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 З  В  І  Т 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2020 РІК 
 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ: 

           
У даному розділі мають бути вказані:  
1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження. 

Науково-дослідна робота кафедри судоустрою та прокурорської 

діяльності у 2020 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. Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну та 

неповну ставку на кафедрі виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий 

ступінь, посада, тема та обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати 

публікації (монографії, статті, тези) кожного викладача. 

 

1. Москвич Л.М., д.ю.н., професор 

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

Опубліковано: 5,2 друк.арк. 

Монографія: 

1. «Велика українська юридична енциклопедія», статті «Городовенко 

Віктор Валентинович», «Добір суддівських кадрів», «Кандидат на посаду 

судді», «Конституційна відповідальність судді», «Легітимність судової 

влади», «Марочкін Іван Єгорович», «Оцінка ефективності суду»,      

«Правовий статус судді», «Правовий статус суду», «Судова влада»,  

Харків, 2020, 1 друк.арк.; 
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 Статті: 

1.  «Role of Confidence and Supply Chain Strategy during Lejitimization of 

Justice in Countries of Transitional Period», «International journal of Supply 

Chain Management», 2019, Vol. 8, No 6, 1,3 друк.арк. 

2. «Disease as interference for judge's profession», «Wiadomosci 

lekarskie», 2019,  72 (12 cz 2), 1 друк.арк. 

3. «Актуальні питання популяризації професії приватного виконавця», 

«Актуальні проблеми виконавчого процесу України: Теорія і практика», 

2019, 0,5 друк.арк. 

4. «Порушення єдності статусу суддів шляхом диференціації розміру 

суддівської винагороди», «Юридична Україна», 2020, N N 1, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Хвороба як перешкода професії судді», конференція 

«Конституційні засади медичної реформи в Україні» 6 грудня 2019 р., 

м. Харків, 0,1 друк.арк. 

2. «Актуальні питання популяризації професії приватного виконавця», 

конференція «Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і 

практика» 6 грудня 2019 року, м. Київ, 0,2 друк.арк. 

3. «Щодо відповідності Конституції України практики залучення 

іноземного елементу у формування органів державної влади», 

конференція «Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України» 24 грудня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк.арк. 

4. «До питання оптимізації судівництва шляхом запровадження 

системи мирових суддів», юридичний форум «Доступ до правосуддя в 

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

м. Сєвєродонецьк, 0,2 друк.арк. 

5.  «Звільнення прокурорів: проблеми сучасного правового 

регулювання та практики», конференція «Сучасні виклики та актуальні 
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проблеми судової реформи в Україні» 16 жовтня 2020 р., м. Чернівці, 0,2 

друк.арк. 

 

2. Трагнюк Р.Р., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано:   1,5 друк.арк. 

Монографія: 

«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Незалежність 

прокурора»,  «Система прокуратури», Харків, 2020, 0,5 друк.арк. 

Статті:  

1. «Деякі проблеми визначення поняття правоохоронних органів за 

законодавством України», «Наукові записки Львівського університету 

бізнесу та права», 2020, № 26, 0,5 друк.арк. 

2. «Проблеми визначення статусу митних органів як правоохоронних 

органів на сучасному етапі», «Юридичний науковий електронний 

журнал», 2020, № 8, 0,5 друк.арк. 

 

3. Русанова І.О., к.ю.н., доцент 

«Порівняльний аналіз судового адміністрування в країнах ЄС та в 

Україні», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 1,6 друк.арк. 

Монографія: 

«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Апеляційні суди»,      

«Місцеві суди», «Принцип державної мови судочинства», Харків, 2020, 

0,4 друк.арк. 
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Статті: 

1. «До питання про конституційність правової основи кадрового 

перезавантаження прокуратури», «Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки», 2020, № 4, 0,5 друк.арк. 

2. «Суб’єкти вирішення питання щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурорів», «Публічне право», 2020, № 3, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Проблеми сучасної кадрової політики в органах прокуратури», 

конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в 

Україні» 16 жовтня 2020 р., м. Чернівці, 0,2 друк.арк. 

 

4. Овсяннікова О.О., к.ю.н., доцент 

«Фактори, які впливають на формування громадської думки щодо судової 

влади», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,95 друк.арк. 

Монографія: 

«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Асоціації суддів», 

«Ознаки судової влади», «Офіційний друкований орган суду», «Принцип 

повноти судової влади», «Судова процедура», «Транспарентність судової 

влади», «Форми реалізації судової влади», Харків, 2020, 0,7 друк.арк. 

Статті: 

1. «Безсторонність суду як елемент справедливої судової влади», 

«Juris Europensis scientia», 2020, № 2/2020, 1 друк.арк. 

2. «Суд присяжних: міжнародна практика та проблеми реалізації в 

Україні», «Юридичний науковий електронний журнал», 2020,  № 7, 0,5 

друк.арк. 
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3. «Проблемні аспекти забезпечення безпеки суддів», «Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки», 2020, № 11,  

0,5 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Методичні прийоми підготовки та проведення лекцій у вищій 

школі», круглий стіл «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти» 23 

грудня 2019 р., 0,25 друк.арк. 

 

 5. Іванцова А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 2 друк.арк. 

Монографія: 

«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Мирова юстиція», 

«Мировий суддя», Харків, 2020, 0,2 друк.арк. 

Статті: 

1. «Reproductive rights violations: forced sterilization and restriction of 

voluntary sterilization», «Wiadomosci Lekarskie»,  2020,  tom LXXII, nr 12 cz 

II, 1 друк.арк. 

2. «Міжнародний досвід підготовки кадрів для судової системи», 

«Вісник чернівецького факультету Національного університету «Одеська 

юридична академія»,  2020,  Випуск 1, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Пенитенциарная система США: внутренняя система и особенности 

организации», конференція «Сonceptul de dezvoltare a statului de drept in 

Republica Moldova si Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare» 1-2 

noiembrie 2019 р., 0,3 друк.арк. 
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  6. Лапкін А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 19,45 друк.арк. 

Монографія: 

«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Давиденко Леонід 

Михайлович», «Дисциплінарна відповідальність прокурора», «Добір кадрів 

для органів прокуратури», «Етика прокурора», «Засади діяльності 

прокуратури», «Міжнародні стандарти прокуратури», «Правові засади 

функціонування прокуратури», «Статус прокурора», Харків, 2020, 

1,2 друк.арк. 

Статті: 

1. «Щодо визначення мети, завдань та функцій прокуратури», «Правові 

горизонти»,  2019,  Вип. 17 (30), 0,5 друк.арк. 

2. «Концептуальнi проблеми пiдтримання публiчного обвинувачення в судi 

прокурором», «Вісник Південного регіонального центру Національної 

академії правових наук України»,  2019, № 21, 0,5 друк.арк. 

3. «Проблеми удосконалення конституційно-правового статусу 

прокуратури України», «Вісник прокуратури»,  2019,  № 12, 0,5 друк.арк. 

4. «International standards for application of compulsory medical measures», 

«Wiadomości Lekarskie»,  2019, Тom LXXII. Nr 12. Cz. II, 0,75 друк.арк. 

5. «Роль прокуратуры в противодействии преступности по 

законодательству Украины», «Всероссийский криминологический 

журнал»,  2020, Т. 14, № 2, 0,75 друк.арк. 

6. «Проблеми підвищення якості підготовки фахівців у сфері кримінальної 

юстиції», «Вісник Асоціації кримінального права України», 2020, № 1 (13), 

0,5 друк.арк. 

7. «Питання здійснення прокуратурою досудового розслідування», 

«Питання боротьби зі злочинністю», 2020, Вип. 39, 0,5 друк.арк. 
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Тези: 

1. «Визначення прокурором меж судового розгляду з точки зору теорії 

кримінального позову», круглий стіл «Повноваження прокурора щодо 

визначення меж судового розгляду» 22 листопада 2019 р., м. Київ, 0,25 

друк.арк. 

2. «До питання про ознаку потерпілого від добровільних статевих зносин з 

неповнолітнім за кримінальним законодавством іноземних держав», 

конференція «Протидія злочинності: теорія та практика» 25 листопада 

2019 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 

3. «Проблеми удосконалення конституційно-правового статусу 

прокуратури України», круглий стіл «Проблеми застосування положень 

Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика» 18 

грудня 2019 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 

4. «Міжнародні стандарти застосування примусових заходів медичного 

характеру» форум «Конституційні засади медичної реформи в Україні» 

06 грудня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

5. «Деякі аспекти визначення компетенції прокурора в організаційній 

структурі досудового розслідування», форум «Доступ до правосуддя в 

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

м. Сєвєродонецьк, 0,25 друк.арк. 

6. «Система кримінальної юстиції: структурно-функціональна 

характеристика», конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки 

майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських 

стандартів» 20-21 лютого 2020 р.,  м. Львів, 0,25 друк.арк. 

7. «Перспективи уніфікації інститутів звільнення особи від кримінальної 

відповідальності та інституту угод у кримінальному провадженні», семінар 

«Напрями реформування кримінальної юстиції в Україні» 22 травня 2020 

р., м. Львів, 0,25 друк.арк. 
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 8. «До питання обґрунтованості строків заборгованості зі сплати аліментів 

як чинника, що впливає на службу в органах прокуратури», семінар 

«Правова політика України: історія та сучасність» 8 жовтня 2020 р., 

м. Житомир, 0,25 друк.арк. 

9. «Проблеми захисту прав цивільного населення в умовах збройного 

конфлікту в Україні», конференція «Модернізація вітчизняної правової 

системи в умовах світової інтеграції» 27-28 травня 2020 р., м. Київ, 0,25 

друк.арк. 

Навчальні посібники: 

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

2020, 12 друк.арк. 

 

7. Бородіна І.В., к.ю.н., старший викладач 

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

Опубліковано:  3,9 друк.арк. 

Монографія: 

«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Єдність статусу 

суддів», «Єдність судової влади», «Єдність судової практики», «Єдність 

судової системи», «Помічник судді», «Суд, утворений згідно з законом», 

Харків,  2020, 0,7 друк.арк. 

Навчальні посібники: 

1. «Конституційні функції прокуратури України», Розділ 1, 4,  3,2 друк.арк. 

 

8. Дудченко О.Ю., к.ю.н., доцент 

«Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної системи 

України», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 2,3 друк.арк. 

Монографія: 
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«Велика українська юридична енциклопедія», статті «Адміністративна 

посада в суді», «Адміністрування в суді», «Голова суду», «Керівник 

апарату суду», «Орган правопорядку», «Правоохоронна діяльність»,       

«Правоохоронний орган», «Судове управління», Харків, 2020, 0,8 друк.арк. 

Статті: 

1. «Verification of Social and Economic Determination of Crime in Ukraine»,  

Journal of Advanced Research in Law and Economics», 2018,  [S.l.], V. 9, n. 7, 

0,7 друк.арк. 

2. «Vaccination against infectious diseases: international standards of patient’s 

rights», «Wiadomości Lekarskie», 2019, T. LXXII, nr 12 cz. II,  0,8 друк.ар. 

  

 9. Розсоха К.О., к.ю.н., асистент 

 «Правовий статус спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

визначення її місця в системі антикорупційних органів України», 1,5 

друк.арк. 

Опубліковано: 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. «Антикорупційні органи України: сучасний стан (у контексті 

євроінтеграції)», «Юридичний електронний науковий журнал», 2020, 

Випуск 9, 0,5 друк.арк 

2. «Чи незалежні антикорупційні органи України: погляд зсередини», 

«Теорія і практика правознавства», 2020, Випуск 18, 0.5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Створення і функціонування антикорупційних органів: деякі 

аспекти», конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки в 

умовах COVID-19» 10-11 грудня 2020 р., м. Рівне, 0,25 друк.арк. 
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2. «До питання тлумачення засади поваги до незалежності суддів з 

боку прокуратури», конференція «Новітні тенденції сучасної юридичної 

науки» 4-5 грудня 2020 р., м. Дніпро, 0,25 друк.арк. 

 
1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР.  

Викладачів, які не виконали НДР немає. 

1.4.  Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору.   –  

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. 

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. Науковці 

кафедри у своїх публікаціях, виступах на конференціях різних рівнів детально 

вивчали, аналізували та висвітлювали проблемні і дискусійні положення 

нормативно-правового регулювання діяльності та статусу судових органів та 

прокуратури. 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 були залучені до 

підготовки та подання наукових висновків, відповідей, експертних думок, 

зауважень та пропозицій на запити народних депутатів, Вищої ради правосуддя, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального 

прокурора, адвокатів та громадян.  

1.6.  Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано 

заявок на видачу охоронних документів, отримано охоронних документів).  – 

1.7.   Наукова новизна отриманих результатів. 
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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 судову реформу та реформу 

прокуратури, спрямований на сприяння оптимальній реалізації повноважень і 

функцій судової влади, зокрема, окреслення концепції актуальних проблем в 

сфері судового адміністрування, дослідження проблем судового кадрового 

менеджменту, ефективної комунікації у суді, прикладні проблеми процедури 

притягнення суддів та працівників апарату суду до юридичної відповідальності, 

питання статусу прокурорів, модернізацію прокуратури України, удосконалення 

правових засад її функціонування. Всебічно аналізується та обґрунтовується 

концепція судового права та актуальні проблеми судової та прокурорської 

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

органів юстиції та Державної судової адміністрації.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів (повинні 

бути вказані нормативні акти, в розробці котрих брала участь кафедра, орган, 

якому було направлено підготовлений проект або рекомендації, окремо надати 

перелік законів та кодексів). 

На запити Верховної Ради України: 

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 - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. та к.ю.н., доц. 

Бородіною І.В. 

Науковий висновок щодо проекту Закону України «Про суд присяжних» 

(реєстр. № 3843 від 14.07.2020), що знаходиться на розгляді Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності - підготовлений к.ю.н. доц. 

Овсянніковою О.О. 

Науково-правовий висновок щодо відповідності Конституції України 

окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» 

від 19.09.2019 № 113-ІХ в частині додержання гарантій незалежності 

прокурорів через зміни у законодавчому регулюванні порядку та умов їх 

звільнення - підготовлений к.ю.н., доц. Лапкіним А.В. 

2.2.  Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих 
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судових органів (навести перелік).  ‒ 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Проф. Москвич Л.М.: 

- член науково-консультативної ради при Верховному Суді; 

- член науково-консультативної ради Конституційного Суду України; 

- член Конкурсної комісії з добору Голови ДБР. 

Доц. Лапкін А.В.: 

- член Четвертої кадрової комісії з атестації прокурорів Генеральної 

прокуратури України; 

- член Другої кадрової комісії з добору прокурорів Офісу Генерального 

прокурора. 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду (з наданням короткого 

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

Науковий висновок щодо обчислення стажу роботи судді  (на звернення 

судді  Великої Палати Верховного Суду О.Б. Прокопенка від 18.03.2020 р.) - 

підготовлений членом НКР Москвич Л.М. 

Науковий висновок з приводу питань, порушених у зверненні судді 

Верховного Суду Мартинюк Н.М. (щодо відкриття дисциплінарної справи щодо 

адвоката) - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 

Науковий висновок щодо питань, порушених суддею КАС у складі ВС 

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

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

2.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

Науково-експертний висновок щодо відповідності Конституції України 

окремих положень Закону № 193 від 16.10.2019 (справа за Конституційним 

поданням Пленуму Верховного Суду) - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич 
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Л.М. 

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

05.12.2019 р. судді Конституційного Суду України П. Т. Філюка -  підготовлена 

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

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-правовий висновок щодо Конституційного подання 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, 

поданого 50 народними депутатами України – підготовлений к.ю.н., доц. 

Лапкіним А.В. 

Науково-експертний висновок щодо питань, порушених у 

конституційному поданні 49 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Закону України «Про Вищий 

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

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6.  Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 

 23 квітня 2020 р. Всеукраїнська конференція студентів і молодих 

науковців «Актуальні проблеми судового права», Національний юридичний 
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університет імені Ярослава Мудрого, кафедра судоустрою та прокурорської 

діяльності. 

Співорганізатори конференції:  

16 жовтня 2020 р. IV Міжнародна науково-практична конференція 

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

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 
2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

Таблиця № 1. 
№ 
п/п 

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

участь 
Міжнародні 

1.  25 листопада 2019 р. IX Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція, присвячена 
пам’яті Олега Михайловича Литвака «Протидія 
злочинності: теорія та практика», м. Київ. 

1 

2.  06 грудня 2019 р. IV Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 
виконавчого процесу України: теорія і 
практика», м. Київ 

1 

3.  06 грудня 2019 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Процесуальне 
законодавство: шляхи уніфікації та 
реформування», присвячена пам’яті професора 
Павла Заворотька, м. Київ 

1 

4.  11 грудня 2019 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Професійна правнича 
допомога: сучасний підхід», м. Київ 

1 

5.  13 грудня 2019 р. Загальнонаціональний 
юридичний форум «Доступ до правосуддя в 
контексті реформи децентралізації в Україні», 
Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк 

2 

6.  20 лютого 2020 р. Міжнародна практична 
конференція «Модельні рішення для судів: 
кращі міжнародні та українські практики», м. 
Харків 

2 

7.       20-21 лютого 2020 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Кримінальна юстиція у 
підготовці майбутніх суддів, прокурорів, 

1 
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слідчих з урахуванням європейських стандартів 
з прав людини»,  м. Львів. 

8.       27-28 травня 2020 р. Міжнародна 
науково‑практична конференція «Модернізація 
вітчизняної правової системи в умовах світової 
інтеграції», м. Кропивницький. 

1 

9.  12 червня 2020 р. Вебінар «Перехідне 
правосуддя та переслідування міжнародних 
злочинів у Міжнародному кримінальному 
суді», Українська Гельсінська спілка з прав 
людини; Представництво Президента України 
в Автономній Республіці Крим. 

1 

10.  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 

1 

11.  25 вересня 2020 р. IV Харківський 
міжнародний юридичний форум «Людська 
гідність і гендерна рівність: конституційні 
метаморфози», м. Харків 

2 

12.  13 жовтня 2020 р. Міжнародний вебінар 
«Управління судовими інформаційними 
системами: міжнародний досвід», м. Київ 

1 

13.  16 жовтня 2020 р. IV Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», м. Чернівці 

2 

14.       30 жовтня 2020 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 
психологічного забезпечення службової 
діяльності працівників правоохоронних 
органів», м. Київ. 

1 

15.  06 листопада 2020 р. Х Міжнародна науково-
практична конференція «Адвокатура: минуле, 
сучасність та майбутнє», м. Одеса 

1 

16.       29 жовтня 2020 р. круглий стіл 
«Спроможність антикорупційних інституцій», 
м. Київ 

1 

17.  10 листопада 2020 р. вебінар «Судові 
інформаційні системи: впровадження, 
управління, функціонування», м. Київ 

1 

18.  13 листопада 2020 р.  круглий стіл з 
практики ЄСПЛ в Україні, м. Харків 

1 

19.     19 листопада 2020 р.   ІІ Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція «Актуальні 
питання судової експертології, криміналістики 

1 
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та кримінального процесу»,  м. Київ. 
20.      20 листопада 2020 р. Конференція 

забезпечення єдності судової практики: правові 
позиції великої палати Верховного Суду та 
стандарти Ради Європи, м. Київ 

1 

21.      25 листопада 2020 р. круглий стіл 
«Оптимізація системи судів в Україні: на шляху 
до 2022», м. Київ 

1 

22.      04 грудня 2020 р. Міжнародний симпозіум 
«Реформи українського законодавства: сучасний 
розвиток», Австрія, м. Грац 
 

1 

Всеукраїнські 
1.       22 листопада 2019 р. Круглий стіл 

«Повноваження прокурора щодо визначення 
меж судового розгляду», м. Київ.  

1 

2.  6 грудня 2019 р. Медико-правовий форум 
«Конституційні засади медичної реформи в 
Україні», м. Харків.  

1 

3.       17 грудня 2019 р. Круглий стіл на тему 
«Академічна етика: проблеми реалізації в 
університетському товаристві», м. Харків 

1 

4.     18 грудня 2019 р.   Круглий стіл «Проблеми 
застосування положень Конституції України у 
діяльності прокуратури: теорія і практика», 
м. Київ. 

1 

5.       23 грудня 2019 р. Круглий стіл «Актуальні 
проблеми вищої юридичної освіти» у межах 
внутрішньовузівського підвищення кваліфікації 
на базі Інституту післядипломної освіти, м. 
Харків 

1 

6.       24 грудня 2019 р. круглий стіл «Теоретичні 
основи якості кримінального процесуального 
законодавства України»,  м. Харків 

1 

7.     03 квітня 2020 р.  Всеукраїнська науково-
практична конференція «Нормативно-правова 
модель досудового розслідування за чинним 
КПК: теоретичні і практичні проблеми та шляхи 
їх вирішення», м. Київ. 

1 

8.       14 квітня 2020 р. вебінар «Реалізація засади 
змагальності в судовій практиці Касаційного 
кримінального суду та Великої Палати 
Верховного Суду», Верховний Суд; Асоціація 
розвитку суддівського самоврядування 
України., м.Київ.  

1 
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9.  30 квітня 2020 р. Міжнародний вебінар 
«Дистанційне правосуддя», м. Київ 

2 

10.    27-29 травня 2020 р. ІІІ Судовий Форум 
Асоціації адвокатів України, м. Київ 

1 

11.       11 червня 2020 р. вебінар Що? Де? Коли? 
Подорож міжнародними судовими установами, 
Київська школа прав людини., м. Київ 

1 

12.       8 жовтня 2020 р. І Всеукраїнський науково-
практичний семінар «Правова політика України: 
історія та сучасність», м. Житомир. 

1 

13.  28 жовтня 2020 р. Науково-практична 
онлайн-конференція «Доктринальні підходи в 
діяльності Конституційного Суду України», м. 
Київ 

1 

14.       19 листопада 2020 р. Всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні питання 
криміналістики та судової експертизи», м. Київ 

1 

Усього 
усіх 

36 41  

 

1.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь). 

Republica Moldova, Chisinau, conferinta internationala stiintifico-practica 

«Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Republica Moldova si Ucraina in 

contextul proceselor de eurointegrare», 1-2 noiembrie 2019 – доц. Іванцова А.В.  

Австрія, м. Грац, Міжнародний симпозіум «Реформи українського 

законодавства: сучасний розвиток», 04 грудня 2020 р. – проф. Москвич Л.М. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

3.1 Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк.арк) – вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету 

(номер протоколу, дата). Надати копію титульної сторінки, змісту та 

вихідних даних. 

Раца В. А. Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення 

роботи суду : монографія / В. А. Раца. – Харків : Право, 2020. – 200 с. (11,62 
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друк. арк.)    

Вказати монографії опубліковані за кордоном.  - 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк.арк.). -  

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (автор, 

назва, обсяг в друк.арк.). 

Каркач П.М., Бородіна І.В. Конституційні функції прокуратури України : 

навч. посіб. П. М. Каркач, І. В. Бородіна, М. В. Юревич : за ред. П. М. Каркача, 

м. Харків : Право, 2020. – 230 с. (13,5 друк.арк.) 

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

схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 6-тє, змін. та допов. – Х. : Право, 2020. – 150 с. (12 

друк.арк.) 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 24/14,8 друк.арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.), 7/6,3 

1. 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 (1,3 друк.арк.) 

2. Moskvych, L.M. Disease as interference for judge's profession (2019) 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 72 (12 cz 2), pp. 2501-2509 

(1 друк.арк.) 

3.  Ivantsova А. Reproductive rights violations: forced sterilization and 

restriction of voluntary sterilization / Wiadomosci Lekarskie 2020 / tom LXXII, nr 12 

cz II, p. 2536-2541 (1 друк.арк.) 

4. Lapkin A. V. International standards for application of compulsory 

medical measures // Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 

2579-2584 (0,75 друк.арк.)  
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5. Лапкин А. В. Роль прокуратуры в противодействии преступности по 

законодательству Украины. Всероссийский криминологический журнал. 2020. 

Т. 14, № 2. С. 327-337. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(2).327-337 (0,75 друк. 

арк.) 

6. Dudchenko. A. Yu. Verification of Social and Economic Determination 

of Crime in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. 

[S.l.], V. 9, n. 7, P. 2363-2371. (0,7 друк.арк.). 

7. Dudchenko. Alexander Y. Vaccination against infectious diseases: 

international standards of patient’s rights. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII, nr 

12 cz. II. P. 2518-2523. (0,8 друк.арк.) 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік, 7/6,3 друк.арк.  

1. Moskvych L. M. 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 (1,3 друк.арк.) 

2. Moskvych, L.M. Disease as interference for judge's profession (2019) 

Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 72 (12 cz 2), pp. 2501-2509 

(1 друк.арк.) 

3.  Ivantsova А. V. Reproductive rights violations: forced sterilization and 

restriction of voluntary sterilization / Wiadomosci Lekarskie 2020 / tom LXXII, nr 12 

cz II, p. 2536-2541 (1 друк.арк.) 

4. Lapkin A. V. International standards for application of compulsory 

medical measures // Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 

2579-2584 (0,75 друк.арк.) 

5. Лапкин А. В. Роль прокуратуры в противодействии преступности по 

законодательству Украины. Всероссийский криминологический журнал. 2020. 

Т. 14, № 2. С. 327-337. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(2).327-337 

(0,75 друк.арк.) 
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6. Dudchenko A. Yu. Verification of Social and Economic Determination 

of Crime in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. 

[S.l.], V. 9, n. 7, P. 2363-2371. (0,7 друк.арк.). 

7. Dudchenko Alexander Y. Vaccination against infectious diseases: 

international standards of patient’s rights. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII, nr 

12 cz. II. P. 2518-2523. (0,8 друк.арк.). 

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

of Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  4/2,5 

1. Овсяннікова О.О. Безсторонність суду як елемент справедливої 

судової влади / О. Овсяннікова // Juris Europensis scientia -  № 2/2020. – с. 90-96 

(1 друк.арк.) 

2. Лапкін А. В. Проблеми підвищення якості підготовки фахівців у 

сфері кримінальної юстиції // Вісник Асоціації кримінального права України. – 

2020. – № 1 (13). – С. 259-269. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2020.13.204763 (0,5 друк. арк.) 

3. Лапкін А. В. Питання здійснення прокуратурою досудового 

розслідування // Питання боротьби зі злочинністю. – 2020. – Вип. 39. – С. 79-84 

(0,5 друк. арк.) 

4. Овсяннікова О. О. Проблемні аспекти забезпечення безпеки 

суддів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні 

науки". — 2020. — 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6520 

(0,5 друк.арк.) 
3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus та Web of Science)  - 0 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 
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№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано 
роботу 

Том, номер (випуск, 
перша-остання 
сторінки роботи 

Статті 
1. Moskvych 

L.M. 
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  

2. Moskvych, 
L.M. 

Disease as 
interference for 

judge's profession  

Wiadomosci 
ekarskie 

72 (12 cz 2), pp. 
2501-2509 

3. Ivantsova А.V. Reproductive 
rights violations: 

forced 
sterilization and 

restriction of 
voluntary 

sterilization  

Wiadomosci 
Lekarskie  

tom LXXII, nr 12 cz 
II, p. 2536-2541 

4. Lapkin A. V. International 
standards for 
application of 
compulsory 

medical measures  

Wiadomości 
Lekarskie 

Тom LXXII. Nr 12. 
Cz. II. P. 2579-2584 

5. Лапкин А. В. Роль 
прокуратуры в 

противодействии 
преступности по 
законодательству 

Украины.  

Всероссийский 
криминологический 

журнал 
 

 Т. 14, № 2. С. 327-
337. DOI: 

10.17150/2500-
4255.2020.14(2).327-

337 

6. Dudchenko A. 
Yu. 

Verification of 
Social and 
Economic 

Determination of 
Crime in Ukraine 

Journal of Advanced 
Research in Law and 

Economics 

[S.l.], V. 9, n. 7, P. 
2363-2371 

7. Dudchenko A. 
Yu. 

Vaccination 
against infectious 

Wiadomości 
Lekarskie   

T. LXXII, nr 12 cz. 
II. P. 2518-2523. 
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diseases: 
international 
standards of 

patient’s rights 
Статті, прийняті редакцією до друку 

1.  Moskvych 
L.M. 

Alcoholism as 
professional 
disease of 

representatives of 
justice 

Wiadomosci 
Lekarskie 

- 

 

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 
47/62,6 2/17,9 24/14,8 19/4,4 - 2/25,5 - - 6,9 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

Викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової роботи, 

немає. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У цьому розділі необхідно дати перелік і аналіз різних форм зв’язків 

кафедри з практичними органами. 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

 В Інституті підвищення кваліфікації слухачам курсів підвищення 

кваліфікації для співробітників Служби безпеки України були прочитані лекції 

проф. Каркачем П.М. на тему: «Координація дій правоохоронних органів у 
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сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю», доц. Бородіною 

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».  

 4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 

якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 

проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

 Проф. Москвич Л.М. та доц. Русановою І.О. проведено узагальнення 

практики Вищої ради правосуддя в дисциплінарних провадженнях стосовно 

суддів (за період вересень-грудень 2019). Результати узагальнення 

впроваджуються 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. підготовлені аналітичні записки до Офісу 

Генерального прокурора – Акт впровадження Офісу Генерального прокурора та 

проведено:  1) Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями скарг 

на повідомлення про підозру. Результати узагальнення впроваджені у наукові 

дослідження з проблем організації та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, зокрема діяльності прокурора щодо повідомлення особі про 

підозру, а також взаємодії зі слідчим суддею у кримінальному провадженні, а 

також у навчальний процес при викладанні навчальних дисциплін «Основи 

прокурорської діяльності», «Організація діяльності прокуратури», «Служба в 

органах прокуратури»;  2) Узагальнення судової практики повернення 
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прокурорам обвинувальних актів у підготовчому провадженні. Результати 

узагальнення впроваджені у наукові дослідження з проблем організації та 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, зокрема підготовки та 

затвердження прокурором обвинувальних актів, а також підтримання 

публічного обвинувачення та участі прокурора у підготовчому кримінальному 

провадженні, а також у навчальний процес при викладанні навчальних 

дисциплін «Основи прокурорської діяльності», «Організація діяльності 

прокуратури», «Служба в органах прокуратури». 

 4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін.  

Офіс Президента України - 1: 

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

Вища рада правосуддя - 4: 

Пропозиції до Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя за 2019 рік «Про 

стан забезпечення незалежності суддів в Україні» - підготовлені к.ю.н., доц. 

Овсянніковою О.О. 

Науково-правовий висновок на запит члена Вищої ради правосуддя  

Грищука Віктора Климовича – підготовлений к.ю.н., доц. Хотенцем П.В. 

Наукова думка щодо питань, порушених у листі-зверненні Голови Вищої 

ради правосуддя А.А. Овсієнка (щодо проблемних питань правозастосування 

положень Закону № 193-IX) – підготовлена к.ю.н., доц. Овсянніковою О.О. 

Науковий  висновок  з приводу питань,  порушених у зверненні Голови 

Вищої ради правосуддя  А.А. Овсієнко щодо законопроектів № 3711, № 3711-1, 

№ 3711-2 - підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 
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Запити Адвокатів - 1: 

Науково-правовий висновок з приводу питань, порушених у зверненні 

адвоката А.В. Стельмащук – підготовлений д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 

Запити народних депутатів України – 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 – підготовлений д.ю.н., 

проф. Москвич Л.М. 

Науково-правовий висновок щодо можливості поновлення звільнених в 

процесі атестації прокурорів на посадах у реформованій системі прокуратури – 

підготовлений к.ю.н., доц. Лапкіним А.В. 

4.4 Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 

(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами).  –  

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій.   -  

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня 

Викладачів, які не мають наукового ступеня, немає. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Кандидатські – 3; 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Костенка Сергія 

Костянтиновича «Організаційно-правовий статус Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів», подана на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 
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Відгук офіційного опонента на дисертацію Мильцевої Вероніки Сергіївни 

«Електронне правосуддя: виникнення та перспективи розвитку», подану до 

захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право».  

Відгук на дисертацію Вільгушинського Володимира Михайловича 

«Реалізація принципів гласності і відкритості під час касаційного оскарження у 

справах кримінальної юрисдикції» представленої на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 

Докторські – 0. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Кандидатські – 3; 

1. 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. 

2. 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 спеціальністю12.00.01–теорія та історія держави і права; 

історія політичних та правових учень. 

3. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Сливи Людмили 

Володимирівни «Консультативна робота адвоката у справах, що виникають з 

адміністративних правовідносин» представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура 

та адвокатура. 
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6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

 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. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

На кафедрі судоустрою та прокурорської діяльності працюють 2 наукових 

гуртки по науковим напрямам 

 1. Основи прокурорської діяльності 

 2. Судове право 

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., Бородіна І.В. Загалом у гуртках беруть участь 75 студентів. 

Студентка 1 групи 2 курсу магістратури Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції В. Алгаш (науковий керівник проф. Каркач П.М.) стала 

переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських творчих та/або 

наукових робіт (організованого ОГП та Тренінговим Центром прокурорів) за 

напрямами прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів, які навчаються 

за спеціальністю 081 «Право» у закладах вищої освіти на тему: «Прокуратура 

та громадські активісти: чи можливе налагодження взаємодії». 
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7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк.арк. 

56/11,2 друк.арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк.арк. 

3/1,25 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

Проф. Москвич Л.М. член редакційної колегії: 

- журналу «Вісник кримінального судочинства»; 

-  юридичного журналу «Право України»; 

- журналу «Вісник Національної академії правових наук України»; 

- журналу «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»; 

- 19 тому Великої української юридичної енциклопедії; 

- член колегії рецензентів збірника «Проблеми законності»$ 

- збірника ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»; 

- збірника Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців 

«Актуальні проблеми судового права». 

Доц. Лапкін А.В. член редакційної колегії: 

- головний редактор науково-практичного журналу «Юрист України»; 

- електронного наукового видання «Вісник асоціації кримінального права 

України»; 

- фахового наукового видання «Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справімені Е. О. Дідоренка». 
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Доц. Дудченко О.Ю. член редакційної колегії: 

- науково-практичного журналу «Світ науки та освіти» (The World of 

Science and Education).  
 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

  Доц. Русанова І.О. нагороджена Почесною грамотою Виконкому 

Харківської міської ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий 

професіоналізм і компетентність та з нагоди професійного свята – Дня юриста. 

Доц. Лапкін А.В. отримав: 

- Подяку Генерального прокурора; 

- Подяку Служби безпеки України. 

Доц. Дудченко О.Ю. отримав Подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за особистий внесок у розвиток фізичного 

виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого та активну пропаганду здорового способу життя серед студентської 

молоді (28 листопада 2019 року). 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

Проф. Москвич Л.М.: 

- рецензент підручника «Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та 

правозахисні органи України» підготовленого колективом авторів  за загальною 

редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента 

Національної академії правових наук України Сергія Гусарова; 

- рецензент  навчально-практичного посібника С.О. Іваницького 

«Затримання особи в адміністративному та кримінальному провадженні»; 
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- рецензент збірника наукових праць «Проблеми законності». 

Проф. Москвич Л.М. увійшла в члени правління Німецько-Українського 

об’єднання юристів. 

Проф. Москвич Л.М. підвищила кваліфікацію за програмою «Управління 

закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією»  з 15.09. 2020 по 15. 

10. 2020 р.  

 Проф. Москвич Л.М. склала квалфікаційний іспит адвоката та отримала 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Серія ПТ № 3691.  

Доц. Лапкін А.В. стипендіат Стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих учених. 

Доц. Лапкін А.В.:  

- 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 

Доц. Бородіна І.В. підвищила кваліфікацію науково-педагогічних 

працівників ЗВО «Освітній десант» 14 грудня 2019 р. 

Доц. Бородіна І.В. та доц. Дудченко О.Ю. підвищили кваліфікацію у 

Національній академії правових наук України за програмою «Новітні методики 

викладання галузевих юридичних дисциплін» за темою «Методика викладання 

приватного та публічного права з 13 січня 2020 по 18 січня 2020 р. 

Проф. Каркач П.М., доц. Бабкова В.С., доц. Трагнюк Р.Р., доц. Русанова 

І.О. та доц. Бородіна І.В. підвищили кваліфікацію за освітньо-професійною 

програмою підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук 

України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти з 10 лютого 2020 р. по 13 березня 2020 р. 
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Доц. Овсяннікова О.О. та доц. Іванцова А.В. підвищили кваліфікацію за 

програмою «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної 

освіти Український відкритий університет післядипломної освіти з 01 жовтня 

2020 р. по 30 жовтня 2020 р. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 5 від    

07 грудня 2020 р.  

 

 

        Завідувачка  кафедри     Лідія МОСКВИЧ 


