty vs age: on the issue of a warning sign of a victim of non-

violent intercourse with a minor // Georgian Medical News. 2019. № 6 (291). Р. 145-

150 (0,7 друк.арк.) 

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

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік: 1/0,6 друк.арк. 

1. Dudchenko O. Scientific approaches to defining the contents of the law 

enforcement system. Legea și viața. 2019. № 9/2 (333). С. 43–46 (0,6 друк.арк.). 
3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science) ‒ 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 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. Dudchenko O. Scientific 

approaches to 
defining the contents 

of the law 
enforcement system.  

Legea și viața № 9/2 (333). С. 
43–46 (0,6 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1. Lidiia 

Moskvych 
Role of confidence 

during legitimization 
of justice in 
countries of 

transitional period 

International Journal 
of Supply Chain 

Management  

- 

2. Iryna V. 
Іurevych 

 

Protection of Civil 
Rights in Ukaine: 

National Experience 
through the Prism of 
European Standards 

Judicial 

Journal of Advanced 
Research in Law and 

Economics,   

Volume X, Issue 
1(39), Spring 

2019- 
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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 

Кількіс
ть 

друк. 
арк. на 
одного 
виклад

ача 
73/122,04 2/42,8 34/17,4 35/8,85 0 2/52,99 0 0 11,09 

 

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», доц. Юревич І.В. 

на тему: «Судова влада» та доц. Лапкіним А.В. на тему «Прокурор у 

кримінальному провадженні», «Прокурорський нагляд за додержанням законів 

при розслідуванні злочинів слідчими СБУ». 

Доц. Лапкін А.В. виступив на навчальному семінарі прокуратури 

Харківської області «Практичні аспекти дотримання конституційних прав 

учасників процесу під час здійснення досудового розслідування кримінальних 

проваджень та підтримання обвинувачення» 27 лютого 2019 р. на тему: 

«Забезпечення прокурором прав потерпілого у досудовому розслідуванні»  

Ас. Ребриш А.С. виступила на семінарі Ради адвокатів Кіровоградської 

області з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Гарантії незалежності 

адвокатської діяльності» . 
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 4.2.  

 Проф. Москвич Л.М. та ас. Ребриш А.С. проведено узагальнення 

практики Вищої ради правосуддя щодо притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності за 2017-2018 рр. Результати узагальнення впровадити у наукові 

дослідження з питань організації роботи органів судової влади, притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності, особливостей формування та 

функціонування Вищої ради правосуддя та в навчальний процес для викладання 

навчальних дисциплін «Судове право», «Судове адміністрування». 

 Доц. Лапкіним А.В. проведено узагальнення результатів анкетування 

слідчих з питань взаємодії з прокурорами у кримінальному провадженні. 

 Ас. Розсохою К.О. проведено узагальнення практики застосування 

законодавства Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, формування 

та отримання відповіді на запит про статистичні показники діяльності 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 4.3.   

Відповіді громадян – 1 

Відповідь на лист Бахмача О. М., засудженого Апеляційним судом 

Черкаської області за ст.ст. 115 ч. 2 п.6, 9, 13; 187 ч. 4; 190 ч. 2; 194 ч. 2; 358 ч. 3; 

70 КК України до довічного позбавлення волі. 

 

 Запити адвокатів - 1 

Відповідь на адвокатський запит адвоката Плахотнюка О.А. щодо 

отримання інформації з метою здійснення належного захисту прав та законних 

інтересів Полторацького Є. М. від 17.01.19 р. 

4.4. –  
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. 20.05. 2019 р. захист кандидатської дисертації Шпенової Поліни 

Юріївни «Апарат суду в системі організаційного забезпечення судової 

діяльності» зі спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. 

Науковий керівник – проф. Назаров І.В. 

20.05. 2019 р. відбувся захист кандидатської дисертації Крючко Наталії 

Іванівна «Ознаки судової влади». Науковий керівник – проф. Москвич Л.М. 

20.06. 2019 р. відбувся захист кандидатської дисертації Розсохи Кирила 

Олеговича «Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних органів 

України». Науковий керівник – проф. Назаров І.В. 

5.2. Викладачів, які не мають наукового ступеня, немає. 

5.3.  

Кандидатські – 1 

- Відгук офіційного опонента 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. 

Докторські - 1 

- Відгук офіційного опонента на дисертацію 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 

5.4.  
Кандидатські – 7; 

1. Відгук на автореферат дисертації Хорсуненка О.В. «Прокуратура 

України та країн-членів Європейського Союзу : порівняльне дослідження», 
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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» 

3. 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» 

4. Відгук на автореферат дисертації Лакатош Н. Й. «Організаційно-правові 

основи ювенальної юстиції в Україні» подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура 

та адвокатура 

5. Відгук на автореферат дисертації Коцкулич В. В. на тему «Формування 

професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та 

праксеологічний аспекти» подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура 

6. Відгук на автореферат дисертації Артем’євої Н. П. на тему: «Професійна 

правнича допомога  у судовому процесі України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 

судоустрій; прокуратура та адвокатура 

7. Відгук на автореферат дисертації Бережанського Г. І. «Організаційно-

правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий 

аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура  
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Докторські – 1. 

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 

 

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. 

Ас. Ребриш А.С.: 

- 29.03. 2019 р. 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». 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. На кафедрі судоустрою та прокурорської діяльності працюють 2 

наукових гуртки по науковим напрямам 

 1. Основи прокурорської діяльності 

 2. Судове право 
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Науковими гуртками на кафедрі керують: професори: Москвич Л.М., 

Каркач П.М.; доценти: Бабкова В.С., Русанова І.О., Овсяннікова О.О., 

Іванцова А.В., Юревич І.В та ас. Ребриш А.С. Загалом у гуртках беруть 

участь 80 студентів. 

7.2.  

167/28,16 друк.арк. 

7.3. 5/1,25 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1.  

Проф. Москвич Л.М. член редакційної колегії журналів: 

- «Вісник кримінального судочинства»; 

-  «Право України»; 

- «Вісник Національної академії правових наук України». 

Доц. Лапкін А.В. головний редактор науково-практичного журналу 

«Юрист України»; 

Проф. Москвич Л.М. та доц. Юревич І.В. члени 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. 

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

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. 

Доц. Дудченко О.Ю. член редакційної колегії науково-практичного журналу 

«Світ науки та освіти» (The World of Science and Education)  
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

- Доц. Іванцова А. В нагороджена Почесною грамотою Союзу юристів 

України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий особистий 

внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку.  

- Ас. Ребриш А. С. 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 Університету. 

-  

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

Проф. Москвич Л.М.: 

- пройшла стажування Lithuania for University Lecturers taught from 9 

September 2019 to 23 September 2019 at Vilniaus Universitety Faculty of Law (250 

h);  

- пройшла підготовку на 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 р.   

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

навчання в Осінній школі німецького права з 24 вересня 2019 р. по 28 вересня 

2019 р. 

 Доц. Овсяннікова О.О. пройшла науково-педагогічне стажування в 

Університеті «Аурел Влайсу», м. Арад (Румунія) на тему: «Педагогічна 
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майстерність, сучасні методи викладання та інноваційні технології в освіті», 

28.10-02.11.2019 Certificate (150 h.) 

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); 

- співробітництво з Програмою ЄС Еразмус+ по реформуванню 

магістерських програм для підготовки слідчих, суддів та прокурорів 

CRIMHUM; 

- співробітництво з міжнародною організацією розвитку права 

(International Development Law Organization), експерт з питань антикорупційних 

реформ. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 4 від  

09 грудня 2019 р.  

 

 

Зав. кафедрою      проф. Москвич Л. М. 


