
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  КРУГЛОГО СТОЛУ 

 
11.00 – 16.00 

(головний корпус, 2-й поверх, зал № 5)  
 
 

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, 
академік НАН України і академік НАПрН України, голова 
ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ректор 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, почесний президент НАПрН України, голова 

організаційного комітету 
 

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
Баулін Юрій Васильович – доктор юридичних наук, 
професор, академік-секретар відділення кримінально-
правових наук, академік НАПрН України, професор 
кафедри кримінального права № 1 Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
Батиргареєва Владислава Станіславівна –  доктор 

юридичних наук, старший науковий співробітник, директор 
НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка  

В.В. Сташиса НАПрН України 
 

Нагородження переможців конкурсу в номінації  
студентських наукових робіт 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ, НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ  

 
«Доктринальне забезпечення ефективності кримінального 

законодавства в умовах сучасних викликів» 
Демидова Людмила Миколаївна – доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, головний науковий співробітник відділу дослідження 
проблем кримінального та кримінально-виконавчого права 
НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 
Сташиса НАПрН України, голова Харківської обласної 

організації ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 
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«Дискурс і тлумачення кримінального закону» 

Литвинов Олексій Миколайович – доктор юридичних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України, 

завідувач кафедри кримінального права і кримінології 
Харківського національного університету  внутрішніх справ  
Гладкова Євгенія Олександрівна – кандидат юридичних наук, 
старший дослідник, старший науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності 
Харківського національного університету  внутрішніх справ  

  
«Кримінальна відповідальність за білокомірцеві злочини: 

проблеми ефективності» 
Гуторова Наталія Олександрівна  – доктор юридичних 

наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри 
кримінального права та кримінально-правових дисциплін  
Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідний 
науковий співробітник відділу дослідження проблем 

кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 

України, голова Полтавської обласної організації ГО 
«Всеукраїнська асоціація кримінального права 
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«Джерела кримінального права України та 
загальновизнані принципи й норми міжнародного права: 

питання співвідношення» 
Житний Олександр Олександрович – доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових 

дисциплін юридичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна  

 
 «Як віднайти ефективний механізм умовного 
звільнення від довічного позбавлення волі?» 

Пономаренко Юрій Анатолійович – кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри кримінального права №1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Совершивших уголовно наказуемые деяния и 
преступления в Польше» 

Катажина Лясковска – хабилитированный доктор 
философии, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Университета в 
г. Белостоке, Польша 
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«Про захист системи КК України від законодавчого вірусу 
в кримінально-правовій нормі про незаконне збагачення» 
Киричко Василь Миколайович  –  кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 
 

«Для чого в механізмі кримінально-правового 
регулювання ефективна норма?» 

Митрофанов Ігор Іванович – доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри галузевих юридичних наук 

Кременчуцького національного університету 
 імені Михайла Остроградського 

 
«Примусові заходи кримінально-правового характеру 
щодо юридичних осіб: причинно-факторний комплекс 

здійснення та ефективність застосування» 
Ященко Андрій Миколайович – доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології 
факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
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«Щодо методологічного значення ст. 34 КК України 
у визначенні кількісних параметрів  рецидивної злочинності» 
Батиргареєва Владислава Станіславівна – доктор юридичних 
наук, старший науковий співробітник, директор НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка 
 В.В. Сташиса НАПрН України  

 
«Проблеми співвідношення злочинів проти правосуддя, 

пов’язаних із виконанням рішення суду (на прикладі наданих 
науково-правових висновків)» 

Борисов Вячеслав Іванович – доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН України, головний науковий 

співробітник відділу дослідження проблем кримінального та 
кримінально-виконавчого права НДІ вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
Демидова Людмила Миколаївна –  доктор юридичних наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу дослідження 
проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України 
Шепітько Михайло Валерійович – доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-
виконавчого права НДІ вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
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             «Розвиток кримінально-правової доктрини 
у напрямку визнання штучного інтелекту та цифрової 
людини суб’єктом правовідносин та суб’єктом злочину» 
Радутний Олександр Едуардович – доктор філософії (Ph.D.) 
в галузі права, доцент кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету 
 імені Ярослава Мудрого 

 
«Кримінальна відповідальність за шкоду, спричинену 

автономними транспортними засобами» 
Павликівський Віталій Іванович – доктор юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Харківського економіко-правового університету 
Юртаєва Ксенія Володимирівна– кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 
«Ефективність кримінального законодавства 
крізь призму кримінологічної політики» 

Колодяжний Максим Геннадійович  –  кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
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«Кримінально-правове розуміння «потерпілого» як 
суб’єкта кримінально-правових відносин» 

Фоменко Марина Василівна – кандидат юридичних наук, 
викладач кафедри кримінального права і кримінології 

факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

 
«Охорона сім’ї, дітей та підопічних в Україні:  

щодо рівнів кримінально-правового забезпечення» 
Євтєєва Дарина Петрівна –  кандидат  юридичних  наук,  
в.о. заступника директора з наукової роботи НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 

України, асистент кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 
 

«Проблеми забезпечення ефективності законодавства 
про судову експертизу в Україні» 

Авдєєва Галина Костянтинівна – кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 
доцент кафедри криміналістики Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
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«Поняття стадій вчинення злочину» 
Гродецький Юрій Васильович – кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 
 

«Нова редакція кримінального закону, що 
передбачає відповідальність за торгівлю людьми: 

проблеми тлумачення та застосування» 
Козак Вадим Анатолійович – кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри кримінального права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Незаконний обіг фальсифікованих лікарських засобів: 
питання удосконалення кримінального 

 законодавства України»  
Гринчак Сергій Васильович – кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри кримінального права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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«Деякі аспекти розуміння істотної шкоди та тяжких 
наслідків у злочинах у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної  
з наданням публічних послуг» 

Павленко Тетяна Анатоліївна − кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Харківського національного педагогічного університету 

 імені Г.С. Сковороди 
 

«Мета покарання як один із критеріїв його ефективності» 
Новікова Катерина Андріївна – кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 
асистент кафедри кримінального права № 2 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Окремі питання взаємозв’язку кримінального права з 
іншими галузями права в контексті запровадження 

кримінального проступку» 
Рубащенко Микола Анатолійович – доктор філософії в галузі 

права, асистент кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 
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 «Проблеми кваліфікації при розмежуванні 
терористичного акту і участі у терористичній групі чи 

терористичній організації» 
Попович Ольга Станіславівна –  молодший науковий 

співробітник  відділу дослідження проблем кримінального та 
кримінально-виконавчого права НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
 
 

«Вдосконалення законодавства України щодо запобігання 
корупції у приватній сфері» 

Христич Інна Олександрівна –  кандидат економічних наук, 
доцент, старший науковий співробітник відділу 
кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
 
«До вирішення проблеми трансплантації органів людини 

та інших анатомічних матеріалів в Україні» 
Дунаєва Тетяна Євгенівна –  кандидат юридичних наук, 
науковий співробітник відділу дослідження проблем 

кримінального процесу та судоустрою НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса  НАПрН України 
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Крайник Григорій Сергійович –  кандидат юридичних наук 
асистент кафедри кримінального права № 1Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
 

«Дискусійні питання щодо об'єктивної сторони 
забруднення або псування земель (ст. 239 КК України) 
Крайник Григорій Сергійович – кандидат юридичних наук,  
асистент кафедри кримінального права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Ефективність кримінально-правової норми про 
призначення покарання співучасникам» 

Романченко Дар’я Ігорівна − аспірантка кафедри 
кримінального права, Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Аналіз сучасного стану кримінального законодавства,  
що регулює запобігання корупції у приватній сфері» 

Дзюба Анастасія Юріївна – молодший науковий 
співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її 
причин НДІ  вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН України 
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               СЕКЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ- СТУДЕНТІВ 

 
«Рейдерство – кримінально-правова 

 кваліфікація і покарання» 
Абрамова Валентина Олександрівна – студентка 3 курсу 2 групи 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Відмежування злочину, передбаченого ст. 1261 КК України від 
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 

КУпАП» 
Гавриленко Тетяна Валеріївна – слухач магістратури навчальної 
групи Ф1-18-101м факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

«Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві» 
Гордєєва Ксенія Олександрівна – студентка 2 курсу 11 групи 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
Поняття ексцесу виконавця та проблеми кваліфікації діяння, 

вчиненого при ексцесі виконавця» 
Джига Діана Віталіївна – студентка 2 курсу 2 групи факультету 

адвокатури Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

13



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Особливості кримінальної відповідальності за нанесення 
тілесних ушкоджень та заподіяння смерті під час бійки» 
Зубко Анна Олександрівна – студентка 3 курсу 1 групи 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету  імені Ярослава Мудрого 

 
«До питання про криптовалюту як предмет злочинів проти 

власності» 
Капліна Владислава Андріївна – студентка 3 курсу 1 групи 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

«Криміналізація домашнього насильства –удосконалення 
питання за відкритими дверима» 

Кисельова Віолетта Олегівна – студентка 3 курсу 2 групи 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
«Загальна характеристика удосконалення законодавства щодо 

розкриття злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати 
податків, зборів (обов’язкових платежів)» 

Мельниченко Ігор Олександрович – студент 3 курсу 2 групи 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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«Легалізація грального бізнесу – новий виклик сучасного 
правового простору України» 

Погрібна Анастасія Юріївна – студентка 5 курсу 5 групи 
господарсько-правового факультету Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
 

 
«Щодо визначення добровільної відмови співучасників» 
Суслова Вікторія Сергіївна – студентка 2 курсу 11 групи 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
«Злочини проти довкілля: проблеми законодавчої 

регламентації кримінальної відповідальності за злочини 
передбачені статтями 2011, 246 КК України» 

Ткачук Катерина Романівна – студентка 3 курсу 2 групи 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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«Щодо удосконалення формулювання «істотної шкоди» та 
«тяжких наслідків»  у злочині, передбаченого розділом XVII 

Особливої частини Кримінального кодексу України» 
Угольнікова Ірина Станіславівна – студентка 3 курсу 22 групи 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету 
 імені Ярослава Мудрого 

 
«Обмежувальні заходи як засоби кримінально-правового 

реагування на прояви домашнього насильства» 
Чистікова Світлана Олексіївна – курсант 3 курсу навчальної 
групи Ф1-16-304 факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
 

«Необхідність вичерпної кваліфікації діянь виконавця як 
найнебезпечнішого виду співучасників злочину» 

Чубарь Сергій Сергійович – студент 2 курс 11 групи Інституту 
прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету  
імені Ярослава Мудрого 

 
«Медичні злочини та проведення дослідів над людиною» 

Шумченко Анжела Олександрівна –  студентка 3 курсу 17 групи 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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