
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Москвич Лідія Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою 

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, 5,2 друк. арк. 
 

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

Монографія, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

В наукових публікаціях висвітлено характерні властивості 
перехідного правосуддя в контексті України, висвітлено 
найбільш перспективни напрямки удосконалення правового 
регулювання та практики організації роботи суду в умовах 
трансформаційного процесу та імплементації європейських 
стандартів правосуддя. Також досліджено особливості 
формулювання вимог до суддів, недоліків в правовом 
регулювання умов їх звільнення. Також висвітлені сучасні 
проблеми звільнення прокурорів. 

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 

- 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України. 

1. Член НКР при Верховному Суді 
2. Член НКР Конституційного Суду України 

6. Зв'язок з практикою 1. Член Конкурсної комісії з добору Голови ДБР; 
2. 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 

2019 р. 

6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 

6.3. Участь у розробці наукових  
висновків за зверненням 
суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України. 

Науково-експертний висновок щодо відповідності 
Конституції України окремих положень Закону № 193 від 
16.10.2019 (справа за Конституційним поданням Пленуму 
Верховного Суду)  
     Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 05.12.2019 р. судді Конституційного Суду 
України П. Т. Філюка  
     Науковий висновок щодо питань, порушених суддею КАС 
у складі ВС Мартинюк Н.М. (щодо проблемних питань 
звільнення судді з посади)  
     Науково-експертний висновок з приводу питань, 
порушених у конституційному поданні від 04.03.2020 р. 
(щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо першочергових 
заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 
року № 113-ІХ (зі змінами)), відповідно до листа-звернення 
судді-доповідача І.М. Завгородньої - підготовлений д.ю.н., 
проф. Москвич Л.М. 
     Науково-експертний висновок щодо питань, порушених у 
конституційному поданні 49 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про Вищий 
антикорупційний суд»  
     Науковий висновок щодо обчислення стажу роботи судді  
(на звернення судді  Великої Палати Верховного Суду О.Б. 
Прокопенка від 18.03.2020 р.)  
     Науковий висновок з приводу питань, порушених у 
зверненні судді Верховного Суду Мартинюк Н.М. (щодо 
відкриття дисциплінарної справи щодо адвоката) 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

     Науково-правовий висновок з приводу питань, порушених 
у зверненні адвоката А.В. Стельмащук 
     Науково-правовий висновок на запит Заступника 
Керівника Офісу Президента України А.Смирнова (щодо 
легітимності рекомендацій ВККСУ, прийнятих за участю 
С.Ю. Козьякова, Т.Ф. Весельської, С.О. Щотки, Ю.Г. 
Тітова)  
     Зауваження та пропозиції на проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні 
правосуддя» (реєстр. № 2710), що поданий Кабінетом 
Міністрів України  
     Наукова думка щодо питань, порушених у листі-зверненні 



Голови Вищої ради правосуддя А.А. Овсієнка (щодо 
проблемних питань правозастосування положень Закону № 
193-IX) 
     Науковий  висновок  з приводу питань,  порушених у 
зверненні Голови Вищої ради правосуддя  А.А. Овсієнко щодо 
законопроектів № 3711, № 3711-1, № 3711-2 
     Відповідь на звернення народного депутата України  В. 
М. Неклюдова щодо поновлення на посадах звільнених за 
результатами проведеної атестації прокурорів на підставі 
рішень судів та з інших питань. 

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) 

06 грудня 2019 р. IV Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми виконавчого процесу 
України: теорія і практика, м. Київ 

06 грудня 2019 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Процесуальне законодавство: шляхи 
уніфікації та реформування», присвячена пам’яті 
професора Павла Заворотька, м. Київ 

11 грудня 2019 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Професійна правнича допомога: сучасний 
підхід», м. Київ 

24 грудня 2019 р. круглий стіл «Теоретичні основи якості 
кримінального процесуального законодавства України»,  м. 
Харків 

20 лютого 2020 Міжнародна практична конференція 
«Модельні рішення для судів: кращі міжнародні та 
українські практики», м. Харків 

30 квітня 2020 р. Міжнародний вебінар «Дистанційне 
правосуддя», м. Київ 

25 червня 2020 р. Міжнародна онлайн-конференція 
«Взаємні здобутки Європейської Комісії «За демократію 
через право» і органів конституційної юстиції та проблеми 
тлумачення у конституційному судочинстві», м. Київ 

25 вересня 2020 р. IV Харківський міжнародний 
юридичний форум «Людська гідність і гендерна рівність: 
конституційні метаморфози», м. Харків 

13 жовтня 2020 р. Міжнародниий вебінар «Управління 
судовими інформаційними системами: міжнародний 
досвід», м. Київ 

16 жовтня 2020 р. IV Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні», м. Чернівці 

28 жовтня 2020 р. Науково-практична онлайн-
конференція «Доктринальні підходи в діяльності 
Конституційного Суду України», м. Київ 

06 листопада 2020 р. Х Міжнародна науково-практична 
конференція «Адвокатура: минуле, сучасність та 
майбутнє», м. Одеса 
20 листопада 2020 конференція забезпечення єдності 
судової практики: правові позиції великої палати Верховного 



Суду та стандарти Ради Європи, м. Київ 
04 грудня 2020 р. Міжнародний симпозіум «Реформи 

українського законодавства: сучасний розвиток», Австрія, 
м. Грац  

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
     Moskvych L. Role of Confidence and Supply Chain Strategy 
during Lejitimization of Justice in Countries of Transitional 
Period / International journal of Supply Chain Management, 
Vol. 8, No 6 (2019), pp. 533-543. (Scopus)  (1,3 друк.арк.) 
     Moskvych, L.M. Disease as interference for judge's profession 
(2019) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 72 (12 
cz 2), pp. 2501-2509.  (Scopus) (1 друк.арк.) 
         Москвич Л.М. Актуальні питання популяризації 
професії приватного виконавця / Актуальні проблеми 
виконавчого процесу України: Теорія і практика. Збірник 
наукових статей  / За заг. ред. д.ю.н., проф. Фурси С.Я.  – 
К.: Видавець Позднишев, 2019. – с. 90-93 (0,5 друк.арк.) 
          Москвич Л. М. Порушення єдності статусу суддів 
шляхом диференціації розміру суддівської винагороди /Л. М. 
Москвич // Юридична Україна. - К.:Юринком Интер, 2020, N 
N 1.-С.63-64 (0,5 друк. арк.) 
 
Тези: 
      Москвич Л.М. Хвороба як перешкода професії судді / 
Конституційні засади медичної реформи в Україні: 
матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 
р.). – Харків : Право, 2019. – с. 67-68 (0,1 друк.арк) 
     Москвич Л.М. Актуальні питання популяризації професії 
приватного виконавця /Актуальні проблеми виконавчого 
процесу України: теорія і практика (IV Міжнародна 
науково-практична конференція, 6 грудня 2019 року, м. 
Київ). – К.: Видавець Позднишев, 2019. – 204 с. – С.93-95 (0,2 
друк.арк.) 
     Москвич Л.М. Щодо відповідності конституції України 
практики залучення іноземного елементу у формування 
органів державної влади / Теоретичні основи якості 
кримінального процесуального законодавства України : зб. 
матеріалів круглого столу за результатами роботи 
фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 
Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. 
(м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. 
І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – с. 
67-70 (0,2 друк.арк.) 
      Москвич Л.М. До питання оптимізації судівництва 
шляхом запровадження системи мирових суддів / матеріали 
загальнонаціонального юридичного форуму “Доступ до 
правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні” 
(м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.) – Сєвєродонецьк: 
Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 
265 с. – С. 159-161. (0,2 друк.арк) 
     Москвич Л.М. Звільнення прокурорів: проблеми сучасного 
правового регулювання та практики / Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали 
ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 



р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. 
секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020.- с.149-
151 (0,2 друк.арк.). 
 
Монографія: 
     Городовенко Віктор Валентинович / Велика українська 
юридична енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, 
судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор 
(голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 147-148 (0,1 
друк.арк.) 
     Добір суддівських кадрів / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 185-187 (0,1 друк.арк.) 
     Кандидат на посаду судді / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 366-367 (0,1 друк.арк.) 
     Конституційна відповідальність судді / Велика 
українська юридична енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний 
процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: 
В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-
т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 381-383 (0,1 
друк.арк.) 
     Легітимність судової влади/ Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 430-431 (0,1 друк.арк.) 
     Марочкін Іван Єгорович / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 438-439 (0,1 друк.арк.) 
     Оцінка ефективності суду / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 589-591(0,1 друк.арк.) 



     Правовий статус судді / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 648-450 (0,1 друк.арк.) 
     Правовий статус суду / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с.650-652 (0,1 друк.арк.) 
     Судова влада / Велика українська юридична енциклопедія : 
Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та 
адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. 
прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – 2020. – с.  816-817(0,1 друк.арк.) 

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

     Moskvych L. Role of Confidence and Supply Chain Strategy during 
Lejitimization of Justice in Countries of Transitional Period / 
International journal of Supply Chain Management, Vol. 8, No 6 
(2019), pp. 533-543. (Scopus)  (1,3 д.а.) 
     Moskvych, L.M. Disease as interference for judge's profession 
(2019) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 72 (12 cz 2), 
pp. 2501-2509.  (Scopus) (1 д.а) 

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 «Вісник Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України»; 
-член редакційної колегії 19 тому енциклопедії; 
- член редакційної колегії збірника ІV Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні 
проблеми судової реформи в Україні» 
- член колегії рецензентів збірника «Проблеми законності». 

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 

- 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати окремо 
докторські, окремо 
кандидатські 

         Кандидатські: 
      Відгук на автореферат дисертації Сляднєвої Катерини 
Анатоліївни на тему: «Диспозитивність як організаційна 
складова участі прокурора в кримінальному провадженні в 
Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 



юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; 
прокуратура та адвокатура 
     Відгук на автореферат дисертації Костюк Наталії Петрівни 
«Застосування норм права органами виконавчої влади в Україні: 
питання теорії і практики», представленої на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.01–теорія та історія держави і права; історія політичних 
та правових учень 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

Член правління Німецько-Українського об’єднання юристів 

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 склав   
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 07 грудня 2020 р. 
 
 


