
Науковці України – провідні фахівці в галузі кримінального права 

(довідник) 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові, 

 

Дата 

народжен-

ня 

(за бажан-

ням) 

 

Наукова 

ступінь, 

вчене звання, 

членство у 

Всеукраїн-ській 

громадській 

організації 

«Асоціація 

кримінально-го 

права» (ВГО 

«АКП») 

Місце роботи, посада, 

поштова адреса, 

робочий телефон 

(факс) 

2-3 назви монографій 

(за напрямком наукової 

спеціальності) 

Адреса електронної 

пошти, номер 

контактного телефону 

1. Дійсні члени (академіки) НАН України та НАПрН України 

1. Баулін Юрій 

Васильович 

 

2 вересня 

1953 року 

 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП»  

Конституційний Суд 

України,  

 

Голова  

 

01033, м. Київ,  

вул. Жилянська, 14 

 

тел.: (044) 238-10-22; 

253-84-88; факс: (044) 

253-93-77 

1. «Право граждан на 

задержание преступника» 

(1986);  

2. «Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния» 

(1991); 

3. «Потерпілий від 

злочину» 

(міждисциплінарне правове 

дослідження) (у співавт., 

2008). 

електронна адреса: 

lenenochka@mail.ru; 

o_oreshkina@mail.ru 

mailto:lenenochka@mail.ru
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2. Борисов Вячеслав 

Іванович 

 

7 лютого 

1943 року 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Науково-дослідний 

інститут вивчення 

проблем злочинності 

імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН 

України,  

директор  

61002, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 49 

 

тел.: (057) 715-62-09; 

факс: (057) 715-62-08 

 

1. «Уголовная 

ответственность за 

нарушение правил при 

производстве строительных 

работ» (1977);  

2. «Преступления против 

жизни и здоровья: вопросы 

квалификации» (у співавт., 

1995);  

3. «Потерпілий від 

злочину» 

(міждисциплінарне правове 

дослідження) (у співавт., 

2008). 

електронна адреса: 

ivpz@mail.ru 

3. Гавриш Степан 

Богданович 

2 січня 1952 

року 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Міжвідомча комісія з 

політики військово-

технічного 

співробітництва та 

контролю за 

експортом, голова 

1. «Уголовно-правовая 

охрана природной среды 

Украины. Проблемы теории 

и развитие 

законодательства» (1994);  

2. «Экологические 

преступления: 

квалификация и методика 

расследования: Учебно-

практическое пособие» (у 

співавт., 1994); 

3. «Кримінально-правова 

електронна адреса: 

www.public.gavrysh@gma

il.com 

mailto:ivpz@mail.ru
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охорона довкілля» (2002). 

4. Гуторова Наталія 

Олександрівна 

29 грудня 

1966 року  

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Полтавський 

юридичний інститут 

Національного 

юридичного 

університету імені 

Ярослава Мудрого, 

директор 

36011,  

м. Полтава, просп. 

Першотравневий, 5 

тел.: (0532) 56-01-48 

1. «Соучастие в 

преступлении по 

уголовному праву 

Украины: Учебное 

пособие» (1997),  

2. «Кримінально-правова 

охорона державних 

фінансів України» (2001); 

3. «Протидія організованій 

злочинності у сфері торгівлі 

людьми» (у співавт., 2005). 

електронна адреса: 

natalygutorova@gmail.co

m 

5. Костенко 

Олександр 

Миколайович 

4 жовтня 

1949 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

Інститут держави і 

права імені В. М. 

Корецького НАН 

України,  

завідувач відділу 

проблем 

кримінального права, 

кримінології та 

судоустрою  

01601, м. Київ, 

вул.Трьох-

святительська, 4 

тел.: (044) 278-51-55; 

1. «Преступная 

неосторожность (уголовно-

правовые и 

криминологические 

проблемы)» (у співавт., 

1992); 

2. «Уголовное наказание» 

(1997); 

3. «Протидія порушенням 

прав людини засобами 

кримінальної юстиції» (у 

співавт., 2009). 

електронна адреса: 

natur49@list.ru 
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(044) 278-32-68 

6. Панов Микола 

Іванович 

7 серпня 

1940 року  

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого, 

завідувач кафедри 

кримінального права 

№ 2  

м. Харків, вул. 

Динамівська, 4 

тел.: (057) 704-90-51; 

(057) 704-90-60 

1. «Уголовная 

ответственность за 

причинение 

имущественного ущерба 

путем обмана или 

злоупотребления доверием» 

(1977); 

2. «Способ совершения 

преступления и уголовная 

ответственность» (1982); 

3. «Методологічні засади 

дослідження проблем 

Особливої частини 

кримінального права» 

(2009). 

електронна адреса: 

criminallaw2@mail.ru 

7. Тацій Василь 

Якович 

13 січня 

1940 року  

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого, 

ректор 

61024, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 77 

 

тел.: (057) 704-19-01, 

(057) 704-11-20; факс: 

(057) 704-19-10, (057) 

1. «Понятие, система и 

общие виды хозяйственных 

преступлений» (1974); 

2. «Ответственность за 

хозяйственные 

преступления: объект и 

система» (1984); 

3. «Об’єкт і предмет 

злочину у кримінальному 

електронна адреса: 

uracad@bestnet.kharkov.u

a; 

aprnu@online.kharkiv.com 

mailto:uracad@bestnet.kharkov.ua
mailto:uracad@bestnet.kharkov.ua
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704-11-71   праві України» (1994). 

8. Тихий Володимир 

Павлович 

14 жовтня 

1939 року  

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національна академія 

правових наук 

України, віце-

президент; Київський 

регіональний центр, 

керівник 

 

01024, м. Київ, вул. 

Пилипа Орлика, 3  

 

тел.: (044) 253-34-19; 

факс: (044) 253-01-15  

 

 

1. «Злочин, його види та 

стадії» (2007); 

2. «Кримінальна 

відповідальність за 

порушення виборчих і 

референдних прав» (2008); 

3. «Злочини проти 

громадської безпеки» 

(2010). 

електронна адреса: 

acad@voliacable.com 

2. Члени-кореспонденти НАН України та НАПрН України 

9. Грищук Віктор 

Климович 

27 січня 

1950 року 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ МВС України, 

декан юридичного 

факультету 

 79009, м. Львів, вул. 

Замарстинівська, 9 

тел., факс: 261-65-00, 

(0322) 261-65-00 

1. «Кодификация 

законодательства 

Украинской ССР (1956-

1987 гг.)» (1991); 

2. «Кодифікація 

кримінального 

законодавства України: 

проблеми історії та 

методології» (1992); 

3. «Проблеми кодифікації 

Електронна адреса: 

vkhryshuchuk@gmail.com 

mailto:acad@voliacable.
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кримінального 

законодавства України» 

(1993). 

10. Навроцький 

Вячеслав 

Олександрович 

20 січня 

1956 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

 1. «Теоретичні проблеми 

кримінально-правової 

кваліфікації» (1999); 

2. «Наступність 

кримінального 

законодавства України 

(порівняльний аналіз 

Кримінального кодексу 

України 1960 р. та 2001 р.)» 

(2001); 

3. «Кримінальне право 

України в епоху 

глобалізації» (2010). 

електронна адреса: 

navrotsky_vo@mail.ru 

11. Стрельцов Євген 

Львович 

18 серпня 

2009 року  

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Південний 

регіональний центр 

Національної академії 

правових наук 

України, вчений 

секретар 

 

6509, м. Одеса, 

вул. Піонерська, 7  

тел., факс: (0482) 32-

1. «Экономическая 

преступность в Украине» 

(1997); 

2. «Международное право 

XXI века. Монография» (у 

співавт., 2006); 

3. «Економічні злочини: 

внутрішньодержавні та 

міжнародні аспекти» 

електронна адреса: 

streltsov@onu.edu.ua 
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07-30 

 

(2007). 

12. Туляков Вячеслав 

Олексійович 

28 липня 

1961 року  

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія»,  

проректор із 

міжнародних зв’язків 

65009, м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 23  

тел.: (048) 719-87-69 

1. «Перспективи розвитку 

кримінально-правового 

регулювання» (2006); 

2. Шляхи розвитку 

сучасного кримінального 

права (2006); 

3. «Кваліфікація злочинів» 

(у співавт., 2008). 

електронна адреса: 

tuliakov@i.ua 

3. Доктори наук та професори  

13. Абакумова Юлія 

Вікторівна 

10 липня 

1980 р. 

доктор 

юридичних наук, 

доцент 

член ВГО «АКП»  

Інститут права імені 

Володимира Сташиса 

Класичного 

приватного 

університету; 

заступник директора 

навчальної роботи 

заочного відділення 

інституту 

69095,  

м. Запоріжжя,  

вул. Жуковського, 70-Б 

тел. 061-220-07-94; 

1. «Інститут співучасті в 

кримінальному праві 

України: природа, сутність, 

сучасні проблеми 

визначення» (2012). 

електронна адреса: 

Аbakumova.julia 

@mail.ru 
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факс 061-220-58-44 

14. Александров Юрій 

Валер’янович  

28 грудня 

1934 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор  

 

Інститут права імені 

Князя Володимира 

Великого МАУП, 

професор 

03039, м. Київ, вул. 

Фрометівська, 2 

Тел.: 044-490-95-00 

1. Советский уголовный 

закон на страже здоровья 

человека (1977); 

2. Борьба с 

распространением 

порнографии (учеб 

пособие) (1977); 

3. Вопросы квалификации 

хищений 

социалистического 

имущества, совершаемых 

несовершеннолетними 

(учеб пособие) (1981). 

 

15. Андрушко Петро 

Петрович 

8 жовтня 

1949 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

завідувач кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

01601, м. Київ, вул.. 

Володимирська, 64 

тел., факс: 044-239-34-

77, 044-239-32-37 

1. «Кримінальна 

відповідальність за 

легалізацію (відмивання) 

доходів, одержаних 

злочинним шляхом»(у 

співавт., 2005); 

2. «Злочини проти 

виборчих прав громадян та 

їх права брати участь у 

референдумі: кримінально-

правова характеристика» 

(2007); 

електронна адреса: 

Irina_Andrushko@mail.ru 
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3. «Кримінальна 

відповідальність за 

порушення виборчих і 

референдних прав» (у 

співавт., 2008). 

16. Антипенко 

Володимир 

Федорович 

23 січня 

1949 року 

доктор 

юридичних наук, 

доцент  

член ВГО «АКП» 

Інститут міжнародних 

відносин 

Національного 

авіаційного 

університету, завідувач 

кафедри міжнародного 

права 

03061, м. Київ,  

пр. Відрадний, 4, 

корпус 7 

тел.: 044-406-77-89 

1. «Борьба с современным 

терроризмом: 

международно-правовые 

подходы» (2002); 

2. Оптимізація 

антитерористичної системи 

держави в умовах 

міжнародної і регіональної 

інтеграції (2008). 

електронна адреса: 

Vladimir-antipenko@ 

mail.ru 

17. Антипов 

Володимир 

Іванович 

30 березня 

1947 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

Національний 

університет державної 

фіскальної служби 

України 

 

професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології  

 

08201, Київська обл., 

м. Ірпінь, 

1. Фальсифікація виборів: 

як це робиться (у співавт., 

2003); 

2. Тіньова економіка та 

економічна злочинність: 

світові тенденції, українські 

реалії та правові засоби 

контролю (теоретико-

методологічне 

узагальнення) (2006); 

електронна адреса: 

ant52@mail.ru 
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вул. Варшавська, 38 

 

тел., факс: 045-976-09-

87 (внз) 

3.     Обставини, які 

виключають застосування 

кримінального покарання (у 

співавт., 2004). 

18. Бандурка Ірина 

Олекснадрівна 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

професор кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін  

61080, Харків, 

проспект Льва Ландау, 

27  

 

1 Злочини проти 

моральності у сфері 

статевих стосунків (2012). 

2. Кримінально-правовий 

захист дитинства в Україні 

(2015) 

 

 

19. Бантишев 

Олександр 

Федорович 

28 травня 

1945 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національна академія 

СБУ,  

провідний науковий 

співробітник 

03022, м. Київ, вул. 

Трутенка, 22, 

тел.: 044-527-74-46 

1. Уголовная 

ответственность за особо 

опасные преступления 

против государства (основы 

квалификации) (2000); 

2. Протидія терористичній 

діяльності (кримінально-

правові аспекти) (у співавт., 

2011); 

3. Кримінальна 

електронна адреса: 

Bantysheva@ 

mail.ru 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=345730109628865111&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=345730109628865111&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=345730109628865111&btnI=1&hl=ru
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відповідальність за злочини 

у сфері національної 

безпеки України (проблеми 

кваліфікації) (у співавт., 

2010 ). 

20.  Берзін Павло 

Сергійович 

1978 року доктор 

юридичних наук, 

професор 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка,  

професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

01601, м. Київ, вул.. 

Володимирська, 64 

тел., факс: 044-239-34-

77, 044-239-32-37 

1. Незаконне використання 

засобів індивідуалізації 

учасників господарського 

обороту, товарів та послуг: 

аналіз складів злочину, 

передбаченого ст. 229 КК 

України (2005); 

2. Грошові обчислення в 

кримінальному праві 

України: сучасний стан, 

проблеми, пропозиції 

(2007); 

3. Київська школа 

кримінального права (1834 

– 1960 рр.): історико-

правове дослідження 

(2008); 

4. Злочинні наслідки: 

поняття, основні різновиди, 

кримінально-правове 

значення (2009). 

електронна адреса: 

recht1@yandex.ru 
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21. Брич Лариса 

Павлівна 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет, професор 

кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

 

Львівський державний 

університет внутрішніх 

справ МВС України, 

старший науковий 

співробітник наукової 

лабораторії 

 79008, м. Львів, вул. 

вул. Кривоноса, 1 

1. Кримінально-правова 

кваліфікація ухилення від 

оподаткування в Україні 

(успівавт., 2000); 

2. Теорія розмежування 

складів злочинів (2013). 

електронна адреса: 

larysabrych@gmail.com 

22. Бурдін Володимир 

Миколайович 

18 грудня 

1974 року 

доктор 

юридичних наук, 

доцент  

член ВГО «АКП» 

Юридичний факультет 

Львівського 

університету імені 

Івана Франка,  

професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології, декан 

юридичного 

факультету. 

79002, м. Львів, вул. 

1. «Особливості 

кримінальної 

відповідальності 

неповнолітніх в Україні» 

(2004); 

2. «Осудність та 

неосудність (кримінально-

правове дослідження)» 

(2010); 

3. «Стадії вчинення злочину 

електронна адреса: : 

vmburdin@mail.ru 
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Січових Стрільців, 14 

тел. (032) 239-44-82 

(кримінально-правове 

дослідження)» (у співавт., 

2013). 

23. Воробей Петро 

Адамович 

27 червня 

1958 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

Національна академія 

внутрішніх справ, 

професор кафедри 

кримінального права 

03035, м. Київ, 

Солом’янська пл., 1 

тел.: (044) 520-07-48 

1. «Теорія і практика 

кримінально-правового 

ставлення в вину» (1997); 

2. «Завдання і дія 

кримінального закону» 

(1997). 

електронна адреса: 

kkpnavs@ukr.net 

(кафедра) 

24. Глушков Валерій 

Олександрович 

28 жовтня 

1947 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

Київський університет 

ринкових відносин, 

завідувач кафедри 

теоретико-правових 

дисциплін та 

публічного права 

02152, м. Київ, вул. 

Березняківська, 156-б  

тел., факс: 044-553-66-

07 

1. «Ответственность за 

преступления в области 

здравоохранения» (1987); 

2. «Шахрайство на 

фінансових ринках у 

біржовій торгівлі: правий та 

кримінологічний аналіз (у 

співавт., 2008)». 

електронна адреса: 

bilka2012@i.ua 

25. Демидова Людмила 

Миколаївна 

17 червня 

1959 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого,  

1. «Кримінальна 

відповідальність за 

створення злочинної 

організації» (2005); 

електронна адреса: 

970014@rambler.ru 
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член ВГО «АКП» професор кафедри 

кримінального права 

№ 1 

м. Харків, вул. 

Пушкінська, 77 

тел.: (057) 704-92-12; 

(057) 704-92-17 

 

Науково-дослідний 

інститут вивчення 

проблем злочинності 

імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН 

України, головний 

співробітник- керівник 

наукових робіт сектора 

дослідження 

кримінально-правових 

проблем боротьби зі 

злочинністю 

61002, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 49 

 

тел.: (057) 715-62-09; 

факс: (057) 715-62-08 

2. «Теоретичні основи 

забезпечення якості 

кримінального 

законодавства та 

правозастосовчої діяльності 

у сфері боротьби зі 

злочинністю в Україні» (у 

співавт., 2011); 

3. «Проблеми кримінально-

правової відповідальності 

за заподіяння майнової 

шкоди в Україні (майнова 

шкода як злочинний 

наслідок): теорія, закон, 

практика» (2013). 
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26. Денисов Сергій 

Федорович 

15 жовтня 

1961 року 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

України; 

начальник кафедри 

кримінального, 

кримінально-

виконавчого права та 

кримінології 

14000 м. Чернігів, вул. 

Горького, 34 

1.  «Детермінанти 

злочинності і моделі 

кримінологічної превенції 

злочинів молоді» (2010); 

2. «Кримінальна 

відповідальність 

військовослужбовців за 

корисливі посягання на 

військове майно (ст. 410 КК 

України )» (у співавт., 

2011). 

електронна адреса: 

dsf2007@mail.ru 

27. Денисова Тетяна 

Андріївна 

10 березня 

1956 року 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

 

Академія Державної 

пенітенціарної служби 

України; 

начальник кафедри 

кримінального, 

кримінально-

виконавчого права та 

кримінології 

14000 м. Чернігів, вул. 

Горького, 34 

1. «Функции уголовного 

наказания» (2004); 

2. «Покарання: 

кримінально-правовий, 

кримінологічний та 

кримінально-виконавчий 

аналіз» (2007); 

3. «Кримінально-правові 

санкції та їх застосування 

за злочини проти 

власності» (у співавт., 

2008). 

електронна адреса: 

dta_den@mail.ru 

28. Дорохіна Юлія 

Анатоліївна 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

Навчально-науковий 

гуманітарний інститут 

Таврійського 

національного 

1. Злочини проти власності. 

Теоретико-правове 

дослідження (2016) 

 

mailto:dsf2007@mail.ru
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університету імені В.І. 

Вернадського 

професор кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін  

м. Київ, вул. Івана 

Кудрі, 33 

+38 (044) 529-05-16 

29. Дудоров Олександр 

Олексійович 

06 червня 

1967 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

 

Запорізький 

національний 

університет  

Завідувач кафедри 

кримінального права та 

правосуддя 

69063, м. Запоріжжя,  

вул. Жуковського, 66, 

5 навчальний корпус, 

ауд. 202-в 

тел.: 061-228-76-22 

1. Злочини у сфері 

господарської діяльності: 

кримінально-правова 

характеристика (2003); 

2. Ухилення від сплати 

податків: Кримінально-

правові аспекти (2006). 

 

електронна адреса: 

o.o.dudorov@gmail. 

com 

30. Ємельянов 

Вячеслав Павлович 

15 вересня 

1954 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

професор кафедри 

1. Злочини терористичної 

спрямованості (1997); 

2. Терористичні злочини: 

кримінально-правова 

характеристика та питання 

електронна адреса: 

voznesen_elenka@mail.ru 
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кримінально-правових 

дисциплін  

61080, Харків, 

проспект Льва Ландау, 

27  

 

вдосконалення анти 

терористичного 

законодавства (у співав., 

2007). 

 

31. Житний Олександр 

Олександрович 

 доктор 

юридичних наук, 

професор 

 

Харківський 

національний 

університет імені В. Н. 

Каразіна, 

завідувач кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін, 

61077, м.Харків, 

майдан Свободи, 6 

тел.: 057-707-54-85 

1. «Звільнення від 

кримінальної 

відповідальності у зв’язку з 

дійовим каяттям» (2004 р.) 

2. «Кримінальне право 

України в міжнародному 

вимірі (порівняльно-

правовий аналіз)» (2013 р.) 

3. «Про протидію торгівлі 

людьми» (у співавт., 2013 

р.). 

ел адреса: 

alexzprof@gmail.com 

32. Кваша Оксана 

Олександрівна  

 

2 вересня 

1953 року 

 

 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

 

Інститут держави і 

права імені В. М. 

Корецького НАН 

України,  

старший науковий 

співробітник відділу 

проблем 

кримінального права, 

1. Організатор злочину: 

кримінально-правове та 

кримінологічне 

дослідження (2003);  

2. «Уявна оборона: 

кримінально-правова 

кваліфікація та 

відповідальність» (2012); 

електронна адреса: 

okvasha@bigmir.net 
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кримінології та 

судоустрою 

01601, м. Київ, 

вул.Трьох-

святительська, 4 

тел.: (044) 278-51-55; 

(044) 278-32-68 

3. «Співучасть у злочині: 

структура та 

відповідальність» (2013). 

33. Книженко Оксана 

Олександрівна 

02 квітня 

1975 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

 

 

Національна академія 

прокуратури України,  

професор кафедри 

кримінального права, 

кримінології та 

кримінально-

виконавчого права 

начальник відділу 

досліджень проблем 

протидії злочинності 

Науково-дослідного 

інституту,  

 

04050, м. Київ, вул. 

Мельникова, 81б, 

тел.: 044 206-00-51 

(кафедра) 

(044) 206-00-51; факс: 

1. Санкції у кримінальному 

праві (2011); 

2. Координація прокурором 

діяльності правоохоронних 

органів із протидії 

злочинності та корупції (у 

співавт., 2013) 

електронна адреса: 

knijenkookcana@mail.ru 
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(044) 206-00-52 (відділ) 

34. Козаченко 

Олександр 

Васильович 

21 січня  

1970 р. 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

 

 Миколаївський 

інститут права 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» 

 

завідувач кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін 

 

 54038, м. Миколаїв, 

вул. Генерала 

Карпенка, буд. 18 

тел.: (0512)34-20-91 

1. Кримінально-правова 

боротьба з 

розповсюдженням 

наркоманії (2004, у 

співавт.). 

2. Кримінально-правові 

заходи: культуро-

антропологічний вимір 

(2011). 

 

 

електронна адреса: 

avk_criminal_law@mail.ru 

35. Кузнецов 

Віталій 

Володимирович 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

член ВГО «АКП» 

Інститут УДО України 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

завідувач кафедри 

гуманітарних та 

загально-правових 

дисциплін  

01133, м Київ, вул. 

Петра Болбочана, 8, 

Україна 

1. Кримінальна 

відповідальність за 

крадіжки (2005); 

2. Рецидивна злочинність в 

Україні (2009, у співав.); 

3. Кримінально-правова 

охорона громадського 

порядку та моральності в 

українському вимірі  

(2012). 

електронна адреса:  

vitaliykuznetsov@ukr.net 
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36. Куц Віталій 

Миколайович 

10 травня 

1975 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор 

Національна академія 

прокуратури України, 

завідувач кафедри 

кримінального права  

04050, м. Київ, вул. 

Мельникова, 81б, 

тел.: (044) 206-00-51; 

факс: (044) 206-00-52 

 

1. Ответственность за 

вымогательство по 

советскому уголовному 

праву (1986); 

2. Преступления против 

жизни и здоровья: вопросы 

квалификации (в соавт., 

1995); 

3.Неправдиве повідом–

лення про загрозу 

громадській безпеці 

(кримінально-правова 

характеристика та заходи 

протидії) (у співавт., 2006).  

електронна адреса: 

trineva@mail.ru 

37. Литвин Олександр 

Петрович 

11 вересня 

1948 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

 

Академія 

муніципального 

управління, 

завідувач кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін юридичного 

факультету 

01042, м. Київ, вул. 

Івана Кудрі, 33 

1. Кримінально-правова 

охорона громадської 

безпеки і народного 

здоров’я (1998); 

2. Кримінально-правовий 

захист життя і здоров’я 

громадян (2001); 

3. Кримінально-правова 

охорона екологічної й 

 

mailto:trineva@mail.ru
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Тел.: 044-529-00-23 громадської безпеки та 

безпеки здоров’я населення 

України (2008) 

38. Ломако Володимир 

Андрійович 

17 січня 

1937 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого,  

професор кафедри 

кримінального права 

№ 2  

м. Харків, вул. 

Динамівська, 4 

тел.: (057) 704-90-51; 

(057) 704-90-60 

1. Применение условного 

осуждения (1976);   

2. Зміст умислу і його 

види(1991). 

електронна адреса: 

criminallaw2@mail.ru 

39. Лихова Софія 

Яківна 

27 вересня 

1957 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

 

Юридичний інститут 

Національного 

авіаційного 

університету України, 

завідувачу кафедри 

кримінального права і 

процесу,  

03058, м. Київ,  

пр. Космонавта 

Комарова, 1 

1. Злочини у сфері 

реалізації громадянських, 

політичних та соціальних 

прав і свобод людини і 

громадянина (розділ V 

Особливої частини КК 

України) (2006); 

2. Кримінальна 

відповідальність за 

порушення виборчих і 

референдних прав (у 

електронна адреса:  

acd@gala.net 
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тел.: 044 406-70-15 

 

співавт., 2008); 

3. Кримінальна 

відповідальність за 

порушення безпеки людини 

за законодавством держав-

учасниць Європейського 

Союзу (2013) 

40. Матвійчук Валерій 

Костянтинович 

03 червня 

1951 року 

доктор 

юридичних наук, 

доцент 

член ВГО «АКП» 

 

Національна академія 

управління, 

проректор з навчальної 

та організаційної 

роботи 

03151, м. Київ, 

вул. Вінницька, 10 

Тел.:044-246-24-34 

1. Кримінально-правова 

охорона навколишнього 

природного середовища 

(2005); 

2. Незаконне полювання: 

відповідальність, 

протокольна форма, 

провадження, 

розслідування і запобігання 

(у співавт., 2006); 

3. Забруднення, засмічення 

та виснаження водних 

об'єктів: відповідальність, 

досудове і судове слідство 

та запобігання (2007) 

електронна адреса: 

tan_s@nam.edu.ua 

(робоча) 

41. Мельник Микола 

Іванович 

14 липня 

1962 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

Конституційний Суд 

України,  

 

суддя Конституційного 

Суду України 

1. Хабарництво: загальна 

характеристика, проблеми 

кваліфікації, удосконалення 

законодавства (2000); 
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01033, м. Київ,  

вул. Жилянська, 14 

 

тел.: (044) 238-10-44; 

факс: (044) 253-55-29 

2.   Корупція - корозія 

влади (соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, 

заходи протидії) (2004); 

3. Кримінальна 

відповідальність за злочини 

проти виборчих прав 

(2005). 

42. Меркулова 

Валентина 

Олександрівна 

 доктор 

юридичних наук, 

професор 

Одеський державний 

університет внутрішніх 

справ, 

професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

 

65014 м. Одеса, вул. 

Успенська, 1  

тел.:  (048)734-51-72 

1. Жінка як суб’єкт 

кримінальної 

відповідальності (2003); 

2. Кримінальна 

відповідальність: окремі 

теоретичні та соціальлно-

правові аспекти (2007). 

 

43.  Мисливий 

Володимир 

Андрійович 

09 вересня 

1946 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

Національний 

технічний університет 

України «Київський 

політехнічний 

інститут» 

професор кафедри 

публічного права 

03056, м. Київ, 

вул. Борщагівська, 134, 

1. Кримінальна 

відповідальність за 

злочини, пов’язані з 

допуском до керування 

транспортними засобами 

осіб у стані сп’яніння(1992) 

2. Злочини проти безпеки 

дорожнього руху та 

експлуатації транспорту 

електронна адреса: 

vladimir-

myslivyjj@rambler.ru 
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корп.19, кімн. 328 

Тел.: 044-454-91-60 

(внз) 

(2004) 

44. Мірошниченко 

Сергій Сергійович 

17 серпня 

1957 року 

доктор 

юридичних наук, 

доцент 

Інститут підвищення 

кваліфікації кадрів 

Національної академії 

прокуратури України, 

директор 

04050, м. Київ, вул. 

Мельникова, 81б, 

тел.: (044) 206-00-51; 

факс: (044) 206-00-52 

1. Злочини проти 

правосуддя: теорія та 

практика протидії (2012) 

електронна адреса:  

tonja_1207@ukr.net 

45. Мохончук Сергій 

Михайлович 

 доктор 

юридичних наук, 

професор  

 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого,  

професор кафедри 

кримінального права 

№ 1 

м. Харків, вул. 

Пушкінська, 77 

тел.: (057) 704-92-12; 

(057) 704-92-17 

1. «Злочини протии миру та 

безпеки людства :  генезис, 

еволюція, сучасна 

регламентація у 

кримінальному праві і 

законі » (2013). 

електронна адреса: 

cld1@ukr.net (робоча) 
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46. Музика Анатолій 

Ананійович 

02 січня 

1951 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

 

 

Державний науково-

дослідний інститут 

МВС України 

провідний науковий 

співробітник 

01011, м. Київ, пров. 

Кутузова, 4 А 

тел.: 044-254-95-21; 

факс: 044-280-01-84 

1. Примусові заходи 

медичного і виховного 

характеру (1997); 

2. Відповідальність за 

злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів (1998); 

3.     Предмет злочину: 

теоретичні основи 

пізнання (2011, у співавт.); 

4. Кримінальна 

відповідальність 

за контрабанду: 

національний та 

міжнародний досвід  (2011, 

у співавт.). 

електронна адреса:  

muzyka_kiev@mail.ru 

47. Наден Олена 

Володимирівна 

22 вересня доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 1. Спеціальні види 

звільнення особи від 

кримінальної 

відповідальності за злочини 

в сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або 

прекурсорів (2003); 

2. Теоретичні основи 

кримінально-правового 

регулювання в Україні  
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(2012). 

48. Орлеан Андрій 

Михайлович 

 доктор 

юридичних наук 

Національна академія 

прокуратури України, 

завідувач кафедри 

підтримання 

державного 

обвинувачення  

04050, м. Київ, вул. 

Мельникова, 81б, 

тел.: (044) 205-00-51 

(215); факс: (044) 206-

00-52 

1. «Кримінально-правова 

характеристика торгівлі 

людьми» (2005); 

2. Кримінально-правове 

забезпечення в Україні 

охорони людини від 

експлуатації (2014). 

електронна адреса: 

orlean@ukr.net 

49. Орловська Наталя 

Миколаївна 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет,  

професор кафедри 

кримінального права, 

процесу та 

криміналістики 

65009, м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 33  

тел.: (048) 719-88-51 

(деканат) 

1. Уголовно-правовые 

санкции: проблемы 

определения, 

классификации и 

функционального анализа 

(2010); 

2. Основания и принципы 

построения уголовно-

правовых санкций (2011). 

електронна адреса: 

kafedra5@i.ua 

50. Орлов Павло 

Іванович 

 Кандидат 

юридичних наук, 

Харківський 

економіко-правовий 

1. Протидія економічній 

злочинності (у співавт., 

pavelo@bi.com.ua 

mailto:kafedra5@i.ua
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Apavelo%2540bi.com.ua%26ts%3D1452800605%26uid%3D16288041442232887&sign=975feaace77de30e03f554f7b22c2d58&keyno=1
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професор 

 

університет, 

президент 

61080, м. Харків,  пр. 

Гагаріна, 187; тел. 057-

720-19-40 

2004). 

51. Осадчий 

Володимир 

Іванович 

 доктор 

юридичних наук, 

професор 

Національна академія 

внутрішніх справ; 

професор кафедри 

кримінального права 

03035, м. Київ-ДСП, пл. 

Солом’янська, 1 

тел. (044) 520-07-48 

1. Проблеми кримінально-

правового захисту 

правоохоронної діяльності  

(1999); 

2. Кримінально-правовий 

захист правоохоронної 

діяльності  (2004). 

 

52. Павликівський 

Віталій Іванович 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

Харківський 

економіко-правовий 

університет, 

проректор з навчальної 

роботи, завідувач 

кафедри кримінально-

правових дисциплін та 

адміністративного 

права 

61080, м. Харків,  пр. 

Гагаріна, 187; тел. 057-

Кримінально-правове 

забезпечення свободи слова 

та професійної діяльності 

журналістів в Україні 

(2016) 
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720-19-40 

53. Письменський 

Євген 

Олександрович 

10 березня 

1982 року 

доктор 

юридичних наук, 

доцент 

член ВГО «АКП» 

Луганський державний 

університет внутрішніх 

справ імені 

Е. О. Дідорен-ка 

начальник кафедри 

загально-юридичних 

дисциплін  

54058, м. Миколаїв,  

а/я 607 

1. Інститут судимості в 

кримінальному праві 

України (2008); 

2. Звільнення від покарання 

та його відбування: 

проблеми кримінального 

законодавства та практики 

його застосування (2011); 

3. Теоретико-прикладні 

проблеми звільнення від 

покарання та його 

відбування за 

кримінальним правом 

України (2014). 

електронна адреса:  

ye.pysmenskyy@i.ua 

54. Пінаєв Анатолій 

Олексійович 

15 жовтня 

1937 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

Національний 

гірничий університет, 

– професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології, 

– доктор юридичних 

наук, професор 

– 49600, м. 

Дніпропетровськ, пр. 

Карла Маркса, 19, 

1. «Кримінально-правова 

боротьба з розкраданням» 

(1975); 

2. «Особливості складів 

злочинів подвійною та 

змішаною формами вини» 

(1984). 
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– тел.:774 73 39 

– 62332,  

Харківська обл., 

Дергачівський р-н, 

Дніпропетровськ, пос. 

Лесной, вул.. Горького 

, буд. 52  

55. Рябчинська Олена 

Павлівна 

10 лютого доктор 

юридичних наук 

член ВГО «АКП» 

Інститут права імені 

Володимира Сташиса 

Класичного 

приватного 

університету; 

завідувач кафедри 

кримінального права 

69095,  

м. Запоріжжя,  

вул. Жуковського, 70-Б 

тел. 061-701-92-83; 

факс 061-220-58-44 

1. Система покарань в 

Україні: поняття, значення 

та принципи побудови 

(2013). 

електронна адреса: elena-

ryabchinskaya@mail.ru 

56. Савченко Андрій 

Володимирович 

02 листопада 

1971 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор 

член ВГО «АКП» 

 

Національна академія 

внутрішніх справ; 

начальник кафедри 

кримінального права 

03035, м. Київ-ДСП, пл. 

1. Мотив і мотивація 

злочину (2002); 

2. Кримінальне 

законодавство України та 

федеральне кримінальне 

законодавство Сполучених 

електронна адреса:  

savchenkoav@ukr.net  
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Солом’янська, 1 

тел. (044) 520-07-48 

  

Штатів Америки: 

комплексне порівняльно-

правове дослідження (2007); 

1. Суспільна моральність як 

об'єкт злочинних посягань 

(2012, у співавт.). 

57. Савінова Наталія 

Андріївна 

 доктор 

юридичних наук, 

старший науковий 

співробітник 

Науково-дослідний 

інститут інформатики і 

права Національної 

академії правових наук 

України, 

в. о. завідувача 

науковим відділом 

правових проблем 

інформаційної безпеки, 

01032, Україна, м. Київ, 

вул. Саксаганського 

110-в, 

тел.: (044) 234-94-56, 

234-90-73 

1. Кримінально-правове 

забезпечення розвитку 

інформаційного 

суспільства в Україні: 

теоретичні та практичні 

аспекти (2012); 

2. Кримінально-правова 

політика та убезпечення 

інформаційного суспільства 

в Україні  (2013). 

електронна адреса:  

savinova-nataliia@mail.ru 

58. Сердюк  

Павло Павлович 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

Національна академія 

прокуратури України, 

професор кафедри 

кримінального права, 

кримінології та 

1. Теоретичні й 

методологічні проблеми 

сучасного кримінального 

права (2012). 
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кримінально-

виконавчого права  

04050, м. Київ, вул. 

Мельникова, 81б, 

тел.: (044) 206-00-51; 

факс: (044) 206-00-52 

 

59. Тарарухін 

Святослав 

Андрійович 

22 квітня 

1923 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор  

 

Національна академія 

внутрішніх справ, 

професор кафедри 

кримінального права 

03035, м. Київ-ДСП, пл. 

Солом’янська, 1 

тел. (044) 520-07-48 

1. «Соціалістична власність 

недоторканна 

(відповідальність за 

розкрадання 

соціалістичного майна 

шляхом привласнення, 

розтрати і зловживання 

службовим становищем)» 

(1963); 

2. «Встановлення мотиву і 

кваліфікація злочину» 

(1977); 

3. «Теорія і практика 

кваліфікації злочинів» 

(1978). 

 

60. Тютюгін 

Володимир Ілліч 

14 жовтня 

1947 року 

кандидат 

юридичних наук, 

професор  

Національний 

юридичний 

університет імені 

1. Лишение права занимать 

определенные должности 

как вид наказания по 

електронна адреса:  

tvil47@mail.ru 
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член ВГО «АКП» Ярослава Мудрого,  

в. о. завідувача 

кафедри 

кримінального права 

№ 1 

м. Харків, вул. 

Пушкінська, 77 

тел.: (057) 704-92-12; 

(057) 704-92-17 

советскому уголовному 

праву (1982); 

2. Множинність злочинів: 

поняття, види, призначення 

покараня (успівавт., 2008); 

3. Одиничні злочини: 

поняття, види, кваліфікація 

(у співавт., 2010). 

61. Фесенко Євген 

Володимирович 

02 червня 1941 

року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Академія адвокатури 

України,  

завідувачу кафедри 

кримінального та 

адміністративного права,  

01032, м. Київ, бул. Т. 

Шевченка, 27, 

тел.: (044)246-57-88 

1. Злочини проти здоров'я 

населення та системи 

заходів з його охорони  

(2004). 

електронна адреса:  

e_fesenko@i.ua 

62. Фріс Павло 

Львович 

6 липня 1949 

року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Юридичний інститут 

Прикарпатського 

національного 

університету імені 

Василя Стефаника,  

завідувач кафедри 

1. «Кримінально-правова 

політика Української 

держави: теоретичні, 

історичні та правові 

проблеми» (2005); 

2. «Політика у сфері 

боротьби зі злочинністю і 

електронна адреса: 

DrPaull@yandex.ru 
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кримінального права 

76018, м. Івано-

Франківськ, вул.. 

Шевченка, 44-А 

тел. 034-259-61-34 

права людини» (2009). 

 

63. Хавронюк Микола 

Іванович 

24 травня 

1961 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Київський 

Національний 

університет «Києво-

Могилянська 

академія», 

професор кафедри 

кримінального та 

кримінального 

процесуального права 

04070, м. Київ, вул.. 

Сковороди, 2 

тел.: (044) 425-60-59 

1.   Сучасне 

загальноєвропейське 

кримінальне законодавство: 

проблеми гармонізації 

(2005) 

2.  Історія кримінального 

права європейських країн 

(2006) 

3.  Право споживачів на 

безпечність продукції: 

кримінально-правове 

забезпечення: монографія 

(2011) 

електронна адреса: 

kunorvahk@gmail.com 
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64. Харченко Вадим 

Борисович 

28 серпня 

1965 року 

доктор 

юридичних наук, 

доцент 

член ВГО «АКП» 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

завідувач кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін факультету 

права та масових 

комунікацій 

61070, м. Харків, вул. 

Академіка Проскури, 

1-А, каб. 303 

тел.: 057-739-80-78 

1.   Кримінально-правова 

охорона прав на результати 

творчої діяльності та засоби 

індивідуалізації в Україні 

(2011). 

електронна адреса: 

vadim-

kharchenko@mail.ru 

65. Храмцов 

Олександр 

Миколайович 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

Харківський 

національний 

університет імені В. Н. 

Каразіна, 

професор кафедри 

кримінально-правових 

дисциплін, 

61077, м.Харків, 

майдан Свободи, 6 

тел.: 057-707-54-85 

1. Кримінально-правове та 

кримінологічне 

забезпечення охорони 

особи від насильства (2015) 

електронна адреса: 

khramtsovalex@gmail.com 
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66. Хряпінський Петро 

Васильович 

10 квітня 

1956 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національний 

гірничий університет,  

професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

 

49600, м. 

Дніпропетровськ, пр.-т 

К. Маркса, 19,  

тел., факс: 061-220-58-

44 

1. «Позитивна кримінальна 

відповідальність (зміст, 

форми та реалізація)» 

(2008); 

2. «Заохочувальні норми у 

кримінальному 

законодавстві України» 

(2009). 

електронна адреса: 

khriapinskiy_pv@ukr.net 

67. Чеботарьова 

Галина 

Валентинівна 

15 серпня доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 1. Кримінально-правова 

охорона правопорядку у 

сфері медичної діяльності 

(2011). 

електронна адреса: 

chebotareva_g_v@mail.ru 

68. Чубарєв Валентин 

Леонідович 

 доктор 

юридичних наук, 

професор 

Академія адвокатури 

України, 

 

професор кафедри прав 

людини, міжнародного 

та європейського права 

 

01032, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, 27,  

ауд. 21 

Тел.: 044 238-23-17 

1. «Індивідуалізація 

покарання» (1977); 

2. «Тяжкість злочинного 

діяння» (1992). 
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69. Шаблистий 

Володимир 

Вікторович 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ  

професор кафедри 

кримінального права та 

кримінології 

факультету № 3 

 49005, м. Дніпро, 

просп. Гагаріна, 26 

 тел./факс (056)370-29-

13 

1. Безпековий вимір 

кримінального права 

України: людино-

центристське дослідження 

(2015) 

електронна адреса: vo-

1_shablisty@ukr.net 

70. Ярмиш Наталія 

Миколаївна 

03 червня 

1950 року 

доктор 

юридичних наук, 

професор  

член ВГО «АКП» 

Національна академія 

прокуратури України,  

професор кафедри 

кримінального права, 

04050, м. Київ, вул. 

Мельникова, 81б, 

тел.: 044 206-00-51 

 1. Теоретические 

проблемы причинно-

следственной связи в 

уголовном праве 

(философско-правовой 

анализ) (2003). 

електронна адреса: 

kkp2008@ukr.net (робоча) 

71. Ященко Андрій 

Миколайович 

 доктор 

юридичних наук, 

доцент 

 

Харківський 

національний 

університет внутрішніх 

справ 

доцент кафедри 

кримінально-правових 

1. Примирення учасників 

кримінально-правового 

конфлікту (кримінально-

правовий аналіз) ( 2013, у 

співав.) 

2. Застосування заходів 

електронна адреса: ku-

pd.fpmk@ukr.net (робоча) 

 

mailto:kkp2008@ukr.net
mailto:ku-pd.fpmk@ukr.net
mailto:ku-pd.fpmk@ukr.net
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дисциплін факультету 

права та масових 

комунікацій 

61070, м. Харків, вул. 

Академіка Проскури, 

1-А, каб. 303 

тел.: 057-739-80-78 

кримінально-правового 

характеру (2014). 

 


