
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Москвич Лідія Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри 
судоустрою та прокурорської діяльності 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 

Інституціональна модернізація системи судоустрою, 2,0 друк. 
арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Інституціональна модернізація системи судоустрою, 11 
друк. арк. 

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

Монографії, статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

      В наукових публікаціях здійснено системний аналіз точок 
зору щодо розуміння теоретичної конструкції «судове 
право». Обґрунтовано, що основною проблемою в усталенні 
судового права в науковому обігу є відсутність комплексних 
наукових досліджень щодо його предмету, об’єкту, 
суб’єктів, методів правового регулювання та ін.     
Сформульовано авторське бачення щодо змісту цих питань. 
Робиться висновок про доцільність кодифікації судового 
права в окремому правовому акті. 
       Проаналізовано специфіку взаємодії трьох суб’єктів, які 
вступають у правовідносини з реалізації права на судовий 
захист: держава, система органів правосуддя (суд, 
прокуратура, адвокатура), суспільство. Обґрунтовано, що 
для правовідносин, які виникають у зв’язку з реалізацією 
права на судовий захист, характерним є комбінування різних 
методів – імперативного, диспозитивного, змагального (в 
процедурах судочинства), методу координації (в 
організаційно-управлінських відносинах) тощо. Робиться 
висновок про належність судового права до комплексних 
галузей права. 

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 
3. Голова Конкурсної комісії з добору Голови ДБР; 
4. Член робочої групи при Вищій раді правосуддя. 

 

6. Зв'язок з практикою  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

- 

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. 

      Науковий висновок щодо проблемних питань, які виникли 
в процесі розгляду адміністративної справи Касаційним 
адміністративним судом Верховного Суду України 
(Уханенко С.А)  
       Науково-консультативний висновок щодо окремих 
питань звільнення з посад прокурорів (Лист № 7 до членів 
НКР при ВС (неуспішна атестація та звільнення 
прокурорів) від М. Смоковича) 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

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

             Пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо удосконалення добору 
та підготовки прокурорів» 
       Науково-правовий висновок щодо контрольних 
повноважень Міністерства юстиції України стосовно 
приватних виконавців 
       Науковий висновок на запит першого заступника 
Генерального прокурора щодо реалізації окремих положень 
Закону України від 19.09.2019 р. № 113-1Х  «Про внесення  
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
першочергових заходів з реформування органів 
прокуратури» (вих.№ 15/1/2-23652-20 від 19.08.2021) 
      Науково-правовий висновок щодо проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення правових засад діяльності Державного бюро 
розслідувань» (реєстр. № 5305 від 26.03.2021), поданий 
народним депутатом України Яцик Ю.Г. та іншими 
народними депутатами України 
      Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Закону 
України «Про прокуратуру» 
    Науково-правова думка щодо питань порушених у листі 
ВРП від 03.11. 2021 р. № 27686/0/9-21    

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) 

17.12. 2020 р. ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Адвокатура України: сучасний стан та 
перспектива розвитку», Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків; 

31. 01. 2021 р. веб-семінар «Суддівська доброчесність 
на сторожі верховенства права, EU Project Pravo-Justice,  
м. Київ;  

05.02. 2021 р. участь в обговоренні пропозицій до 
щорічної доповіді, Вища рада правосуддя, м. Київ;  

15.03-19.03. 2021 р. Весняна школа «Вступ до 
німецького права», відбулася з 15 по 19 березня 2021 р. 
(онлайн), Німецько-українське об’єднання юристів у 
співпраці з кафедрою процесуального права Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, 
кафедрою судоустрою та прокурорської діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, Вісбаденського інституту права і економіки 
(WILE); 

09.04. 2021 р. міжнародна науково-практична 
конференція «Антикорупційниі органи: проблеми 
становлення, розвитку та взаємодії», Національний 
університет «Одеська юридична академія», м. Одеса 

22-23.04. 2021 р. 5th International Conference on 
Computer Linguistics and Intelligent Systems,  Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний 
iнститут», м. Харків;  

23.04. 2021 р. міжнародна конференція «Актуальні 
проблеми судового права», Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків; 

27.05. 2021 р. науково-практичний семінар «Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків;  

14.06. 2021 р. науково-практична конференція 
«Конституційні цінності в офіційній та академічній 
конституційних доктринах», Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

16. 06. 2021 р. науково-практична конференція  «Роль 
органів конституційного судочинства в механізмі захисту 
прав людини», Національний університет «Одеська 
юридична академія», м. Одеса 

18.06. 2021 р. науково-практична конференція 
«Принцип поділу влади та його гарантування органами 
конституційного судочинства», Львівський національний 
університет імені Івана Франка 

24.06. 2021 р. міжнародна науково-практична 
конференція «Конституція 1996 року: Україна в системі 
координат Європейського конституціоналізму», 
Конституційний Суд України, м. Київ 

24-25.06. 2021 р. міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні світові тенденції розвитку органів 
конституційної юрисдикції» (у режимі гібридної онлайн-
конференції), Конституційний Суд України, м. Київ 

20-24.09. 2021 р. V Харківський міжнародний 



юридичний форум, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

25.10. 2021 р. консультація із заінтересованими 
сторонами щодо доцільності запровадження інституту 
мирових суддів, Міністерство юстиції України, м. Київ 

29.10. 2021 р. V міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 
судової реформи в Україні», Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2021 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Монографії: 
1. Moskvych L. System and interdependence of substantive 

and procedural law in ensuring the right to judicial protection / 
A new way to law. Collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija 
Publishing», 2021. p. 124-139 (1 друк. арк.) 

2. Москвич Л. М. Система та взаємовплив 
матеріального і процесуального права у забезпеченні права 
на судовий захист / Новий шлях до права. Колективна 
монографія / Кер. авт. колективу А. О. Селіванов. – К.:  
Логос, 2021. – с. 141-159 (1 друк. арк.) 

3. Москвич Л. М. Система органів правопорядку 
України: генеза, стан, виклики та європейські перспективи 
розвитку / Правова наука України: сучасний стан, виклики 
та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О. В. 
Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель (заст. голови 
редкол.), Н. С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.] ; 
Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2021. – с. 
634-651 (1 друк. арк.) 
Статті: 

1. Khotynska-Nor, O.Z., Moskvych, L.М. Alcoholism 
as a professional disease of the representatives of justice. 
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(12 cz 
2), стр. 2934–2939 (1 друк. арк.) 

2. Lobach D. V., Mamychev A. Y., Miroshnichenko 
O. I., Moskvych L. Doctrinal comprehension of cyber terrorism 
in the context of intensive development of information and 
communication technologies in the modern world. Laplage em 
Revista. 2021. Vol. 7, Iss. 2. P.201–208. (1 друк.арк.) 

3. Moskvych, L., Riepina, Y., Shcherbinin, K. 
Application of innovative approaches to video segmentation in a 
criminal process. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2870, 
стр. 1792–1805 (1 друк. арк.) 

4. Khotynska-Nor O., Moskvych L. Limits of a 
judge’s freedom of expressing his/her own opinion: The 
Ukrainian context and ecthr practice. Access to Justice in 
Eastern Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 3. Р. 170-180 (1 друк. арк.) 

5. Москвич Л.М. Проблемні питання захисту 
професійної честі та гідності судді у випадках дифамації / 
Дифамація:  зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків 
: ЕКУС, Д50 2021. – с. 80-99. (1 друк. арк.) 

6. Moskvych L. Dialectics of the right to judicial 



protection / Forum Prava, 2021. 68(3). 6–14, 
http://doi.org/10.5281/zenodo.5075673 ,  (0,5 друк. арк.) 

7. Москвич Л. М. Проблемні питання 
встановлення факту неспроможності судді виконувати 
повноваження за станом здоров’я // Наукові записки 
Львівського університету бізнесу та права. Серія 
економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 – с. 95-104 (0,5 
друк. арк.) 
Тези: 

Москвич Л. М. Незалежна судова влада як 
фундаментальна цінність правової держави / Доктринальні 
підходи в діяльності Конституційного Суду України: зб. 
матеріалів і тез наук.-практ.- онлайн-конф. (м. Київ, 28 
жовтня 2020 р.) Київ: Ваіте, 2020. – с. 29-31 (0,25 друк. 
арк.) 

Москвич Л. М. До питання  про розмежування 
понять «набуття статусу судді» та «набуття 
повноважень судді». Адвокатура України: сучасний стан та 
перспективи розвитку : матеріали  ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) / [редкол : Т. Б. Вілчик 
(голова) та ін.]. -  Харків: Право, 2020. С. 169-172 (0,25 друк. 
арк.); 

Москвич Л.М. Інституційні проблеми судової 
системи України. Реформи українського законодавства: 
сучасний розвиток : зб. матеріалів Міжнародного 
Симпозіуму (м. Грац, 4  груд. 2020 р.), Грац, 2020, с. 127-131 
(0,25 друк. арк.) 

Москвич Л.М. До питання про правовий статус 
Вищого антикорупційного суду України. Антикорупційні 
органи: проблеми становлення, розвитку та взаємодії : 
матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 9 квітня 2021 
р.) / редкол.: Н. М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса : 
Фенікс, 2021. – с. 232-235 (0, 25 друк. арк.) 

Москвич Л. М. До питання про конкуренцію 
контрольних повноважень щодо діяльності приватних 
виконавців / Актуальні проблеми судового права : матеріали 
міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л. М . 
Москвич та ін. – Харків : Право, 2021. – 538 с. -  с. 381-384. 
(0, 25 друк. арк.) 

Москвич Л. М. Соціальні цінності як інструменти 
легітимації судової влади / Збірник матеріалів і тез науково-
практичних заходів конституційного тижня. Частина 
перша. – Київ: Ваіте, 2021. – с. 27-35 (0, 25 друк. арк.) 

Москвич Л. М. Суд у системі органів державної 
влади: загальні та специфічні властивості / Конституція 
1996 року: Україна в системі координат Європейського 
конституціоналізму. Збірник матеріалів і тез науково-
практичних заходів конституційного тижня. Частина 
друга. – Київ: Ваіте, 2021. – с. 200-210 (0, 5 друк. арк.) 

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

          Khotynska-Nor O., Moskvych L. Alcoholism as a professional 
disease of the representatives of justice / Wiadomości Lekarskie, 
VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020. - pg. 2934-
2939 (1 друк. арк.) 
          Lobach D. V., Mamychev A. Y., Miroshnichenko O. I., Moskvych 



Science L. Doctrinal comprehension of cyber terrorism in the context of 
intensive development of information and communication technologies 
in the modern world. Laplage em Revista. 2021. Vol. 7, Iss. 2. P.201–
208. (1 друк.арк.)  
          Moskvych, L., Riepina, Y., Shcherbinin, K. Application of 
innovative approaches to video segmentation in a criminal process. 
CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2870, стр. 1792–1805 (1 
друк.арк.) 
         Khotynska-Nor O., Moskvych L. Limits of a judge’s 
freedom of expressing his/her own opinion: The Ukrainian 
context and ecthr practice. Access to Justice in Eastern Europe. 
2021. Vol. 4, Iss. 3. Р. 170-180. (1 друк.арк.) 
 

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

       Moskvych L. Dialectics of the right to judicial protection / 
Forum Prava, 2021. 68(3). 6–14, 
http://doi.org/10.5281/zenodo.5075673 (0,5 друк. арк.) - 
журнал включено до міжнародної наукометричної бази 
Index Copernicus International (Варшава, Польща) 
       Москвич Л. М. Проблемні питання встановлення факту 
неспроможності судді виконувати повноваження за станом 
здоров’я // Наукові записки Львівського університету бізнесу 
та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 
– с. 95-104 (0,5 друк. арк.) – збірник представлено  в 
міжнародній  наукометричній  базі даних, CiteFactor – 
Academic Scientific Jourrnal 

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 збірника V 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 

1. Спеціалізована вчена рада Д 64.086.03 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого 

2.  Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.017 на 
здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 
«Право» за спеціальністю 081 «Право» в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

        Офіційний опонент Мильцевої В. С. «Електронне 
правосуддя:виникнення та перспективи розвитку», подану 
до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 081 «Право» 
      Офіційний опонент Фоміної О. І. «Відносини адвоката з 
клієнтом за договором про надання правової допомоги», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 081 «Право» 
      Офіційний опонент Холоденко Н. О. «Організація 
наукового забезпечення діяльності судів», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 



адвокатура 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати окремо 
докторські, окремо 
кандидатські 

         Відгук на автореферат дисертації Кістяника В.  І.  
«Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та 

вітчизняна і зарубіжна практика», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень. 
        Відгук на автореферат дисертації Копчі В.В. 
«Правозахисна функція держав Центральної Європи: 
теоретичні та порівняльно-правові аспекти», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень 
       Відгук на автореферат дисертації Копитової О. С. 
«Теоретико-правові засади судового правозастосування», 
поданого на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових 
учень 
      Відгук офіційного опонента на дисертацію Мильцевої В. 
С. «Електронне правосуддя: виникнення та перспективи 
розвитку», подану до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»  
      Відгук  офіційного опонента на дисертацію Фоміної О. І.  
«Відносини адвоката з клієнтом за договором  про надання 
правової допомоги», подану до захисту на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 
«Право» 
      Відгук офіційного опонента на дисертацію Холоденко Н. 
О. «Організація наукового забезпечення діяльності судів», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; 
прокуратура та адвокатура 

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

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

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. 

Подяка науковому керівнику переможця (лауреата) 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Право»  
 
Звіт склав   
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 3 від 24 листопада 2021 р. 


