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 З  В  І  Т 
КАФЕДРИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЗА 2021 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 2021 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 

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

Опубліковано: 11 друк.арк. 

Монографія: 

1. «A new way to law», «System and interdependence of substantive and 

procedural law in ensuring the right to judicial protection», Riga, Latvia, 2021, 

1 друк.арк.; 

2. «Новий шлях до права», «Система та взаємовплив матеріального і 

процесуального права у забезпеченні права на судовий захист», Київ, 

2021, 1 друк.арк.; 
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3. «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку», Розділ 7.5 «Система органів правопорядку України: генеза, 

стан, виклики та європейські перспективи розвитку», Харків, 2021, 

1 друк.арк. 

 Статті: 

1. «Alcoholism as a professional disease of the representatives of justice», 

«Wiadomosci lekarskie» 2020, 73(12 cz 2),  1 друк.арк. 

2. «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, 1 друк.арк. 

3. «Application of innovative approaches to video segmentation in a 

criminal process», «CEUR Workshop Proceedings», 2021, 2870, 1 друк.арк. 

4. «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, 1 друк.арк. 

5. «Проблемні питання захисту професійної честі та гідності судді у 

випадках дифамації»,  «Дифамація», 2021, 1 друк.арк. 

6. «Dialectics of the right to judicial protection», «Forum Prava»,  2021, 

68(3), 0,5 друк.арк. 

7. «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,  0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Незалежна судова влада як фундаментальна цінність правової 

держави», конференція «Доктринальні підходи в діяльності 

Конституційного Суду України» 28 жовтня 2020 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 



 4

2. «До питання  про розмежування понять «набуття статусу судді» та 

«набуття повноважень судді», конференція «Адвокатура України: 

сучасний стан та перспективи розвитку» 17 грудня 2020 р., Харків,  0,25 

друк.арк. 

3. «Інституційні проблеми судової системи України», конференція 

«Реформи українського законодавства: сучасний розвиток» 4 грудня 2020 

р., м. Грац, 0,25 друк.арк. 

4.  «До питання про правовий статус Вищого антикорупційного суду 

України», конференція «Антикорупційні органи: проблеми становлення, 

розвитку та взаємодії» 9 квітня 2021 р., м. Одеса, 0, 25 друк.арк. 

5. «До питання про конкуренцію контрольних повноважень щодо 

діяльності приватних виконавців», конференція «Актуальні проблеми 

судового права» 23 квітня 2021 р., м. Харків, 0, 25 друк.арк. 

6. «Соціальні цінності як інструменти легітимації судової влади», 

конференція «Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів 

конституційного тижня» 24 червня 2021 р., м. Київ, 0, 25 друк.арк. 

7. «Суд у системі органів державної влади: загальні та специфічні 

властивості», конференція «Конституція 1996 року: Україна в системі 

координат Європейського конституціоналізму» 24 червня 2021 р., м. Київ, 

0, 5 друк.арк. 

 

2. Трагнюк Р.Р., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 2,8 друк.арк. 

Статті:  

1. «Деякі проблеми атестації прокурорів», «Питання боротьби зі 

злочинністю», 2021 Вип. 41., 0,5 друк.арк. 



 5

2. «Проблеми звільнення прокурорів під час атестації», «Юридичний 

науковий електронний журнал», 2021, № 4, 0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Проблеми визначення заробітної плати прокурорів», конференція 

«Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2021 р., м. Харків, 

0,25 друк.арк. 

2. «Проблеми звільнення прокурорів на підставі п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону 

України «Про прокуратуру», конференція «Актуальні питання правової 

теорії та юридичної практики» 13-14 серпня 2021 р., м. Одеса,  

0,25 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

1. Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової 

атестації з основ прокурорської діяльності, 2021 р., 1,3 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: 3,65 друк.арк. 

Статті: 

1. «Typology of risks and threats caused by digitalization», «Turismo-

estudos e praticas», 2020, Supplement: 5, 1 друк.арк. 

2. «Правове регулювання забезпечення права осіб на доступ до 

правосуддя під час пандемії», «Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки», 2021, № 3, 0,5 друк.арк. 

3. «Сучасні проблеми запровадження електронного судочинства в 

Україні», «Публiчне право», 2021, № 3 (43), 0,6 друк.арк.  
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Тези: 

1. «Суд присяжних в Україні: проблеми функціонування», 

конференція «Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2021 р.,  

м. Харків, 0,25 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

1. Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової 

атестації з основ прокурорської діяльності, 2021 р., 1,3 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: 2,8 друк.арк. 

Статті: 

«Means for control over the activities of public authorities by civic democratic 

institutions: the conceptual framework analysis», «Cuestiones Políticas», 2021,   

Volumen 39, Número 69, 0,75 друк.арк. 

 Тези: 

1. «Оптимізація місцевих судів: поліпшення або обмеження 

доступності правосуддя» конференція «Актуальні проблеми судового 

права» 23 квітня 2021 р., м. Харків,  0,25 друк.арк. 

2. «Картки громадянського звітування як інструмент зовнішнього 

оцінювання якості роботи суду та ефективний спосіб подолання корупції 

в судовій системі», конференція «Антикорупційні органи: проблеми 

становлення, розвитку та взаємодії» 9 квітня 2021 р., м. Одеса, 

0,25 друк.арк. 

3. «Обмеження для суддів, які обіймають адміністративні посади в 

судах: необхідність чи втручання в незалежність?», конференція «Сучасні 
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виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» 29 жовтня 

2021 р., м. Чернівці, 0,25 друк.арк. 

Навчальний посібник: 

1. Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової 

атестації з основ прокурорської діяльності, 2021 р., 1,3 друк.арк. 

 

 5. Іванцова А.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 1,8 друк.арк. 

Статті: 

1. «Особливості виконання судових рішень в адміністративних та 

господарських судах», «Наукові записки Львівського університету бізнесу 

та права. Серія економічна. Серія юридична», Випуск 28/2021, 

0,75 друк.арк. 

2. «Інститут приватного виконання судових рішень в Україні та 

зарубіжних країнах», «Історико-правовий часопис», 2021, № 2 (17), 0,75 

друк.арк. 

Тези: 

1. «Виконання судових рішень в Україні: здобутки та недоліки» 

конференція «Актуальні проблеми судового права» 23 квітня 2021 р., 

0,3 друк.арк. 

 

  6. Лапкін А.В., д.ю.н., доцент 

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

Опубліковано: 87,5 друк.арк. 

Монографія: 

«Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та 

організаційно-методичні проблеми», Харків, 2020, 81,5 друк.арк. 
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Статті: 

1. «Основні напрями реформування інституту прокуратури на 

сучасному етапі», «Підприємництво, господарство і право», 2020, № 12, 

0,5 друк.арк. 

2. «East slavic surrogate motherhood: state of legal regulation and risk of 

human rights violation», «Wiadomości Lekarskie», 2020, Vol. LXXIII. Issue 12. 

Part 2, 0,5 друк.арк. 

3. «Принцип дискреційності кримінального переслідування», «Вісник 

НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право», 2020,  Вип. 3 (47),  

0,5 друк.арк. 

Тези: 

1. «Щодо створення судово-прокурорських округів в умовах 

децентралізації», конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні» 16 жовтня 2020 р., м. Чернівці,  0,25 друк.арк. 

2. «Внутрішнє переконання прокурора як основа реалізації його 

повноважень», конференція «Актуальні проблеми психологічного 

забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» 

30 жовтня 2020 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 

3. «Здійснення прокурором процесуального менеджменту досудовим 

розслідуванням», конференція «Актуальні питання криміналістики та 

судової експертизи» 19 листопада 2020 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 

4. «Діяльність прокурора у зупиненому досудовому розслідуванні», 

конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та 

кримінального процесу» 19 листопада 2020 р., м. Київ,  0,25 друк.арк. 

5. «Генезис системи військової юстиції в Україні», конференція 

«Українське військо: сучасність та історична ретроспектива» 27 листопада 

2020 р.,  Київ, 0,25 друк.арк. 
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6. «До питання про письмове провадження з перегляду судових 

рішень у кримінальному судочинстві», конференція «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності» 26 лютого 2021 р., м. Хмельницький, 0,25 друк.арк. 

7. «Доцільність упровадження інституту кримінальних проступків», 

круглий стіл «Реформування кримінального законодавства крізь призму 

історичного надбання» 18 березня 2021 р., м. Київ, 0,25 друк.арк. 

8. «Місце прокуратури серед суб'єктів системи кримінальної юстиції», 

конференція «Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції 

та інновації» 16 квітня 2021 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

9. «Забезпечення прокурором прав свідків у кримінальному 

провадженні», конференція «Актуальні питання теорії та практики в галузі 

права, освіти, соціальних та поведінкових наук» 22–23 квітня 2021 р., 

м. Чернігів, 0,25 друк.арк. 

10. «Щодо стажу роботи у галузі права як вимоги до кандидатів на 

посаду прокурора», конференція «Донецький юридичний інститут МВС 

України: освітні традиції, перевірені часом» 28 квітня 2021 р., 

м. Маріуполь, 0,25 друк.арк. 

11. «Щодо своєчасності повідомлення про підозру у кримінальному 

провадженні», круглий стіл «Кримінальна юстиція в Україні: реалії та 

перспективи» 11 червня 2021 р., м. Львів, 0,25 друк.арк. 

12. «Організація діяльності прокурора на початковому етапі досудового 

розслідування», конференція «Актуальні проблеми кримінального процесу 

та криміналістики» 29 жовтня 2021 р., м. Харків, 0,25 друк.арк. 

13. «Прокурор як помічник судді у судовому кримінальному 

провадженні», конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми 

судової реформи в Україні» 29 жовтня 2021р., м. Чернівці, 0,25 друк.арк. 
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14. «Гарантії прав учасників кримінального провадження у разі зміни 

меж судового розгляду», конференція «Інтеграція теорії у практику: 

проблеми, пошуки, перспективи» 05 листопада 2021 р., м. Чернігів, 

0,25 друк.арк. 

15. «Проблемні аспекти удосконалення правового статусу Національної 

гвардії України», конференція «Участь правоохоронних органів та 

військових формувань держави у забезпеченні безпеки України» 

18 листопада 2021 р.,  м. Харків, 0,25 друк.арк. 

16. «Сутність і значення закриття кримінальних проваджень як форми 

закінчення досудового розслідування», «Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави» 19 листопада 2021 р.,  

м. Харків, 0,25 друк.арк. 

17. «Криміналістичний підхід до періодизації досудового 

розслідування», конференція «Інновації в криміналістиці та судовій 

експертизі» 25 листопада 2021 р.,  м. Київ, 0,25 друк.арк. 

18. «Психологічні якості кандидатів на посаду прокурора», конференція 

«Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності 

сил безпеки та оборони України» 29 листопада 2021 р., м. Харків, 

0,25 друк.арк. 

 

7. Бородіна І.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано:  4,3 друк.арк. 

Статті:  

1. «Суддя як основний суб’єкт формування позитивного іміджу 

судової влади в Україні» // Наукові записки Львівського університету 

бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 – с. 

305-311 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57440655 0,5 друк.арк. 
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2. «The Image of a Judge in Ukraine: Preconditions and Essence», «Forum 

Prava»,  2021, № 69(4), 0,5 друк.арк.     

Навчальні посібники: 

1. Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової 

атестації з основ прокурорської діяльності,  2021 р., 3,3 друк. арк. 

 

8. Дудченко О.Ю., к.ю.н., доцент 

«Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної системи 

України», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано: 1,9 друк.арк. 

Статті: 

1. «Intellectual property: search of the optimum model of legal protection», 

«Аmazonia investiga»,  2021. Т.10 V: 39, 0,6 друк.арк. 

 Навчальний посібник: 

1. Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової 

атестації з основ прокурорської діяльності, 2021 р., 1,3 друк.арк. 

 

 9. Розсоха К.О., к.ю.н., асистент 

 «Теоретико-правові основи діяльності спеціалізованих антикорупційних 

органів України та їх взаємодія», 1,0 друк.арк. 

Опубліковано: 2,0 друк.арк. 

Статті: 

1. «Роль і місце прокуратури у боротьбі з корупцією», «The scientific 

heritage», 2021, VOL 5 № 78 (78), 0,7 друк.арк. 

2. «Діяльність антикорупційних органів України в умовах сьогодення: 

стан і основні виклики»,  «Теорія і практика правознавства», 2021, 

Вип. 20 (2). 
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Навчальний посібник: 

1. Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової 

атестації з основ прокурорської діяльності, 2021 р., 1,3 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).  – 
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1.7.   Наукова новизна отриманих результатів. 

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.  

Зроблений аналіз виконання судових рішень в Україні та зарубіжних 

країнах, висвітлення та аналіз змісту факторів, які впливають на формування 

громадської думки щодо судової влади. Проаналізовано специфіку права осіб 

доступу до правосуддя під час пандемії Covіd-19. Визначені проблеми 

запровадження електронного судочинства в Україні. З точки зору юридичної 

антропології розглядаються питання формування позитивного професійного 

іміджу судді в Україні як основного представника авторитету судової влади в 

цілому.   



 14

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, визначення правового 

статусу спеціалізованих антикорупційних органів України та їх місця в системі 

державних органів України, дослідження теоретичних засад функціонування 

системи спеціалізованих антикорупційних органів України. 

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. 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: 

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Закону України «Про 

прокуратуру – підготовлені д.ю.н., проф. Москвич Л. М., к.ю.н., доц. Лапкіним 

А. В.  
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Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення доступу до професійної діяльності у галузі 

права», поданий за запитом народного депутата України Романа Грищука – 

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

Науково-правовий висновок щодо можливості поновлення звільнених в 

процесі атестації прокурорів на посадах у реформованій системі прокуратури на 

звернення Голови підкомітету з питань діяльності органів прокуратури 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності В. 

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

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

2.2.  Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих 

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; 

- Голова Конкурсної комісії з добору Голови ДБР. 

- член робочої групи при Вищій раді правосуддя. 

Доц. Овсяннікова О.О.: 

- член робочої групи при Вищій раді правосуддя. 

Доц. Лапкін А. В.: 

- член робочої групи конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду 

Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління 
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активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 

- член робочої групи з питань розробки Концепції реформування 

кримінальної юстиції. 

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

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

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) - підготовлений членом НКР при ВС, 

д.ю.н., проф. Москвич Л.М. 

Науковий висновок щодо проблемних питань, які виникли в процесі 

розгляду адміністративної справи Касаційним адміністративним судом 

Верховного Суду України (Уханенко С.А).- підготовлений д.ю.н., проф. 

Москвич Л.М. та к.ю.н., доц. Іванцовою А. В.  

1.5 Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

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

Науково-правовий висновок щодо конституційної скарги 

Болотнікової А. П. щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, статті 2 Закону України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 

системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI – підготовлений д.ю.н., доц. 

Лапкіним А. В. 

Висновок, що окреслює наукові підходи для вирішення питань, 

порушених у конституційній скарзі Болотнікової А. П. - підготовлений д.ю.н., 

проф. Москвич Л.М. 
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Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

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

наукових конференцій (перелік). 

 23 квітня 2021 р. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми судового 

права», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра 

судоустрою та прокурорської діяльності. 

Співорганізатори конференції:  

15-19 березня 2021 р. Весняна школа: «Вступ до німецького права», 

Німецько-українська асоціація юристів (УНОЮ), кафедра процесуального 

права, Wiesbaden Institute for Law and Economics 

29 жовтня 2021 р. V Міжнародна науково-практична конференція 

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

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці 

16 грудня 2021 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку», кафедра  

адвокатури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

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.  27 листопада 2020 р. І Міжнародна науково-
практична конференція «Українське військо: 
сучасність та історична ретроспектива», м. Київ. 

1 

2.  17 грудня 2020 р. ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Адвокатура України: 
сучасний стан та перспектива розвитку», 
Національний юридичний університет ім. 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 
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3.  31 січня 2021 р. веб-семінар «Суддівська 
доброчесність на сторожі верховенства права, 
EU Project Pravo-Justice,  м. Київ 

1 

4.  15-19 березня 2021 р. Весняна школа «Вступ до 
німецького права», 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) 

3 

5.  09 квітня 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Антикорупційні 
органи: проблеми становлення, розвитку та 
взаємодії», Національний університет «Одеська 
юридична академія», м. Одеса 

2 

6.  17 травня 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Законодавче 
забезпечення діяльності Бюро економічної 
безпеки України» (онлайн); 

1 

7.  22-23 квітня 2021 р. 5th International Conference 
on Computer Linguistics and Intelligent Systems,  
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний iнститут», 
м. Харків 

1 

8.  22–23 квітня 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні питання 
теорії та практики в галузі права, освіти, 
соціальних та поведінкових наук – 2021», 
м. Чернігів 

1 

9.  23.04. 2021 р. Міжнародна конференція 
«Актуальні проблеми судового права», 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

13 

10.  28 квітня 2021 р., Міжнародна науково-
практична конференція «Донецький 
юридичний інститут МВС України: освітні 
традиції, перевірені часом», м. Маріуполь 

1 

11.  Червень 2021 р. цикл лекцій: «Напрями 
професійної юридичної діяльності в 
Німеччині», Німецько-українське об’єднання 
юристів 

1 

12.  14 червня 2021 р. круглий стіл «Кращі 
корпоративні практики забезпечення поваги до 
прав людини: міжнародний досвід і 
український контекст» (онлайн), Міжнародна 

1 
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лабораторія бізнесу і прав людини 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

13.  24 червня 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Конституція 1996 року: 
Україна в системі координат Європейського 
конституціоналізму», Конституційний Суд 
України, м. Київ 

1 

14.  24-25 червня 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні світові 
тенденції розвитку органів конституційної 
юрисдикції» (у режимі гібридної онлайн-
конференції), Конституційний Суд України, м. 
Київ 

1 

15.  20-24 вересня 2021 р. V Харківський 
міжнародний юридичний форум, Національний 
юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

3 

16.  26-30 вересня 2021 р., Перша літня школа в 
рамках проекту Еразмус+ «Модернізація 
магістерських програм для майбутніх суддів, 
прокурорів та слідчих», м. Одеса. 

1 

17.  27 вересня 2021 р. онлайн вебінар «Спартанці 
науки: інтервенція академічної доброчесності», 
проект від імені Американських Рад з 
міжнародної освіти «Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти» 

1 

18.  25 жовтня 2021 р. міжнародний круглий стіл 
«Сучасне право: міжнародний вимір і 
національний досвід», м. Київ. 

1 

19.   28-30 жовтня 2021 р. ІV Міжнародна науково-
практична конференція «Становлення та 
перспективи розвитку державної системи 
захисту критичної інфраструктури в Україні», м. 
Яремче (Івано-Франківська область) 

1 

20.  29 жовтня 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 
кримінального процесу та криміналістики», 
м. Харків 

1 

21.  29 жовтня 2021 р. V Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні виклики та 
актуальні проблеми судової реформи в 
Україні», Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, 
м. Чернівці 

3 

22.  05 листопада 2021 р., Міжнародна науково-
практична конференція «Інтеграція теорії у 
практику: проблеми, пошуки, перспективи», м. 

2 
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Чернігів. 
23.  19 листопада 2021 р. Х Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні проблеми 
правового, економічного та соціального 
розвитку держави», м. Харків. 

1 

24.  30 листопада 2021 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Медіація як спосіб 
вирішення приватно- та публічно-правових 
спорів», р., м. Дніпро. 
 

1 

Всеукраїнські 

1.  1 лютого 2021 р. обговорення «Суддівська 
доброчесність на сторожі верховенства права», 
Pravo-Justice 

1 

2.  05 лютого 2021 р. участь в обговоренні 
пропозицій до щорічної доповіді, Вища рада 
правосуддя, м. Київ 

1 

3.  12 лютого 2021 р. панельна дискусія «Культура 
верховенства права», ГО «Українське 
об’єднання лідерів» (онлайн) 

1 

4.  26 лютого 2021 р. ІV  Всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 
кримінального права, процесу, криміналістики 
та оперативно-розшукової діяльності», 
м. Хмельницький. 

1 

5.  18 лютого 2021 р. Міжвідомчий науково-
практичний круглий стіл «Реформування 
кримінального законодавства крізь призму 
історичного надбання», м. Київ. 

1 

6.  16 квітня 2021 р. Науково-практична 
конференція, присвячена пам’яті члена 
Правління Кримінологічної асоціації України, 
професора Тетяни Андріївни Денисової 
«Злочинність і протидія їй в умовах 
сингулярності: тенденції та інновації», м. 
Харків. 

1 

7.  27 травня 2021 р. науково-практичний семінар 
«Правове забезпечення оперативно-службової 
діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 
вирішення, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків;  

1 

8.  11 червня 2021 р. круглий стіл «Кримінальна 
юстиція в Україні: реалії та перспективи», м. 
Львів. 

1 

9.  14 червня 2021 р. науково-практична 
конференція «Конституційні цінності в 
офіційній та академічній конституційних 

1 
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доктринах», Національна академія правових 
наук, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

10.  16 червня 2021 р. науково-практична 
конференція  «Роль органів конституційного 
судочинства в механізмі захисту прав людини», 
Національний університет «Одеська юридична 
академія», м. Одеса 

1 

11.  18 червня 2021 р. науково-практична 
конференція «Принцип поділу влади та його 
гарантування органами конституційного 
судочинства», Львівський національний 
університет імені Івана Франка 

1 

12.  27 вересня 2021 р. онлайн вебінар «Спартанці 
науки: інтервенція академічної доброчесності», 
проект від імені Американських Рад з 
міжнародної освіти «Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти» 

1 

13.  25 жовтня 2021 р. консультація із 
заінтересованими сторонами щодо доцільності 
запровадження інституту мирових суддів, 
Міністерство юстиції України, м. Київ 

1 

14.  25 жовтня 2021 р. он-лайн лекція судді Великої 
палати Верховного Суду, кандидата юридичних 
наук Прокопенка О. Б. на тему: «Велика палата 
– постійно діючий колегіальний орган 
Верховного Суду» 

1 

15.  18 листопада 2021 р. VІ Всеукраїнська науково-
практична конференція «Участь 
правоохоронних органів та військових 
формувань держави у забезпеченні безпеки 
України», м. Харків 

1 

16.   25 листопада 2021 р. Міжвідомча науково-
практична конференція «Інновації в 
криміналістиці та судовій експертизі», м. Київ 

1 

17.  25 листопада 2021 р. Науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми забезпечення 
національної безпеки держави»,  м. Харків. 

1 

18.  29 листопада 2021 р. VІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні аспекти 
психологічного забезпечення професійної 
діяльності сил безпеки та оборони України», 
м. Харків 

1 

Усього 
усіх 

42 62 
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1.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь)    

Німеччина, онлайн-конференція «Німецько-українські правовідносини під 

час Коронакризи» 26.11. 2021 р.  - проф. Москвич Л. М.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У цьому розділі необхідно навести: 

1.1 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. 

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові 

та організаційно-методичні проблеми : монографія / А. В. Лапкін. – Харків : 

Право, 2020. – 1304 с. (81,5 друк.арк.) 

Ребриш А. С. Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій 

системі України : монографія / А. С. Ребриш ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Л. М. Москвич. – Харків : Право, 2021. – 194 с. – (Серія «Бібліотека 

судового права») (протокол № 12 від 25.06. 2021 р.) (11,3 друк.арк.) 

Крючко Н. І. Ознаки судової влади : монографія / Н. І. Крючко ; за наук. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Москвич. – Харків : Право, 2021. – 184 с. - 

(Серія «Бібліотека судового права») (протокол № 12 від 25.06. 2021 р.) (10,7 

друк арк.)  

Колективні монографії: 

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. – 
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Харків : Право, 2021. – с. 634-651 (1 друк. арк.). (Рекомендовано до друку 

президією Національної академії правових наук України (постанова № 118/3 від 

15 червня 2021 р.) 

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.) 

Вказати монографії опубліковані за кордоном.   

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.) 

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.). 

Навчальний посібник з підготовки до державної підсумкової атестації з 

основ прокурорської діяльності / [уклад.: І. В. Бородіна, В. С. Бабкова, І. О. 

Русанова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Бородіної. – Харків : Право, 2021. – 160 с. 

(9,3 друк. арк.) 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.):23/15,65 

друк.арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.), 8/6,55 друк.арк. 

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 
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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. Gryshchenko, I. M., Denysova A. V., Ovsiannikova O. O., Buha H. S. , 

Kiselyova E. I.  Means for control over the activities of public authorities by civic 

democratic institutions: the conceptual framework analysis / I. M. Gryshchenko, A. 

V. Denysova, O. O. Ovsiannikova, H. S. Buha, E. I. Kiselyova // Cuestiones politicas 

. - 2021. -  Vol. 39, Iss. 69. - Р. 797-814 (0,75 друк.арк.) 

6. Lapkin A. V., Yevtieieva D. P., Karelin V. V. East slavic surrogate 

motherhood: state of legal regulation and risk of human rights violation // 

Wiadomości Lekarskie. 2020. Vol. LXXIII. Issue 12. Part 2. P. 2882-2889. 

(0,5 друк.арк.) 

7. Demydova L.M., Demydova Y.Y., Dudchenko O.Y., Shulzhenko N.V. : 

Intellectual property: search of the optimum model of legal protection. AMAZONIA 

INVESTIGA 2021. Т.10 V: 39. P. 136-148. (0,6 друк.арк.) 

8. Розсоха К.О. Роль і місце прокуратури у боротьбі з корупцією. «The 

scientific heritage» 2021. VOL 5 № 78 (78) (2021). C. 23-28. (0,7 друк. арк.) 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік, 7/5,85 друк.арк.  

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.) 
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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. Gryshchenko, I. M., Denysova A. V., Ovsiannikova O. O., Buha H. S. , 

Kiselyova E. I.  Means for control over the activities of public authorities by civic 

democratic institutions: the conceptual framework analysis / I. M. Gryshchenko, A. 

V. Denysova, O. O. Ovsiannikova, H. S. Buha, E. I. Kiselyova // Cuestiones politicas 

. - 2021. -  Vol. 39, Iss. 69. - Р. 797-814 (0,75 друк.арк.) 

6. Lapkin A. V., Yevtieieva D. P., Karelin V. V. East slavic surrogate 

motherhood: state of legal regulation and risk of human rights violation // 

Wiadomości Lekarskie. 2020. Vol. LXXIII. Issue 12. Part 2. P. 2882-2889. 

(0,5 друк.арк.) 

7. Demydova L.M., Demydova Y.Y., Dudchenko O.Y., Shulzhenko N.V. : 

Intellectual property: search of the optimum model of legal protection. Аmazonia 

investiga 2021. Т.10 V: 39. P. 136-148. (0,6 друк.арк.) 

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

of Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік:  13/7,3 друк.арк. 

1. 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.) 

2. Москвич Л. М. Проблемні питання встановлення факту 

неспроможності судді виконувати повноваження за станом здоров’я // Наукові 
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записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія 

юридична. Випуск 28/2021 – с. 95-104 (0,5 друк.арк.) 

3. Трагнюк Р. Р. Проблеми звільнення прокурорів під час атестації // 

Юридичний науковий електронний журнал, 2021, № 4. - с. 580-583 

(0,5 друк.арк.) 

4. Русанова І. О. Правове регулювання забезпечення права осіб на 

доступ до правосуддя під час пандемії /Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки № 3 2021. – с. 67-73 (0,5 друк.арк.) 

5. Русанова І. О. Сучасні проблеми запровадження електронного 

судочинства в Україні / Публiчне право № 3 (43) , 2021 – с. 41-49 (0,6 друк.арк.) 

6.  Іванцова А. В. Особливості виконання судових рішень в 

адміністративних та господарських судах. Наукові записки Львівського 

університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 

28/2021 – с. 327-332, (0,75 друк. арк.) 

7. Іванцова А. В. Інститут приватного виконання судових рішень в 

Україні та зарубіжних країнах» // Історико-правовий часопис, № 2 (17)2021 р., - 

с. 123-127, 0,75 друк (0,75 друк.арк.)  

8. Лапкін А., Боднарук Т. Основні напрями реформування інституту 

прокуратури на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право. 

2020 р., № 12. С. 290-294. (0,5 друк.арк.) 

9. Лапкін А.В. Принцип дискреційності кримінального 

переслідування. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2020 р. , 

Вип. 3 (47), С. 91-95. (0,5 друк.арк.) 

10. Бородіна І. В. Суддя як основний суб’єкт формування позитивного 

іміджу судової влади в Україні // Наукові записки Львівського університету 

бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 28/2021 - с. 305-311 

(0,5 друк.арк.) 
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11. Borodina I. V. The Image of a Judge in Ukraine: Preconditions and 

Essence. Forum Prava,  2021,  № 69(4) – с. 56-61 (0,5 друк.арк.)    

12. Розсоха К.О. Роль і місце прокуратури у боротьбі з корупцією. «The 

scientific heritage» 2021. VOL 5 № 78 (78) (2021). C. 23-28 (0,7 друк.арк.) 

13.   Розсоха К.О. Діяльність антикорупційних органів України в 

умовах сьогодення: стан і основні виклики. Теорія і практика правознавства. 

2021. Випуск 20 (2). file:///D:/Downloads/244896-Article%20Text-566883-1-10-

20211210%20(1).pdf (0,5 друк.арк.) 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus та Web of Science)  - 12 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021 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. Moskvych L. M. Alcoholism as a 

professional 
disease of the 

representatives of 
justice 

Wiadomosci 
lekarskie  

73(12 cz 2), стр. 
2934–2939 

2. Moskvych L. M. Doctrinal 
comprehension of 
cyber terrorism in 

the context of 
intensive 

development of 
information and 
communication 

 Laplage em Revista Vol. 7, Iss. 2.  
P.201–208. 



 28

technologies in the 
modern world 

3. Moskvych L. M. Application of 
innovative 

approaches to 
video segmentation 

in a criminal 
process 

CEUR Workshop 
Proceedings 

2870, стр. 
1792–1805 

4. Moskvych L. M. Limits of a judge’s 
freedom of 

expressing his/her 
own opinion: The 
Ukrainian context 
and ecthr practice 

Access to Justice in 
Eastern Europe. 

Vol. 4, Iss. 3. 
 Р. 170-180 

5. Ovsiannikova O. O. Means for control 
over the activities 

of public 
authorities by civic 

democratic 
institutions: the 

conceptual 
framework 

analysis    

Cuestiones politicas  Vol. 39, Iss. 69. 
– 

 Р. 797-814 

6. Lapkin A. V. East slavic 
surrogate 

motherhood: state 
of legal regulation 
and risk of human 

rights violation  

Wiadomości 
Lekarskie. 

Vol. LXXIII. 
Issue 12. Part 2. 
P. 2882-2889. 

7. Dudchenko O. Y. Intellectual 
property: search of 
the optimum model 
of legal protection.  

Аmazonia investiga  
 

Т.10 V: 39. P. 
136-148. 

Статті, прийняті редакцією до друку 
1. - 

 
- - - 
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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 

64/140,5 6/106,5 24/16,15 33/8,55 - 1/9,3 - - 15,5 

 

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). 

 Доц. Лапкіним А. В. прочитані лекції на тему «Проблеми спеціального 

досудового провадження та спеціального судового розгляду»; «Проблеми 

спеціального досудового провадження та спеціального судового розгляду»; 

Проблемні питання підслідності та підсудності у практиці Вищого 

антикорупційного суду України»; «Питання доказів і доказування у 

кримінальних провадженнях, підсудних ВАКС» для суддів Вищого 

антикорупційного суду України 

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 
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проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно 

перелічити підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, 

вказати на їх практичне значення, коротко). 

 Ас. Розсохою К. О. проведено узагальнення практики Національного 

антикорупційного бюро України. Результати узагальнення впроваджуються у 

наукові дослідження та навчальний процес для викладання навчальних 

дисциплін «Організація діяльності прокуратури», «Організація органів 

кримінальної юстиції», «Основи прокурорської діяльності». 

 Доц. Лапкіним А.В. підготовлені аналітичні записки до Офісу 

Генерального прокурора з питань атестації прокурорів. 

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

місцевої влади та ін.  

Офіс Генерального прокурора України - 2: 

Пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів»- 

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

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

Вища рада правосуддя - 3: 

Пропозиції до структури Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя за 

2020 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» - підготовлені 

д.ю.н., проф. Москвич Л. М. 

Пропозиції до Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя за 2020 рік «Про 

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

Овсянніковою О.О. 
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Науково-правова думка щодо питань порушених у листі ВРП від 03.11. 

2021 р. № 27686/0/9-21 – підготовлена д.ю.н., проф. Москвич Л. М., к.ю.н., доц. 

Овсянніковою, к.ю.н., доц. Бородіною І. В. та к.ю.н., ас Караченцевим І. В.  

Запити Міністерства юстиції - 2: 

Грунтовний аналіз щодо нормативно-правових актів у сфері судоустрою - 

підготовлений к.ю.н., доц. Овсянніковою О.О.  

Науково-правовий висновок щодо контрольних повноважень 

Міністерства юстиції України  стосовно приватних виконавців – підготовлений 

д.ю.н., проф. Москвич Л. М. 

Запити громадян: 

Науково-правовий висновок щодо дії абзацу 6 частини 15 статті 86 Закону 

України «Про прокуратуру» на звернення Чорнія Є. В. – підготовлений д.ю.н., 

доц. Лапкіним А. В.  

13.4 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.   

Кандидатські – 1; 

01 квітня 2021 р. відбувся захист дисертації Материнко М. О. 

«Організаційно-правові основи звільнення судді з посади».  Науковий керівник 

– проф. Москвич Л.М. 
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Докторські – 2; 

01 квітня 2021 р. відбувся захист дисертації Подкопаєва С. В. «Теоретико-

правові засади модернізації прокуратури в Україні». Науковий консультант – 

проф. Москвич Л. М.  

14 травня 2021 р. відбувся захист дисертації Лапкіна А. В. «Прокурор у 

кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні 

проблеми». Науковий консультант проф. Капліна О. В. 

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 – 5; 

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 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 

Відгук рецензента д.ю.н., проф. Москвич Л. М.  на дисертацію Гафича І. І. 

на тему «Організаційно-правові основи участі прокурора у вирішенні питання 

про закриття кримінального провадження» поданій на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» 

Відгук рецензента д.ю.н., доц. Лапкіна А. В. на дисертацію Гафича І. І. на 

тему «Організаційно-правові основи участі прокурора у вирішенні питання про 
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закриття кримінального провадження» поданій на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» 

Докторські – 0. 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Кандидатські – 5; 

 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 на автореферат дисертації Любарського В. О. «Рівність учасників 

судового процесу перед законом і судом як конституційна засада судочинства в 

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

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

Відгук на автореферат дисертації Холоденко Н. О. «Організація наукового 

забезпечення діяльності судів», 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. 

Ас. Розсохою К. О. прочитана лекція на тему «Правоохоронна діяльність: 

поняття, характерні ознаки та система органів, що її здійснюють. Органи 

правопорядку: система та компетенція (28 листопада 2020 р.)  

Ребриш А. С. прочитана лекція на тему «Поняття та основні ознаки судової 

влади. Система органів судової влади» (05 грудня 2020 р.) 

Доц. Іванцовою А. В. прочитана лекція на тему «Правоохоронні органи. 

Система та компетенція» на вебінарі для школярів на І навчальний семестр 

2021-2022 років (25 листопада 2021р.) 

 

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: професор Москвич Л.М., 

доценти: Русанова І.О., Овсяннікова О.О., Іванцова А.В., Бородіна І.В. 

Загалом у гуртках беруть участь 70 студентів. 
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Студенти-гуртківці стали переможцями Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з юридичних наук: 

- Ковтнонюк П. В. диплом ІІІ ступеня (2021 р. Науковий керівник проф. 

Москвич Л. М.) 

- Ковальов О. диплом ІІ ступеня (2021 р. Науковий керівник доц. Русанова 

І. О.) 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк.арк. 

- наукових статей - 5/2,5 друк.арк. 

- тез наукових доповідей – 104/20,8 друк.арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк.арк. 

- наукова стаття - 1/0,5друк.арк. 

 

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»; 

- член колегії рецензентів збірника «Проблеми законності»; 

- збірника V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»; 

- збірника міжнародної конференції «Актуальні проблеми судового права». 
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Доц. Лапкін А.В.: 

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

- член редакційної колегії електронного наукового видання «Вісник асоціації 

кримінального права України»; 

- член редакційної колегії фахового наукового видання «Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка». 

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 

 

 Проф. Москвич Л. М. отримала Подяку науковому керівнику переможця 

(лауреата) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Право». 

Доц. Русанова І.О. отримала Подяку науковому керівнику переможця 

(лауреата) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Службове право». 

Доц. Лапкін А.В. отримав: 

Почесну відзнаку Союзу юристів України «Видатний юрист України»; 

Диплом за 1 місце у конкурсі наукових видань імені Святого Володимира 

на краще науково-правниче видання за монографію «Прокурор у 

кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні 

проблеми. 

Доц. Овсяннікова О. О. отримала Подяку Директора молодіжної наукової 

ліги науковому керівнику за підготовку здобувачів до участі у І Всеукраїнській 

студентській науковій конференції «Науковий простір: аналіз. Сучасний стан. 
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Тренди та перспективи 

Доц. Бородіна І.В. отримала Почесну грамоту від  Голови Союзу юристів 

України Піскуна С. М. за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий 

особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і 

правопорядку. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

Проф. Москвич Л.М.  

1) рецензент: 

- навчально-методичного посібника «Правнича аргументація» 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  

- матеріалів навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

«Сучасні доктрини адміністративного права та процесу» (програма навчальної 

дисципліни, Робоча програма навчальної дисципліни, Методичні матеріали до 

семінарських занять, тексти лекцій) вибіркових компонентів освітньої програми 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право 081 Law ХНУВС; 

- навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

«Напрями розвитку науки адміністративного права та процесу» (програма 

навчальної дисципліни, Робоча програма навчальної дисципліни, Методичні 

матеріали до семінарських занять, тексти лекцій) вибіркових компонентів 

освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право 

081 Law ХНУВС; 

-  збірника наукових праць «Проблеми законності»; 

- рецензент дисертації Гафича І. І. на тему «Організаційно-правові основи 

участі прокурора у вирішенні питання про закриття кримінального 

провадження». 
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2) науковий редактор монографій: 

- Ребриш А. С. «Організаційно-правові засади протидії корупції в 

судовій системі України»; 

- Крючко Н. І. «Ознаки судової влади». 

Проф. Москвич Л.М. успішно закінчила курс «Експерт з акредитації 

освітніх програм: онлайн тренінг» наданий національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus (Сертифікат від 16.08. 2021 р.)  

Проф. Москвич Л.М. склала іспит на володіння державною мовою та 

отримала державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД 

№ 00030205 від 29.09.2021 р. на рівні вільного володіння другого ступеня 

(рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 28.09. 2021 

№ 197) 

Проф. Москвич Л. М. член правління Німецько-Українського об’єднання 

юристів 

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 

Проф. Москвич Л. М., доц. Русанова І. О. та ас. Ребриш А. С. взяли участь у 

роботі Міжнародної школи «Перехідне правосуддя: світовий досвід і 

український контекст» з 17.05 по 24.05. 2021 р. (загальним обсягом 17 годин).  
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Проф. Москвич Л. М. взяла участь у онлайн тренінгу з практичного та 

гендерного аспекту конституційної скарги: «Гендер, гідність, рівність. 

Конституційна скарга як інструмент захисту від дискримінації» (у рамках 

реалізації проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні  «Підтримка захисту 

прав людини через покращення доступу до конституційної юстиції») з 09.06. по 

11.06. 2021 р. 

Проф. Москвич Л. М., доценти: Трагнюк Р.Р., Русанова І.О., Іванцова А. В., 

Лапкін А. В., Дудченко О. Ю. та ас. Ребриш А. С. підвищили кваліфікацію за 

програмою наукового семінару для науково-педагогічних працівників 

«Неформальний конституціалізм» у Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого, Інституті післядипломної освіти з 07.06. 2021 р. по 

18.06. 2021 р. (обсяг 1 кредит ЄКТС/30 годин). 

Доц. Іванцова А. В. успішно завершила онлайн-курс «Права людини в 

освітньому просторі» за підтримки  Міністерства освіти і науки України, ТОВ 

«ЕНДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» та  ОБСЄ (сертифікат від 29.08. 2021 р.) 

Ас. Караченцев І. В. підвищив кваліфікацію за темою «Організація 

дистанційного навчання в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого з використанням платформи Moodle» у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Інституті післядипломної 

освіти з 15.11. 2021 р. по 19.11. 2021 р. (обсяг 1 кредит ЄКТС/30 годин). 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 3 від    

24 листопада 2021 р.  

 

        Завідувачка  кафедри      Лідія МОСКВИЧ 


