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ВСТУП 

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України (далі – 

Інститут) створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 

321 від 18 травня 1994 р. «Питання Академії правових наук» і постанови 

президії Академії правових наук України (нині – Національна академія 

правових наук України) № 4 від 21 червня 1995 р.    

Із моменту свого створення Інститут розпочав проведення досліджень 

широкомасштабних фундаментальних і прикладних проблем боротьби зі 

злочинністю, основною метою яких було здійснення наукового забезпечення 

державної політики у цій сфері. Науковою розробкою охоплюються всі основні 

аспекти цих важливих і складних проблем. За цей час виконано значний обсяг 

науково-дослідницької роботи. Результати проведених наукових досліджень 

знайшли своє практичне втілення у монографіях, науково-практичних 

посібниках, наукових статтях, коментарях до законів, ініціативних проектах 

нормативно-правових актів, науково-правових висновках і рекомендаціях, 

надісланих правоохоронним і судовим органам щодо проблем застосування 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства, а також розслідування злочинів. Отже, протягом уже багатьох 

років Інститут готує науково-правові висновки, надає консультації, виконує 

наукові експертизи в галузі боротьби зі злочинністю, а також видає наукову 

продукцію, здійснює підготовку аспірантів і докторантів для забезпечення у 

майбутньому потреб, що виникають під час проведення наукових досліджень. 

До структури Інституту входять три наукові відділи, лабораторія та 

навчально-наукова лабораторія1: 

1. Відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-

виконавчого права; 

                                                
1 Примітка. Оновлена структура Інституту затверджена постановою Президії НАПрН України № 

102/14 від 16 березня 2017 р. 
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2. Відділ кримінологічних досліджень; 

3. Відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;  

4. Лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки к 

боротьбі зі злочинністю»;  

5. Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері 

боротьби зі злочинністю (спільно з Прикарпатським національним 

університетом імені Василя Стефаника)1.  

Проте для здійснення оперативного щоденного керівництва та взаємодії 

між творчими колективами фактично збережено попередній розподіл штату 

науковців Інституту по секторах і лабораторіях:  

а) сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі 

злочинністю; 

б) сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства; 

в) сектор дослідження проблем злочинності та її причин; 

г) сектор дослідження проблем запобігання злочинності; 

д) сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської  

діяльності; 

е) лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки у 

боротьбі зі злочинністю». 

За результатами проведення атестації науково-дослідних установ 

Національної академії правових наук України Науково-дослідному інституту 

було присвоєно найвищу категорію «А2», яка означає, що атестована установа 

віднесена до головних установ з питань науково-технічного забезпечення за 

напрямом 72.20 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних 

і гуманітарних наук» (постанова президії Національної академії правових наук 

                                                
1 Примітка. Зазначена лабораторія за окремим планом працює над темою фундаментального 

дослідження під назвою «Дослідження політики у сфері боротьби зі злочинністю» (Державний реєстр. номер 

015U003325). До складу колективу лабораторії входять: П.Л. Фріс (науковий керівник), О.Б. Загурський, І.В. 

Козич, І.Б. Медицький, Ю.І. Микитин, О.Ю.Петечел та ін. Із боку Інституту здійснюється лише науково-

методична допомога в організації та проведенні дослідження, однак наукові результати цього колективу 

науковців розцінюються як такі, що отримані у межах сумісної з Інститутом діяльності, а тому вони знаходять 

своє відбиття у цьому Звіті.  
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України від 21 червня 2016 р. № 97/3 «Про державну атестацію науково-

дослідних установ Національної академії правових наук України»). 

Протягом 2019 р. науково-дослідна діяльність Інституту проводилася у 

відповідності до Стратегії розвитку наукової діяльності Національної академії 

правових наук України на 2016-2020 роки, Стратегії розвитку Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. 

Сташиса НАПрН України, затвердженої постановою вченої ради Інституту № 5 

від 25 травня 2016 р., постанови Президії НАПрН України “Про затвердження 

Зведеного плану науково-дослідних робіт установ Національної академії 

правових наук України на 2018 р.” від 3 липня 2017 р. № 103/4, Закону України 

“Про пріоритетні напрями озвитку науки і техніки” та Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015.  

Такими напрямами досліджень, зокрема, є: 1) формування національної 

доктрини кримінального права України; 2) теоретичні та прикладні засади 

запобігання злочинності в умовах реформування українського суспільства; 

3) кримінологічна політика в розробці стратегій зменшення можливостей 

вчинення злочинів; 4) проблеми відповідальності та запобігання корупційної 

злочинності; 5) теоретичні засади визначення і забезпечення якості 

кримінального процесуального закону; 6) концепція запровадження нових 

стандартів якості кримінальної процесуальної діяльності та приведення 

повноважень та діяльності органів досудового розслідування, прокуратури  та 

суду до європейських стандартів; 7) методологічні засади оцінки діяльності 

органів досудового розслідування, прокуратури та суд; 8) теоретичні та 

прикладні проблеми криміналістичного та судово-експертного забезпечення 

боротьби зі злочинністю; 9) реалізація криміналістичних засобів та 

інноваційних технологій при розслідуванні окремих видів злочинів; 

10) удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України щодо 

гуманізації умов відбування покарання засудженими та забезпечення їх 

ресоціалізації та соціальної адаптації; 11) імплементація міжнародних 
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стандартів поводження із засудженими та дотримання їх прав в законодавство 

України; 12) підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації; 

13) пропаганда досягнень правової науки та ін.  

Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту на 

2019 р., затвердженого постановою Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України № 5/1 від 24 травня 2017 р., у 2019 р. в 

Інституті здійснювалися дослідження за шістьма темами науково-

дослідницьких робіт, в яких відтворено проблеми, зазначені в основних 

напрямах наукової діяльності Інституту.  

Значний обсяг роботи проводився з підготовки проектів та внесення змін 

і доповнень до законодавчих та інших нормативних актів України щодо 

регулювання різноманітних аспектів боротьби зі злочинністю та їх 

удосконалення. Зокрема, надані пропозиції та зауваження, у тому числі у виді 

науково-правових висновків, до проектів законів України,  «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих 

положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування», 

«Про парламентський контроль за дотриманням положень законів в діяльності 

спеціальних служб та правоохоронних органів держави», «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 

застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового 

розслідування та судового провадження», «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення» та ін.  

У штаті Інституту у 2019 р. працювали чотири академіки Національної 

академії правових наук України: В. І. Борисов, В.О. Коновалова, Н. О. Гуторова 

та В. Ю. Шепітько, а також два члени-кореспонденти Національної академії 

правових наук України В. В. Голіна та О.Г. Шило. Серед працівників Інституту 

– три заслужених діячі науки і техніки України (акад. НАПрН України 

В. Ю. Шепітько, чл.-кор. НАПрН України В. В. Голіна та О. Г. Шило), один 

Заслужений юрист України (акад. НАПрН України В. І. Борисов). 
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Акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько та чл.-кор. НАПрН України 

О.Г. Шило стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 

2018 р. за роботу «Правова доктрина України» (Указ Президента України 

№110/2019  від 08 квітня 2019 р.). 

Для розв’язання цих важливих наукових завдань Інститут здійснює 

підготовку кадрів вищої кваліфікації. За новими Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1187, Інститут отримав 

ліцензію на продовження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 081 «Право» в обсязі 25 осіб (наказ 

Міністерства освіти і науки № 5л від 20 січня 2017 р.). Також продовжували 

навчання аспіранти і здобувачі, які були зараховані та навчалися за 

попередніми правилами та умовами набору до аспірантури, а саме за 

спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (наказ Міністерства освіти і 

науки України № 874 від 31 грудня 2003 р. «Про відкриття і перереєстрацію 

аспірантури і докторантури на виконання рішення Атестаційної колегії 

зазначеного Міністерства від 29 квітня 1999 р. №2/9-2/3 «Про відкриття 

аспірантури»). Так само в Інституті функціонує докторантура за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

(наказ Міністерства освіти і науки № 1072 від 9 листопада 2010 р.).  

Для забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та 

захисту кандидатських дисертацій у Науково-дослідному інституті є відповідна 

наукова та матеріально-технічна база (власна наукова бібліотека з правової 

тематики (загальним обсягом близько 4,7 тис. одиниць), бібліотека 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, щодо 

використання фонду якої є попередня домовленість між керівництвом Науково-

дослідного інституту та Університету, комп’ютерне забезпечення, система 

Internet та ін.). В Науково-дослідному інституті також є приміщення загальною 
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площею 72,2 м2, оснащене необхідною оргтехнікою та меблями для організації 

ефективної роботи спеціалізованої вченої ради.    

У 2019 р. в Інституті навчалися 44 аспіранти та 1 здобувач (без 

урахування осіб, що перебувають в академічній відпустці, однак з урахуванням 

осіб, які навчалися протягом 2019 р., але були відраховані з різних причин). 

За наказом МОН молодьспорту України від 22 грудня 2016 р. № 1604 в 

Інституті у 2019 р. продовжувалася робота спеціалізованої вченої ради 

К 654.502.01 із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право (юридичні науки).  

У спеціалізованій вченій раді Інституту К 654.502.01 відбулося  

11 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук:   

1) Заічко Олени Вікторівни «Кримінологічна характеристика та 

запобігання незаконній порубці лісу». Науковий керівник: д.ю.н., доц. 

Б. М. Головкін; 

2) Єрмолаєвої-Задорожньої Світлани Вікторівни «Кримінологічна 

характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників 

правоохоронних органів та його запобігання». Науковий керівник: д.ю.н., доц. 

Б. М. Головкін; 

3) Самойлової Олени Михайлівни «Кримінологічна характеристика, 

детермінація та запобігання умисним вбивствам та умисним тяжким тілесним 

ушкодженням, що вчиняються особами похилого віку». Науковий керівник: 

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна; 

4) Рябчука Святослава Володимировича «Кримінологічна характеристика 

та запобігання гральному бізнесу». Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-

кореспондент НАПрН України В. В. Голіна; 

5) Нікітіної Анастасії Олександрівни «Строки в кримінальному праві та 

їх значення» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
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кримінально-виконавче право. Науковий керівник: к.ю.н., доц. 

Р. С. Орловський; 

6) Топузяна Артура Робертовича «Кримінально-правова охорона 

моральності неповнолітніх в Україні». Науковий керівник: к.ю.н., доц. 

Т. А. Павленко; 

7) Рак Світлани Валеріївни «Кримінальна відповідальність за службову 

недбалість». Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Н. О. 

Гуторова; 

8) Бойко Вікторії Василівни «Кримінологічна характеристика та 

запобігання тяжкій насильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи в 

особливо великих містах в Україні». Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. 

співроб. В. С. Батиргареєва; 

9) Гори Романа Михайловича «Кримінальна відповідальність за 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми». Науковий керівник: к.ю.н. 

Н. В. Нетеса; 

10) Гурстієвої Юлії Олексіївни «Кримінологічна характеристика умисних 

вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм». Науковий керівник: д.ю.н., 

доц. Б. М. Головкін; 

11) Краснокутського Олександра Володимировича «Міжнародно-правові 

механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі». Науковий 

керівник: к.ю.н., доц. М. В. Романов. 

У звітному періоді 2 співробітники Інституту захистили дисертації в 

спеціалізованих вчених радах інших установ. 

О. О. Пащенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук «Соціальна обумовленість кримінально-правових 

норм» в Одеському державному університеті внутрішніх справ (науковий 

консультант: д.ю.н., проф., академік НАПрН України В. І. Борисов) 

О. С. Попович захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук «Терористичний акт: поняття, склад злочину, 
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кваліфікація» в Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого (науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова). 

У 2019 р. фахівцями Інституту надруковано наукової продукції загальним 

обсягом 468.66 друк. арк. Це монографії, наукові статті та тези наукових 

доповідей у збірниках наукових праць і наукових журналах, науково-практичні 

посібники. 

Загальна кількість співробітників, які працюють в Інституті, – 51 особа.      

 

І. ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКОВІ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ, 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ 

І ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВА  

(бюджетна програма 6581040)  

1.1. Фундаментальні наукові дослідження 

По перехідних темах: 

1. ТЕМА: «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України». Затверджена постановою бюро Президії НАПрН України № 

79/8 від 7 грудня 2017 р. та постановою Вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. 

Сташиса НАПрН України № 6/1 від 28 грудня 2016 р. Номер державної 

реєстрації 0117U000285. Термін виконання: 1 кв. 2017 р. − 4 кв. 2021 р. 

Науковий керівник – акад. НАН України В. Я. Тацій.  

Актуальність наукового дослідження обумовлена тим, що в Україні 

дослідження проблеми формування сучасної доктрини кримінального права 

України перебуває на постановочній стадії, жодних фундаментальних розробок 

з цієї проблематики не було.  

Поняття сучасної доктрини кримінального права України в науковій 

літературі залишається поза увагою. Між тим вагомість дослідження проблем 

доктрини кримінального права, а також необхідність забезпечення її взаємодії з 

законодавцем та правозастосовувачем не викликає жодних заперечень. 

Верховна Рада України, інші державні органи та органи місцевого 

самоврядування, наукове середовище не мають науково-обґрунтованих 



 11 

орієнтирів при здійсненні реформи національної правової системи в сфері 

боротьби зі злочинністю кримінально-правовими способами. Це приводить до 

хаотичного втручання в кримінальне законодавство, не сприяє ефективній 

діяльності правоохоронних та судових органів, які мають стояти на позиції 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Традиційно доктрина кримінального права в багатьох випадках 

визнається тотожнім поняттю «наука кримінального права». Остання об’єднує 

різні погляди, концепції, позиції науковців та інших дослідників. Нею 

охоплюється і протилежні погляди на подальший розвиток кримінального 

права. Разом з тим, суспільству та державі потрібні науково-обґрунтовані, 

системні, ефективні пропозиції щодо кримінально-правового напрямку 

державної політики. Така політика, як і основні форми її реалізації – 

криміналізація та декриміналізація діянь, мають відповідати принципам 

кримінального права, які перевірені часом, втілювати національні традиції, а 

також враховувати сучасний стан та перспективи розвитку державних та 

суспільних процесів. Таку задачу має виконувати науково-обґрунтована та 

сучасна доктрина кримінального права України, теоретичні положення якої на 

сьогодні є не розробленими. 

У зв’яку з цим виникає необхідність вивчення та аналізу творчого 

доробку учених у галузі кримінального права та потреба у подальшій розробці 

фундаментальних теоретичних питань як Загальної, так і Особливої частин 

кримінального права. Домінуючою ідеєю проведення наукового дослідження є 

розробка проблеми формування сучасної доктрини кримінального права 

України та забезпечення її взаємодії з законотворчою та правозастосовною 

практикою. 

Метою наукового дослідження є розробка методологічних засад 

формування національної кримінально-правової доктрини, надання поняття 

доктрини кримінального права України та дослідження її співвідношення з 

кримінально-правовою політикою, забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина в перспективній доктрині кримінального права України та 
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розв’язання проблемних питань, пов’язаних із складом злочину та заходами 

кримінально-правового впливу. 

Дослідження фундаментальної теми у звітному періоді здійснювалося за 

запланованими напрямами та з урахуванням соціально-політичної ситуації в 

Україні. Поточні процеси вплинули на пізнавальну діяльність та зумовили 

необхідність разом із розробкою теоретичних питань забезпечувати наукове 

супроводження заходів, що проводилися центральними органами державної 

влади, а також була пов’язана з вирішенням завдань щодо підготовки цільових 

пропозицій та зауважень, науково-правових висновків для правоохоронних і 

судових органів з питань боротьби зі злочинністю.  

У контексті поставленої мети були обрані напрями дослідження, що 

полягають у розробці доктринальних проблем встановлення кримінально-

правової заборони; кримінальної відповідальності та інших заходів 

кримінально-правового характеру; боротьби зі стійкими злочинними 

об’єднаннями; у сфері злочинів проти життя та здоров’я; у сфері кримінально-

правової охорони сім’ї та дітей. У звітному періоді творчий колектив 

досліджував поняття, види, наукові підходи до розуміння кримінально-правової 

доктрини; з’ясування джерел доктрини кримінального права та їх значення для 

кримінально-правового забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації; встановлення місця та значення криміналізації в доктрині такого 

права; доктринальні підходи до кримінально-правової охорони прав людини та 

інших соціальних цінностей (основ національної безпеки України, громадської 

безпеки, тощо). 

Теоретична та практична значущість результатів досліджуваної 

проблеми полягає у вивченні здобутків провідних фахівців у галузі 

кримінального права, виявленні протиріч між ними, окресленні невирішених 

проблем та визначенні шляхів їх подолання. Теоретичні висновки покладені в 

основу підготовлених ініціативних законопроектів, науково-правових висновків 

на проекти законів, інших нормативно-правових актів для державних органів, 
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практичних рекомендацій для правоохоронних та судових органів, 

запровадження яких дозволить підвищити ефективність їх діяльності.  

 

У рамках наукового дослідження було отримано такі результати. 

Наукові результати: 

– встановлені різновиди джерел сучасної доктрини кримінального права 

та доведено, що вплив на таку доктрину актів Конституційного Суду України 

може бути: обмежувально-остаточним або детермінантним для подальшого  

удосконалення кримінального законодавства і/або удосконалення 

правозастосування його норм; 

– наведено додаткові аргументи щодо доцільності введення 

відповідальності за проступки як самостійного міжгалузевого інституту з 

розробкою окремого Закону (Кодексу) про проступки, які не є суспільно 

небезпечними діяннями; 

− окреслені міжнародні стандарти прав людини (пацієнта) у медичній 

сфері та умови їх обмеження (обов’язковість визначення на національному 

рівні механізму відшкодування шкоди, заподіяної «за наявності вини» і «за 

відсутності вини» тощо);  

− на підґрунті результатів вивчення та аналізу практики Конституційного 

Суду України, Європейського Суду з прав людини доведено, що принцип 

юридичної визначеності норми кримінального законодавства за своїм змістом 

охоплює її якісні властивості й належну кількісну визначеність, що в 

сукупності є зрозумілими не тільки для професійних правозастосувачів 

(слідчих, детективів, суддів, адвокатів), а й, у першу чергу, для пересічних 

громадян; 

– встановлено, що відповідність кримінально-правових норм історичним 

традиціям як доктринальну обставину встановлення кримінально-правової 

заборони слід розуміти як наявність аналогів досліджуваної норми у раніше 

чинному законодавстві про кримінальну відповідальність; таке вирішення 

питання дозволить не плутати названу обставину з іншими; 
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– підтверджено, що зміни у суспільному житті можуть впливати на 

кримінально-правову заборону суспільно небезпечних діянь таким чином: 

1) викликати необхідність появи нової кримінально-правової норми; 2) зміну чи 

скасування наявної норми; 

– виділені основні підходи до визначення ознаки потерпілого, наявність 

або відсутність якого має кримінально-правове значення для кваліфікації 

діяння як ненасильницькі статеві зносини з неповнолітнім, такими підходами є: 

1) вікової підхід, згідно з яким потерпілим визнається особа, яка не досягла 

певного віку; 2) медико-фізіологічний підхід, який передбачає недосягнення 

потерпілим статевої зрілості; 3) змішаний підхід: а) кумулятивний, який 

передбачає досягнення особою стану статевої зрілості і певного віку; 

б) альтернативний, який передбачає досягнення особою стану статевої зрілості 

або певного віку; 

– обґрунтовано запровадження нових, часто конвергованих видів 

покарань у кримінальному праві України, які будуть поєднувати у своєму змісті 

правообмеження, що характерні для різних видів покарань; 

– сформовано відначальне уявлення про нові обмежувальні заходи та 

визначені перспективи їх функціонування у системі заходів кримінально-

правового впливу; 

– запропоновано віднести до обов’язкових (але не вичерпних) чинників 

кримінально-правової характеристики обмежувальних заходів такі ознаки: 

поняття, місце в системі, особливості законодавчого встановлення, коло осіб, 

яким можна застосовувати, підстава застосування, порядок застосування та 

мета відповідного заходу кримінально-правового характеру; 

– має місце розвиток права у питаннях доктринального тлумачення та 

застосування норм Особливої частини законодавства України про кримінальну 

відповідальність, що знайшло закріплення у висновках Верховного Суду при 

розгляді кримінальних проваджень; 

– питання імплементації в кримінальне законодавство норм міжнародних 

договорів є недостатньо вирішеним, що призводить до ситуації, коли Україна 
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не повною мірою виконує взяті на себе кримінально-правові зобов’язання; така 

ситуація, зокрема, має місце щодо кримінальної відповідальності за 

фальсифікацію медичної продукції; 

– реалізація кримінальної відповідальності за злочини у сфері 

професійної діяльності, вчинені з необережності, має бути дієвим засобом для 

попередження цих злочинів; разом із тим, при визначенні видів і розмірів 

покарань за ці злочини перевага має віддаватися тим, які здатні досягти цілі 

спеціальної превенції, але при цьому, як правило, не пов’язані з позбавленням 

волі особи; в якості таких покарань має використовуватися позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та штраф; 

– реалізація кримінальної відповідальності за білокомірцеві злочини має 

специфіку, яка обумовлена внутрішньою суперечністю між рівнем суспільної 

небезпечністю злочину та суспільною небезпечністю особи (у типизованому 

виді), яка такі злочини вчиняє; 

– при здійсненні криміналізації білокомірцевих злочинів слід виходити з 

того, що витрати на здійснення кримінального переслідування білокомірцевих 

злочинців не повинні суттєво перевищувати шкоду, яка заподіяна такими 

злочинами; 

– широке застосування за білокомірцеві злочини звільнення від 

відбування покарання з випробуванням не можна визнати обґрунтованим, але 

при цьому потребує подальшої розробки питання щодо оптимальної системи 

заходів кримінально-правового характеру щодо таких осіб. 

 

Фактичні результати дослідження знайшли відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» із науковими 

доповідями, підготовці монографії, наукових статей, тез наукових доповідей та 

ін. 

Монографії:  

Демидова Л. М., Назарчук В. В. Кримінально-правова охорона 

національної безпеки України: кримінальна відповідальність за ухилення від 
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проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі 

проведення цільової мобілізації. Харків: Право, 2019. 400 с. (10,5 д.а); 

Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 

212 КК України: монографія; наук. ред. В. І. Борисов. Харків: Право, 2019. 256 

с. (14,88 д.а.). 

 

Наукові статті 

Наукові статті у фахових наукових виданнях,  

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

Гуторова Н. О., Пашков В. М. Проблеми правового регулювання 

донорства крові та її компонентів. Медичне право. 2019, № 1(23), с. 45-56 

(0,7 д.а) (журнал включено до міжнародної наукометричних баз "EBSCO 

Publishing, Inc." (США), Index Copernicus International та ін.); 

Гуторова Н. О., Пашков В. М. Відповідальність за неналежне виконання 

професійних обов’язків лікарем під час ведення пологів, що спричинило тяжкі 

наслідки  (аналіз судової практики) Медичне право. 2019; 2(24). С. 9-25 (1 д.а.) 

(журнал включено до міжнародної наукометричних баз "EBSCO Publishing, 

Inc." (США), Index Copernicus International та ін.); 

Gutorova N., Zhytnyi O., Soloviov O. Falsification of Medical Products: 

Criminal Law Mechanism Combating Threats to Public Health. Wiadomości 

Lekarskie. 2019. tom LXXII. nr 5 cz I. P. 856-861 (0,9 д.а.). (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Scopus); 

Gutorova N., Rudnyeva O. Preventative Role of Criminal Law for Traffic 

Safety. Society. Health. Welfare: 7th International Interdisciplinary Scientific 

Conference. 2019. Vol. 68 (0,8 д.а). URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01012.pdf (видання 

включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science); 

Демидова Л. Н. Уголовный кодекс Украины и его социальные функции: 

национальный и международный аспекты. Підприємництво, господарство і 
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право. 2019. № 11. С. 284-289 (0,6 д.а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

Lapkin A., Maryniv V., Yevtieieva D., Stolitnii A., Borovyk A. Compensation 

for damage caused by offences as the way of protection of victims’ rights (on the 

example of Ukraine): the economic and legal aspects. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 2019. Vol. 2. Issue 3. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/Compensation-for-damage-caused-by-

offences-as-the-way-of-protection-of-victims-rights-on-the-example-of-Ukraine-the-

economic-and-legal-aspects-1544-0044-22-3-345.pdf (0,6 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі SCOPUS); 

Yevtieieva D., Lapkin A., Maryniv V. Puberty vs age: on the issue of a 

warning sign of a victim of non-violenrt intercourse with a minor. Georgian Medical 

News. 2019. No 6 (291). P. 145-150 (0,6 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі SCOPUS); 

Євтєєва Д. П. Кримінальна відповідальність за зловживання 

опікунськими правами за законодавством зарубіжних держав. Судова та слідча 

практика. 2019. Вип. 8. С. 13-18. (0,4 д.а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

Nevidoma N., Popova S., Zagorska D., Melnykova O. Condition and problems 

of formation of deposit resources of Ukrainian banks at the expense of the finances of 

household. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2019. Vol 

1, № 28. P. 46-54 (0,6 д.а). (журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Web of Science); 

Shepitko M. Counteraction to Miscarriage of Justice in Ukraine. Access to 

Justice in Eastern Europe. Issue № 2 (3). 2019. P. 96-105. (0,7 д. а.) (видання 

індексується в ERIH Plus and UlrichWeb). 

Shepitko M. Automatization of Decision Making by Judge During Criminal 

Offence Classification and Sentencing. Вісник Національної академії правових 

наук України. 2019. N 4. С. 123-132. (0,5 д. а.) (журнал включено до 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46878&lang=ru
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496594
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міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща); 

 

Наукові статті в інших виданнях: 

Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання кваліфікації порушень правил 

безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Вісник прокуратури. 

2019. № 11. С. 39-44 (0,2 д.а.); 

Гуторова Н. О. Відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів: чи 

створена в Україні належна правова база? Аптека (щотижневик). 2019. № 2 

(1173). URL: https://www.apteka.ua/article/485029 (0,4 д.а); 

Гуторова Н. О. Фальсифікація лікарських засобів – як в Україні суворість 

кримінально-правової норми поєднується з фактичною безкарністю 

фальсифікаторів? Аптека (щотижневик). 2019. № 4 (1175). URL: 

https://www.apteka.ua/article/486071 (0,8 д.а); 

Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за продаж ліків без рецептів 

– ефективний засіб протидії чи марнотратство коштів платників податків. 

Аптека (щотижневик). 2019. № 14 (1185). URL: 

https://www.apteka.ua/article/497652 (0,4 д.а). 

 

Тези наукових доповідей: 

Борисов В. І. Потерпілий від злочину за кримінальним та кримінальним 

процесуальним правом: співвідношення понять. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 23-26 (0,2 д.а.); 

Борисов В. І., Демидова Л. М. Доктринальні й правозастосовні проблеми 

охорони власності: за матеріалами науково-правового висновку щодо змісту 

терміна «Сховище», передбаченого частиною 3 статті 185 України. Матер. 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46878&lang=ru
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злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 16-20 (0,2 д.а.); 

Борисов В. І., Демидова Л. М., Шепітько М. В. Доктринальні й 

правозастосовні проблеми охорони громадської безпеки: за матеріалами 

науково-правового висновку щодо застосування статті 259 КК України. Матер. 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 20-24 (0,2 д.а.); 

Борисов В. І., Демидова Л. М., Шепітько М. В. Проблеми співвідношення 

злочинів проти правосуддя, пов’язаних із виконанням рішення суду (на 

прикладі наданих науково-правових висновків). Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 26-30 (0,2 д.а.);  

Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Ретроспективний аналіз понять 

«Камкординг» і «Кардішейрінг»: за матеріалами науково-правового висновку 

щодо переліку порушень, передбаченних ст. 176 КК. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. 

(м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 26-30 (0,2 д.а.); 

Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання кваліфікації порушень правил 

безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Протидія 

злочинності: теорія та практика: матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., присвяченої пам’яті О. М. Литвака (м. Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2019. 210 с. С. 37-41 (0,2 д.а.). 

URL: http://napu.com.ua/materialy/IX_PROTUDIA_ZLOCHUNNOSTI.pdf; 
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Борисов В. І. Актуалізація боротьби з наркозлочинами – вагоме завдання 

державної політики України у сфері боротьби із злочинністю. Реформування 

системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення: матеріали 

«круглого столу» (м.Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 12-14 (0,2 

д.а.); 

Борисов В. І., Пащенко О. О. Проблеми застосування ознаки «майнова 

шкода у великому розмірі» у правозастосовчій практиці: за матеріалами 

науково-правового висновку щодо кваліфікації умисного знищення або 

пошкодження чужого майна з ч. 2 ст. 194 КК. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. 

(м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 24-26 (0,2 д.а.); 

Борисов В. І., Пащенко О. О. Системно-правова несуперечливість як 

доктринальна обставина кримінально-правової заборони катувань. Коли та ким 

виправдовується катування: матеріали дискус. клубу (м. Харків, 16 трав. 2019 

р.)/ /НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса. Харків: Право, 2019. С. 14-18 (0,2 д.а.); 

Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо окремих питань застосування ч.ч. 3, 4 

ст. 68 КК України: науковий висновок. Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці: 

матеріали «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 

С. 30-34 (0, 2 д.а.); 

Гуторова Н. О. Реалізація кримінальної відповідальності за торгівлю 

людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (на підставі аналізу судової 

практики за 2014-2018 роки). Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: 

матер. III міжнар. наук.-практ. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12-13 квіт. 

2019 р.). Івано-Франківськ: ред.-вид. відділ Ун-ту Короля Данила, 2019. С. 35-

38 (0,2 д.а.); 
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Гуторова Н. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням: 

проблеми ефективності. Інститут пробації в Україні: сучасний стан і 

перспективи розвитку: матеріали міжнар. кругл. столу (м. Київ, 16 квіт. 

2019 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 72-75 (0,2 

д.а);  

Гуторова Н. О. Проблеми визначення початку життя людини у справах 

про неналежне виконання професійних обов’язків лікарем під час ведення 

пологів. Правове регулювання темпоральних меж життя людини: матеріали 

засідання «круглого столу» (м. Київ, 22 жовт. 2019 р.). К., 2019. С. 20 (0,1 д.а.); 

Гуторова Н. О., Житний О. О. Щодо відповідності кримінального 

законодавства України міжнародно-правовим зобов’язанням (на прикладі 

кримінальної відповідальності за фальсифікацію медичної продукції). Матер. 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 30-34 (0,2 д.а); 

Гуторова Н. О., Пашков В. М. Правове регулювання фармацевтичної 

діяльності: перспективи імплементації законодавства ЄС. Адаптація правової 

системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 

аспекти: матеріали IV всеукр. науково-практ. конф. : у 2-х ч. (м. Полтава, 23-24 

жовт. 2019 р.). Полтава: Россава, 2019. Ч. 2. С. 115 – 117 (0,2 д.а.); 

Демидова Л. М. Доктринальне забезпечення ефективності кримінального 

законодавства в умовах сучасних викликів. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 57-62 (0,3 д.а.); 

Демидова Л. М. Судова практика як джерело сучасної доктрини 

кримінального права України. Матер. наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 
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України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 

2019. С. 12-16 (0,2 д.а.); 

Демидова Л. М., Євтєєва Д. П., Новікова К. А. Деякі питання 

забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями 

міжнародного права. Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: 

матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: 

Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. 

С. 62-72 (0,6 д.а.); 

Демидова Л. М., Пащенко О. О., Новікова К. А. Доктринальні й 

законодавчі проблеми Інституту амністії: науково-правовий висновок на проект 

Закону України «Про Амністію у 2019 р.» Матер. наук. конф. за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: 

Право, 2019.  С. 34-36 (0,2 д.а.); 

Демидова Л., Пащенко О. Доктринальні та правозастосовні питання 

інституту пробації: щодо тлумачення деяких положень статей 75, 78 

Кримінального кодексу України. Кримінальна юстиція: quo vadis? V Львівський 

форум кримінальної юстиції: зб. матеріалів наук.-практ. конф.  (м. Львів, 19-20 

вересня 2019 р.). Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2019. С. 39-41 (0, 2 д.а.); 

Демидова Л., Пащенко О. Про обіг зброї: науково-правовий висновок на 

проект Закону України реєстр. № 1222-1. Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку правової системи: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф.  (м. Дніпро, 8-9 листоп. 2019 р.). Дніпро: Дніпров. гуманітар. 

ун-т, 2019. С. 127-129 (0,2 д.а.); 

Демидова Л. М., Попович О. С. Актуальні проблеми визначення й 

кваліфікації терористичної діяльності. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 
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забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 73-77 (0,2 д.а.);  

Демидова Л. М., Попович О. С. Доктринальні й правозастосовні 

проблеми боротьби з терористичними злочинами: кваліфікація терористичного 

акту, вчиненого учасником злочинної діяльності. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 40-45 (0,3 д.а.); 

Демидова Л. М., Шульженко Н. В.. Доктринальні, законодавчі й 

правозастосовні проблеми боротьби з організованими формами злочинної 

діяльності. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 

С. 37-40 (0,2 д.а.); 

Демидова Л., Пащенко О. Окремі питання корупційних ризиків в 

законопроекті «Про обіг зброї»: науково-правовий висновок на проект Закону 

України реєстр. № 1222. Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 

р.). Дніпро: Дніпр. ун-т внутр. справ, 2019. С. 195−192. (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П. Охорона сім’ї, дітей та підопічних в Україні: щодо рівнів 

кримінально-правового забезпечення. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 103-107 (0,3 д.а.); 

Євтєєва Д. П. Щодо форм предмета злочину за ст. 164 КК України 

(ухилення від сплати аліментів на утримання дітей). Матер. наук. конф. за 



 24 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 45-49 (0,3 д.а.); 

Євтєєва Д. П. До питання про напрями реформування кримінально-

правової охорони дитинства в Україні. Legal practice in EU countries and 

Ukraine at the modern stage: international scientific and practical conference: 

conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Faculty of juridicial sciences of 

Vasile Goldis Western University of Arad, Romania: Baltia Publishing. P. 459-461 

(0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П. До питання про необхідність модернізації ст. 167 КК 

України «Зловживання опікунськими правами». Концептуальні засади 

реформування законодавства про кримінальну відповідальність (м. Івано-

Франківськ, 8 лютого 2019 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. 

Стефаника; НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2019. С. 

12-17 (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П. До питання визначення потерпілого від ухилення від сплати 

аліментів від утримання дітей. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, 

менеджменту та права: теорія і практика: зб. тез доповідей міжнар. наук.-

практ. конф. (Полтава, 2 серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 2. 59 

с. С. 26-28 (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П. До питання про форми зловживань опікунськими правами 

(ст. 167 КК України). Правове регулювання суспільних відносин: актуальні 

проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Запоріжжя, 26-27 липня 2019 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2019. 104 с. С. 93-95 (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П. Злочинне зловживання опікунськими правами: конструкція 

та місце складу злочину в кримінальних кодексах іноземних держав. 

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 02-03 
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серпня 2019 р.). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. 

144 с. С. 118-121 (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П. Щодо проблеми визначення суб’єкта ухилення від сплати 

аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України). Проблеми та стан 

дотримання і захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (Львів, 16-17 серпня 2019 р.). Львів: Західноукраїнська організація 

«Центр правничих ініціатив», 2019. 148 с. С. 46-48  (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. До питання про ознаку потерпілого від 

добровільних статевих зносин з неповнолітнім за кримінальним 

законодавством іноземних держав. Протидія злочинності: теорія та 

практика: матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 

пам’яті О. М. Литвака (м. Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2019. 210 с. С. 62-65 (тези наукової доповіді) (0,2 д.а.). 

URL: http://napu.com.ua/materialy/IX_PROTUDIA_ZLOCHUNNOSTI.pdf.; 

Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. Щодо новели в ознаці потерпілого від злочину 

за ст. 155 КК України Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії 

злочинності: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 лист. 

2019 р.). Одеса : ОДУВС, 2019. 271 с. С. 68-71 (0,2 д.а.); 

Новікова К. А. Кримінально-правова характеристика обмежувальних 

заходів. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 

С. 53-57 (0,3 д.а.). 

Новікова К. А. Мета покарання як один із критеріїв його ефективності. 

Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, 

Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 173-176 (0,2 д.а.); 
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Новікова К. А. Обмеження реалізації конституційних прав людини у 

покараннях. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матер. І 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 травня 2019 року). Київ: Національна 

академія прокуратури України, 2019. С. 448-450 (0,2 д.а); 

Новікова К. А. Щодо питання про пробацію в кримінальному праві. 

Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали 

міжнар. кругл. столу (м. Київ, 16 квітня 2019 р.). Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2019. С. 126-127 (0,1 д.а); 

Пащенко О. О. Щодо врахування доктринальних положень при 

встановленні кримінально-правової заборони. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 183-186 (0,2 д.а.);  

Пащенко О. О. Повнота складу злочину – одна із доктринальних основ 

встановлення кримінально-правової заборони. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 49-53 (0,2 д.а.); 

Пащенко О. Щодо відповідальності за діяння, наслідком яких є введення 

надзвичайного стану, спричинення техногенної катастрофи, зупинення 

теплопостачання, водопостачання, електропостачання, вивезення відходів: 

науково-правовий висновок на проект Закону України реєстр. № 226. Протидія 

злочинності: теорія та практика: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., присвяченої пам’яті Олега Михайловича Литвака (м. Київ, 25 листоп. 

2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 139-141 (0,2 д.а.); 

Пащенко О. О. Щодо доктринальних підходів до розуміння поняття 

«кримінально-правова норма». Кримінально-правові та кримінологічні аспекти 
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протидії злочинності: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 

29 лист. 2019 р.). Одеса : ОДУВС, 2019. 271 с. С. 159-161 (0,2 д.а.); 

Пащенко О. О. Нормативні чинники соціальної 

обумовленості кримінальної відповідальності за корупційні діяння. Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. Ч. 1. С. 172-174 (0, 2 д.а.); 

Попович О. С. Проблеми кваліфікації при розмежуванні терористичного 

акту і участі у терористичній групі чи терористичній організації. Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 

17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. 

Харків: Константа, 2019. С. 198-202 (0,2 д.а.); 

Попович О. С. Мета терористичного акту: доктринальні проблеми і 

зарубіжний досвід Теорія та практика сучасної юриспруденції: матеріали XXІ 

всеукр. наук. конф. (м. Харків, 01 лист. 2019.). Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. 

С. 171-172 (0,2 д.а.); 

Попович О. С. Учасник злочинного об’єднання як суб’єкт злочину проти 

громадської безпеки. Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали ІХ 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої пам’яті Олега Михайловича 

Литвака (м. Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 

2019. C. 146–149 (0,2 д.а.). URL: 

http://napu.com.ua/materialy/IX_PROTUDIA_ZLOCHUNNOSTI.pdf; 

Попович О.С. Поняття «тероризування». Теоретичні та практичні 

проблеми розвитку кримінального права і процесу. матеріали VIIІ всеукр. наук.-

практ. семінару (м.Івано-Франківськ, 06 груд. 2019 р.). Івано-Франківськ: ред.-

вид. відділ Ун-ту Короля Данила, 2019.С. 65-67 (0,2 д,а.); 

Попович О. С. Терор, тероризм і тероризування: співвідношення понять. 

Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали 
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міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 1-2 листоп. 2019 р.). 

Харків: Східноукр. наук. юрид. орг.-ція, 2019. С. 178-180 (0,2 д. а.); 

Попович О. С. Поняття «терористична група» та «терористична 

організація» у законодавстві України. Актуальні питання розвитку права та 

законодавства: наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 20–21 груд. 2019 р.). Львів: Західноукр. орг-ція «Центр 

правничих ініціатив», 2019. Ч. 2. С. 7-8 (0,1 д. а.) 

Попович О. С. Звільнення від кримінальної відповідальності є проявом 

державного гуманізму чи порушенням принципу невинуватості? Правові 

системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15–16 листоп. 2019 р.). м. Львів: 

Західноукр. орг-ція «Центр правничих ініціатив», 2019. Ч. 1. С. 37-40 (0,2 д. а.); 

Попович О. С. Недосконалість чинного законодавства України про 

кримінальну відповідальність і корупційні ризики: доктринально-правові 

питання Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку 

правової системи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Дніпро, 8-9 листоп. 2019 р.). Дніпро: Дніпровськ. гуманітарн. ун-т, юрид. ф-т, 

2019. С. 150-154 (0,2 д.а.); 

Попович О. С. Актуальні питання кримінальної відповідальності за 

створення терористичної групи чи терористичної організації Актуальні 

проблеми правових наук в євро інтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 20-21 груд. 2019 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2019. С.117-119 (0,2 д.а.); 

Попович О. С. «Поняття «суспільно небезпечне діяння» і 

«загальнонебезпечне діяння» та їх кримінально-правове значення». 

Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: 

матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 лист. 2019 р.). 

Одеса: ОДУВС, 2019. С. 166–169 (0,2 д.а.); 

Шепітько М. В. Автоматизація прийняття рішення суддею під час 

кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання. 
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Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі 

та юридичній практиці: матеріали круглого столу (м. Харків, 12 грудня 

2019 р.). Харків: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України, 2019. С. 44-48 (0,2 д.а.); 

Shepitko M. Forms of Implementation of Criminal Policy on Counteraction to 

Crimes Against Justice. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, 

praktika: XV-asis tarptautinis kongresas (Kaunas, Lietuva, Rugse ̇jo 19-21, 2019). 

Kaunas, 2019. 1 tomas. P. 314-331 (0,9 д. а.). 

Борисов В. І. Склад злочину як правова модель та потерпілий в системі 

його ознак. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 89-91 (0,25 д.а.);  

Борисов В. І., Пащенко О. О. До розуміння терміну «закон» у контексті 

приписів ст. 263 КК України. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 92-96 (0,25 д.а.); 

Демидова Л. М. Особиста нажива та незаконне збагачення під час 

операції об’єднаних сил та інші питання кримінальної відповідальності: 

матеріали до науково-правового висновку на законопроект реєстр. № 1176. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 145-152 (0,4 д.а.); 

Євтєєва Д. П. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, 

яка недосягла 16 років: аналіз законодавчих змін. Актуальні проблеми протидії 
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злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 176-178 (0,2 д.а.); 

Євтєєва Д. П., Новіков О. В., Новікова К. А. До проблеми визнання 

посяганням на права та інтереси дітей дій щодо заподіяння смерті одним із 

батьків іншому. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 179-183 (0,25 д.а.); 

Новікова К. А. Про доцільність існування безальтернативних санкцій. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків 

: Право, 2019. С.  245-246 (0,2 д.а.); 

Пащенко О. О. Про заборону психологічного насильства: зауваження і 

пропозиції щодо підготовки законопроекту.  Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  276-278 (0,25 д.а.); 

Пащенко О. О., Батиргареєва В. С., Євтєєва Д. П. Щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за організацію та участь в оплачуваних 

політичних масових заходах або примушування до участі у політичних масових 

заходах. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 
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2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків 

: Право, 2019. С.  279-282 (0,25 д.а.); 

Попович О. С. Кримінально-правові засоби боротьби з терористичними 

актами в зарубіжних країнах. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  283-287 (0,25 д.а.); 

Шульженко Н. В., Попович О. С. Кримінальна відповідальність за 

терористичнізлочини за законодавством Франції. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 375-378 (0,25 д.а.); 

Шульженко Н. В., Ромашкін С. І. Досвід імплементації норм Римського 

Статуту в національне законодавство Німеччини. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 379-382 (0,25 д.а.). 

 

Основні виконавці: акад. НАПрН України В. Я. Тацій (керівник теми), 

акад. НАПрН України В. І. Борисов, Л. М. Демидова (керівник наукових робіт), 

Н. О. Гуторова, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова, 

Н. В. Шульженко, О. С. Попович, К. Л. Артеменко (до 30.09.2019 р.). 

 

2. ТЕМА: “Теоретичні питання удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства України та практики його застосування”. 

Затверджена постановою Президії НАПрН України № 97/7 від 21 червня 2016 

р. та постановою Вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України 
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№ 6/2 від 28 грудня 2016 р. Номер державної реєстрації 0117U000281. Термін 

виконання: 1 кв. 2017 р. – 4 кв. 2021 р. Науковий керівник теми – А. Х. 

Степанюк.  

Актуальність наукового дослідження зумовлюється недосконалістю 

існуючої в Україні нормативно-правової бази системи виконання кримінальних 

покарань, а по-друге, відсутністю комплексного дослідження питань 

удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики 

його застосування. 

Разом зі зміною суспільно-політичного і економічного устрою в Україні, 

розпочався процес основоположних реформ кримінальної системи. Важливою 

складовою цього процесу є реформування кримінально-виконавчої системи. 

Так, першочерговими та основними пріоритетними напрямами державної 

політики у цій сфері є вирішення таких проблем: 1) приведення умов тримання 

ув’язнених у слідчих ізоляторах та осіб, які перебувають у місцях позбавлення 

волі до європейських стандартів; 2) переповнення місць тримання ув’язнених та 

засуджених; 3) зростання захворюваності на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію та інші 

епідемічні хвороби серед ув’язнених та засуджених; 4) недостатнє матеріально-

технічне забезпечення органів та установ виконання покарань; 5) попередження 

вчинення нових злочинів особами, взятими під варту, та які відбувають 

покарання, а також запобігання катуванням та нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню з особами, які тримаються в установах 

виконання покарань; 6) поліпшення роботи з кадрами кримінально-виконавчої 

служби, вдосконалення їхньої професійної підготовки, 7) удосконалення 

правового статусу засуджених. 

Звідси стає очевидним необхідність подальшого дослідження 

теоретичних питань удосконалення кримінально-виконавчого законодавства 

України та практики його застосування. Чинний Кримінально-виконавчий 

кодекс України та інші законодавчі акти мають деякі недоліки і протиріччя, 

обумовлені неузгодженістю окремих їх положень із Конституцією України, 

Кримінальним кодексом України, міжнародними нормативно-правовими 
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актами, загальною теорією права й теорією виконання покарань і потребують 

доопрацювання. Отже, це свідчить про нагальну потребу комплексного 

дослідження теоретичних питань удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України та практики його застосування. 

Метою наукового дослідження є: розробка ефективної системи 

кримінально-виконавчого законодавства, яка буде відповідати вимогам 

міжнародних актів та завданням, що постають перед системою органів та 

установ виконання покарань та реалізованій політиці у сфері виконання 

кримінальних покарань.  

Теоретична та практична значущість вперше здійснюється поглиблене 

та комплексне дослідження міжнародного досвіду виконання покарань, 

позитивних вітчизняних напрацювань з питань удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства України та практики його застосування та 

приведення процесу виконання кримінальних покарань у відповідність до 

міжнародних стандартів. На цій підставі буде запропоновано необхідні зміни до 

кримінально-виконавчого законодавства. 

У межах наукового дослідження проводилась робота за напрямами: 

1) удосконалення структури дослідження, корегування його плану; 

2) вивчення наукової літератури з питань удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства України; 

3) ознайомлення з нормативно-правовими актами України за темою;  

4) здійснення контент-аналізу публікацій у засобах масової інформації та 

мережі Інтернет на зазначену проблематику; 

5) написання наукових статей і тез наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах». 

Наукові результати: 

– складено бібліографію наукових джерел та нормативно-правових актів 

за темою;  

- удосконалено структуру дослідження;  
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- проведено роботу з ознайомлення з науковою літературою з питань 

удосконалення кримінально-виконавчого законодавства.  

Результати виконаної роботи знайшли своє відображення в наукових 

статтях та тезах наукових доповідей на науково-практичних конференціях, 

семінарах та «круглих столах». 

Фактичні результати: 

Посібники: 

Результати дослідження громадської думки щодо рівня довіри до 

уповноважених органів з питань пробації / за ред. О. Янчука та К. Новохатньої. 

Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2019. 25 с. (0,7 д.а.) (І. С. Яковець); 

Оцінка ризиків і сучасна кримінальна юстиція  / Автухов К. А., Човган 

В. О., Яковець І. С. Київ: Консультативна місія ЄС, 2019. 180 с. (4 д.а.). 

Навчальні посібники: 

немає 

Коментарі: 

Яковець І.С., Автухов К.А. Науково-практичний коментар до Закону 

України «Про пробацію» / за заг. ред. Копиленка О. Л., Бараша Є. Ю. Київ: 

ФОП Кандиба Т. П., 2019. 114 с. (2 д.а.). 

Наукові статті 

Наукові статті у фахових наукових виданнях України,  

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

Степанюк А. Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ 

виконання покарань закритого типу. Вісник пенітенціарної асоціації 

України. 2018. Вип. 2  (4). С.148-159 (0,9 д.а.) (не увійшла до Звіту за 2018 р.) 

(Журнал внесено до бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США)); 

Степанюк А.Ф. Право на особистий простір у кримінально-виконавчих 

установах Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. 

Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 73–91 (0,9 д.а.). (входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, міститься на 
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платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського); 

Степанюк А.Ф. До питання про реформи у сфері виконання покарань. 

Право України 2019. № 7. С. 53–65 (0,75 д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща), включено до міжнародної наукометричної бази «EBSCO Publishing, 

Inc.» (США), включено до Міжнародної наукометричної бази даних 

«HeinOnline» (США));  

Автухов К. А., Яковець І.С. Шлях впровадження та подальші перспективи 

інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні. 

Право України. 2019. № 7. С. 152-162 (0,8/0,4д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща), включено до міжнародної наукометричної бази «EBSCO Publishing, 

Inc.» (США), включено до Міжнародної наукометричної бази даних 

«HeinOnline» (США));  

Автухов К.А., Силенок К.П. Стан дотримання прав ув’язнених в Україні 

(на підставі даних, закріплених у звітах ЄКПТ). Журнал східноєвропейського 

права. 2019. № 69. С. 46 – 51 (0,8/0,4д.а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

Кутєпов М. Ю. Проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, 

звільнених із місць позбавлення волі. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 54. С. 156-159 (0,55 

д.а.); (наукове видання включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

Кутєпов М. Ю. Проблемні питання діяльності установ виконання 

покарань та їх вплив на виправлення і ресоціалізацію засуджених до 

позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 

247–250 (0,62 д.а.) Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2019/60.pdf  

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка  Польща)); 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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Кутєпов М. Ю., Волосовська А. В. Окремі питання правового 

регулювання праці засуджених до позбавлення волі. Електронне наукове 

фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 1. С. 299–301 (0,5/0,3 

д,а.) (журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща)); 

Гальцова О.В. Збереження контактів з родиною як дотримання права 

засудженого на сім’ю. Часопис Київського університету права, до 

Міжнародної наукометричної бази даних HainOnline (США)). 2019. № 1. С. 

215-219 (0,8 д.а.) (журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)). 

Наукові статті в інших виданнях: 

немає 

Тези наукових доповідей: 

Автухов К.А. Майбутнє приватних в’язниць в Україні. Матеріали 

наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 

р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. 

Євтєєва та ін. Харків. Право, 2019. С. 65–68 (0,2 д.а.); 

Автухов К.А. Щодо визначення кримінально-виконавчого права. 

Реформування кримінально-виконавчої системи України: шлях до викорінення 

тортур : матеріали круглого столу для студентів, молодих вчених та 

правозахисників (м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 24 квітня 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 205 -207 (0,2 д.а.); 

Автухов К. А. Механізм оцінки ризиків у проекті Закону «Про 

пенітенціарну систему». Коли та ким виправдовуються катування : матеріали 

дискус. клубу (м. Харків, 16 трав. 2019 р.); Харків: Право, 2019. С. 8-10 (0, 2 

д.а.); 

Автухов К., Яковець І. Досвід запровадження оцінки ризиків клієнтів 

пробації в Україні. І Національна конференція з питань пенітенціарної 

пробації̈: збірник тез доповідей. (м. Київ, 2-3 липн. 2019 року). С. 62-66 (0,2 
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д.а.); 

Автухов К. А. Щодо законодавчого забезпечення фінансування 

кримінально-виконавчої системи. Трансформація національної моделі 

фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : 

збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 26 лист. 2019 р.). 

2019. С. 52-53 (0,1 д.а.); 

Автухов К. Щодо розвитку спеціального законодавства. Протидія 

організованій злочинності і корупції̈ : матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з 

кримінології̈ для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2 груд. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С.9-10. 

(0,15 д.а.); 

Автухов К. А., Бараш Є. Ю., Яковець І. С. Модель системи надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі в Україні та світі: 

порівняльно-правове дослідження. Конституційні засади медичної реформи в 

Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). 

Право, 2019.  С. 102-103 (0,07 д.а.); 

Автухов К.А. Щодо потреби у законодавчих змінах порядку виконання 

штрафу. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і 

процесу. матеріали VIIІ всеукр. наук.-практ. семінару (м.Івано-Франківськ, 06 

груд. 2019 р.). Івано-Франківськ: ред.-вид. відділ Ун-ту Короля Данила, 2019.С. 

3-4 (0,1 д,а.); 

Автухов К.А. Елементи системи національного законодавства. Реалізація 

державної антикорупційної політки в міжнародному вимірі. Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. Ч. 2. С. 16-18 (0,1 д.а.); 

Автухов К. А., Яковець І. С. Стан діяльності національного превентивного 

механізму в Україні. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому 

національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 
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проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 

2019. С. 4-7 (0,2 д.а.); 

Левицька Ю. А., Автухов К. А., Роль національного превентивного 

механізму у забезпеченні права засуджених на охорону здоров’я та медичну 

допомогу в Україні. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому 

національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 

2019. С. 20-24 (0,2 д.а.); 

Чалий І. С., Автухов К. А., Забезпечення соціальної реабілітації 

засуджених у діяльності національного превентивного механізму. Дотримання 

прав ув’язнених та роль у цьому національного превентивного механізму : 

матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, 

І.С. Яковець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН 

України. Харків : Право, 2019. С. 29-31 (0,2 д.а.); 

Гальцова О. В. Щодо збереження контактів із родиною засуджених осіб 

до позбавлення волі. Матеріали наукової конференції за результатами роботи 

фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол. : 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 68 

– 72 (0,3 д.а.);  

Гальцова О. В. До поняття «катування» у національному законодавстві. 

Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції: матеріали 

дискусійного клубу (м. Харків, 23 трав. 2019 р. НДІ ВПЗ імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України у співпраці з ГО «Україна без тортур»). Харків: 

Право, 2019. С. 19–23 (0,3 д.а.); 

Гальцова О. В. Вплив персоналу на засуджених осіб до позбавлення волі. 

Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: міжнар. наук.- 

практ. конф. (м. Одеса, 24 трав. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 75–78 (0,2 д.а.);  

Гальцова О.В. Щодо впливу праці на засуджених до позбавлених волі. 
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Юридичні науки: проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя, 21-22 черв. 2019 року). Запоріжжя, 2019. С. 104–06 (0,2 д.а.); 

Гальцова О. В. До обмеження прав і свобод засуджених. Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи: міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 20-21 вересня 2019 року). Львів, 2019. С. 92–95 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Щодо поваги до свободи та особистої недоторканності 

засуджених. Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя 27-28 вересня 2019 р.). Запоріжжя, 

2019. С. 97 – 100 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Щодо сучасного стану наукової розробки принципів 

кримінально-виконавчого права та принципів кримінально-виконавчого 

законодавства. Верховенство права та правова держава: міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Ужгород 20-21 вересня 2019 року). Ужгород, 2019. С. 109–112 (0,2 

д.а.); 

Гальцова О.В. До змісту поваги до свободи думки та слова, вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, а також світогляду засуджених. 

Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи : міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Одеса, 27 вересня 2019 року). Одеса, 2019. С. 94-97 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Щодо поняття режиму у кримінально-виконавчому 

законодавстві. Юридична осінь 2019 року: всеукр. наук. конф. молодих вчених 

та студентів (м. Харків, 29 листоп. 2019 р.). Харків, 2019. С. 254-257 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Корупція в установах виконання покарань. Новітні 

тенденції сучасної юридичної науки: наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 6–7 груд. 

2019 р.). Ч. ІІІ. Дніпро, 2019. С. 8-11 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Чинники, які обумовлюють порушення особистої безпеки 

засуджених під час відбування покарань. Актуальні питання юридичної теорії 

та практики: наукові дискусії: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6–7 груд. 

2019 року). Харків, 2019. С. 123-126 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Право на судовий захист як юридична гарантія прав і свобод 

засуджених. Основні права людини: розуміння та виклики: міжнар. наук.-практ. 
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конф. (м. Київ, 10 груд. 2019 р.). Київ, 2019. С. 85-88 (0,2 д.а.); 

Гальцова О.В. Повага до прав і свобод людини у системі принципів 

кримінально-виконавчого права. Сучасне державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13-14 

грудня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 66-69 

(0,2 д.а.); 

Гальцова О. В. Чинники, що обумовлюють складнощі ресоціалізації 

жінок, які відбувать покарання у виді позбавлення волі. Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії: міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Львів, 20-21 груд. 2019 р.). Ч. 2. Львів, 2019. С. 83-86 (0,2 д.а.); 

Костецька О. Я. Основні тенденції реформування системи органів 

виконання покарань. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІІ всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 року). Хмельницький: вид-во 

НАДПСУ, 2019. С. 231-232 (0,15 д.а.); 

Костецька О. Я. До питання щодо мети пробації. Матеріали наукової 

конференції за результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 

26 берез. 2019 р.). редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. 

Харків. Право, 2019. С. 76–78 (0,2 д.а.); 

Кутєпов М. Ю. Щодо виправлення та ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених. Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25-26 січня 

2019). Запоріжжя: Запорізька міська ГО «Істина», 2019. C. 94-97 (0,21 д.а.); 

Кутєпов М.Ю. Проблемні питання ресоціалізації осіб, засуджених до 

позбавлення волі: чи має місце ресоціалізація у сучасному суспільстві? Вплив 

юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 лютого 2019). Харків: 

ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 84-88 (0,3 д.а.); 
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Кутєпов М.Ю. Соціально-виховна робота з засудженими до позбавлення 

волі як засіб виправлення та ресоціалізації. Матеріали наукової конференції за 

результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). 

редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків. Право, 

2019. С. 72–76 (0,2 д.а.); 

Кутєпов М.Ю., Цвєткова О.В. Щодо питання права на освіту засуджених 

до позбавлення волі з поглядом на зарубіжний досвід. Правові реформи в 

Україні: реалії сьогодення: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 

19–20 квіт. 2019 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 89-92 

(0,3 д.а.); 

Кутєпов М.Ю. Особливості ресоціалізації жінок. Актуальні питання 

реформування правової системи України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 5-6 лип. 2019 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 59-61 (0,16 

д,а.);  

Кутєпов М.Ю. Основні проблеми ресоціалізації неповнолітніх жіночої 

статі. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9-10 серп. 2019 р.). Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 2019.  С.  84-87 (0,23 д.а.);  

Кутєпов М.Ю. Актуальні питання та міжнародний досвід ресоціалізації 

засуджених неповнолітніх. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної 

науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 вересня 2019 р.). 

Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 83-85 (0,22 д.а.);   

Кутєпов М.Ю. Ресоціалізація засуджених неповнолітніх та особливості 

соціально-виховної роботи з ними. Пріоритетні напрями розвитку сучасної 

юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 

вересня 2019 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 86-88  

(0,17 д.а.);  

Кутєпов М.Ю. Вплив громадськості на процес ресоціалізації засуджених. 

Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: матеріали 
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міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 вересня 2019 р.). Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. С. 100-103 (0,2 д.а.);  

Кутєпов М.Ю. Проблеми ресоціалізації засуджених на сучасному етапі 

розвитку правової системи України. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнар. 

наук.-практ. інтерн.-конф.  (м. Дніпро 3-4 жовт. 2019 р.). Т. 2. Дніпро, 2019. C. 

334-339. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-2-

Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf (0,24 д.а.); 

Кутєпов М.Ю. Ресоціалізація засуджених як мета виконання покарання. 

Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в 

Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 жовт. 2019 р.). 

Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 70-72 (0,15 д.а);  

Кутєпов М.Ю. Постпенітенціарна ресоціалізація неповнолітніх звільнених 

з місць позбавлення волі. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та 

правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Запоріжжя,  25-26 

жовт. 2019 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 

2019.  С. 104-107 (0,22 д.а.); 

Кутєпов М.Ю.  Щодо заходів виправлення та ресоціалізації засуджених 

неповнолітніх. Права та обов’язки людини у сучасному світі: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8-9 лист. 2019 р.). Одеса: ГО  

«Причорноморська фундація права», 2019. (0,24 д.а.); 

Кутєпов М. Ю. Щодо особливостей відбування покарання у виді 

позбавлення волі засудженими неповнолітніми. Кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Одеса, 29 лист. 2019 р.). Одеса : ОДУВС, 2019. 271 с. С. 106-

109 (0,2 д.а.); 

Кутєпов М.Ю. Щодо особливостей відбування покарання у виді 

позбавлення волі засудженими жінками. Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 13-14 груд. 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація 

права», 2019. С. 85-87 (0,24 д.а.); 

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-2-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-2-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf
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Степанюк А.Ф. Залучення засуджених до позбавлення волі до 

обов’язкової праці в історичному розрізі. Матеріали наукової конференції за 

результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). 

редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків. Право, 

2019. С. 58–61  (0,2 д.а.); 

Степанюк А.Ф. Законність як принцип нормотворчості і діяльність 

Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує політику у сфері 

виконання кримінальних покарань і пробації. Інститут пробації в Україні: 

сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. круглого столу (м. 

Київ, Нац. акад. прокуратури України спільно з Нац. школою суддів України, 

16 квіт. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 156–160 (0,3 

д.а.); 

Степанюк А.Ф. Від режиму виконання покарання до режиму поводження з 

ув’язненими. Адаптація правової системи України до права Європейського 

Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Всеукраїнської міжн. 

наук.-практ. конф. (м. Полтава, 23 – 24 жовтня 2019 р.). Ч. 1. Полтава, 2019. С. 

68–70 (0,25 д.а.); 

Яковець І. С. Недосконалість законодавства і практики його застоування 

як перепона ефективної̈ реалізації̈ покладених на органи пробації̈ завдань. 

Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали 

міжнар. круглого столу (м. Київ, Нац. акад. прокуратури України спільно з Нац. 

школою суддів України 16 квіт. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 

2019. С. 179-188 (0,6 д.а.); 

Яковець І. С.  Значення органів пробації у запобіганні домашнього 

насильства. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців 

НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. 

Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків. Право, 2019. С. 61–65 (0,3 д.а.); 
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Яковець І.С. Роль органів пробації в профілактиці домашнього 

насильства та роботі з кривдниками. Протидія незаконній̆ міграції̈ та торгівлі 

людьми: матеріали III міжнар. наук.-практ. симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 

12-13квіт. 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. С 206-209 (0,2 д.а.); 

Яковець І. Міжнародний досвід пенітенціарної (постпенітенціарної) 

пробації. І Національна конференція з питань пенітенціарної пробації: збірник 

тез доповідей (м. Київ, 2-3 липн. 2019 р.). Київ, 2019. С. 37-43 (0,5 д.а.); 

Яковець І.С. Закони у сфері запобігання корупції. Реалізація державної 

антикорупційної політки в міжнародному вимірі. Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 

2019. Ч. 1. С. 259-260 (0,1 д.а.); 

Автухов К. А. Про правила організації об’єднаних націй, що стосуються 

поводження з жінками-ув’язненими та заходів покарання для жінок-

правопорушниць, не пов’язаних з позбавленням волі (бангкокські правила)». 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 38-39 (0,2 д.а.); 

Автухов К. А., Білоус К. С. Доступність до правосуддя засуджених. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 40-43 (0,25 д.а.); 

Автухов К. А., Силенюк К. П. Доступність до правосуддя засуджених. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 
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груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 44-48 (0,25 д.а.); 

Автухов К. А., Яковець І. С. Змін нормативних актів у сфері 

помилування. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 49-53 (0,25 д.а.); 

Колб О. Г., Автухов К. А. Напрями розвитку кримінально-виконавчої 

системи. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 199-201 (0,25 д.а.); 

Гальцова О. В. Щодо поняття «жорстоке поводження» із засудженими у 

міжнародних документах у сфері захисту прав людини. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 107-110 

(0,25 д.а.); 

Степанюк А. Х. Нормативно-правові підстави запровадження 

електронного моніторингу засуджених. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  306-309 (0,25 д.а.); 

Степанюк А. Х.,. Гальцова О. В. Електоронний моніторинг як складова 

громадських санкцій. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 
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акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  310-314 (0,25 д.а.); 

Чечин М. Ю., Автухов К. А.Про освіту в суспільстві та в місцях 

несвободи. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С.  334-336 (0,25 д.а.); 

Чечин М. Ю., Яковець І. С. Щодо видів освіти засуджених до 

позбавлення волі. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С.  347-339 (0,2 д.а.); 

Чалий І. С., Автухов К. А Регламентація діяльності дільниці соціальної 

реабілітації за Кримінально-виконавчим Кодексом України. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С.  330-333 (0,2 д.а.); 

Яковець І. С., Білоус К. С. Допомога у соціальній адаптації особам, 

звільненим з місць позбавлення волі (регіональний аспект). Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  383-

388 (0,3 д.а.). 
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Основні виконавці: А.Х. Степанюк (науковий керівник теми), 

І.С. Яковець, К.А. Автухов, О.В. Гальцова, М. Ю. Кутєпов. 

 

3. ТЕМА: “Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: 

теорія та практика”. Затверджена постановою Президії НАПрН України №  

97/7 від 21 червня 2016 р. та постановою вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. 

Сташиса НАПрН України № 6/4 від 28 грудня 2016 р. Номер державної 

реєстрації в УкрІНТЕІ 0117U000283. Термін виконання: 1 кв. 2017 р. – 4 кв. 

2020 р. Науковий керівник теми – член-кор. НАПрН України В.В. Голіна.  

Метою наукового дослідження є здійснення теоретичних напрацювань у 

пізнанні природи, антикриміногенних можливостей, основних форм реалізації 

стратегії зменшення практичних можливостей учинення злочинів, а також 

досягнення якісно нового рівня кримінологічної профілактики, відвернення та 

припинення різних видів злочинів і правопорушень в Україні.  

Актуальність наукового дослідження зумовлюється відсутністю на 

сучасному етапі розвитку юридичної науки й розбудови незалежної і правової 

держави комплексних кримінологічних досліджень, присвячених питанням 

запобігання та протидії злочинності шляхом реалізації запобіжної стратегії 

зменшення практичних4 можливостей учинення злочинів.  

Завдання роботи полягає, окрім іншого, у підготовці за результатами 

проведеного дослідження інформаційно-аналітичних довідок, доповідних 

записок із конкретними рекомендаціями і пропозиціями щодо застосування 

окремих напрямів стратегії зменшення практичних можливостей учинення 

злочинів під час запобігання різним видам злочинної діяльності. Такі матеріали 

мають спрямовуватись до відповідних комітетів Верховної Ради України, 

Міністерства внутрішніх справ України, усіх управлінь Національної поліції 

України в областях і м. Києві, Генеральної прокуратури України, обласних 

державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів та низки інших органів 

державної влади для здійснення системного підходу у проведенні 

реформування системи кримінальної юстиції в Україні.  
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На теперішній час бракує вітчизняних наукових досліджень щодо 

проблеми стратегії зменшення практичних можливостей учинення злочинів. 

Сучасна теорія запобігання злочинності в Україні переважно спирається на 

теоретичні напрацювання, що були здійснені у радянський період. Звідси маємо 

низькоефективну правоохоронну діяльність, що не відповідає високим вимогам 

у цій сфері, які мають місце у розвинених західних країнах світу. До того ж у 

вітчизняній науці наразі майже відсутні спеціальні порівняльно-правові 

кримінологічні дослідження застосування зазначеної запобіжної стратегії. 

Своєрідний автономний і закритий характер наукових досліджень у сфері 

запобігання злочинності в Україні сприяє недостатньому вивченню й 

узагальненню прогресивного досвіду застосування стратегії зменшення 

практичних можливостей учинення різних видів злочинів у таких країнах, як 

США, Японія, країни-члени ЄС тощо.  

Теоретична та практична значимість наукового дослідження на 

зазначену проблематику полягає у тому, що отримані результати стануть 

суттєвим доробком як у теорії кримінологічної науки взагалі, так й у теорії 

запобігання і протидії злочинності, зокрема. Авторські напрацювання у 

дослідженні стратегії зменшення практичних можливостей учинення злочинів 

дозволять не лише визначитись із місцем зазначеної стратегії у структурі 

запобігання злочинності, а також станом її упровадження у сфері запобігання і 

протидії злочинності в Україні на сучасному етапі. Це дасть змогу виділити 

окремі напрями запобіжної діяльності, що потребують термінового 

удосконалення, у тому числі шляхом використання окремих профілактичних 

напрямів стратегії зменшення практичних можливостей учинення злочинів.  

Отримані наукові результати:  

1. Досліджено практичні напрями реалізації стратегії зменшення 

можливостей вчинення злочинів у діяльності органів державної влади та 

громадськості. 

2. Вивчено ситуаційний підхід стратегії зменшення можливостей 

учинення злочинів у теорії та практиці зарубіжних країн. 
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3. Узагальнено профілактичні можливості стратегії зменшення 

практичних можливостей вчинення різних за характером і спрямованістю 

кримінальних правопорушень. 

4. Проаналізовано профілактику злочинності за допомогою засобів 

архітектурного планування у зарубіжних країнах. 

5. Зібрано, проаналізовано та узагальнено інформацію, отриману від 

правоохоронних органів (Національної поліції, прокуратури, СБУ та ін.) та 

науковців щодо можливих напрямів розширення застосування стратегії 

зменшення практичних можливостей учинення різних злочинів в Україні 

6. Досліджено патрулювання як напрям стратегії зменшення можливостей 

вчинення злочинів у західних країнах світу. 

7. Вивчено просторове запобігання злочинності як складової стратегії 

зменшення можливостей вчинення злочинів у західних країнах світу. 

8. Здійснено аналіз криміногенної ситуації в Україні. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих» столах з науковими доповідями, 

підготовці тез наукових доповідей. 
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фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 119-122 (0,25 д.а.). 

Бабенко А. М., Батиргареєва В. С. Щодо перспектив лікування хронічного 

алкоголізму в українських установах виконання покарань. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

54-57 (0,25 д.а.). 

Батиргареєва В. С., Калініна А. В. Український соціум і злочинці: до 

проблеми взаєморозуміння та взаємосприйняття. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  
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В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

58-62 (0,25 д.а.). 

Батиргареєва В. С., Соколенко М. О. Громадська безпека у контексті 

загроз підвалинам правопорядку в Україні. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 63-66 (0,25 д.а.). 

Батиргареєва В. С. До історії створення та значення національного 

превентивного механізму в Україні. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 67-70 (0,25 д.а.). 

Бойко В. В., Батиргареєва В. С. Стратегічне мислення як визначальний 

інструмент запобігання насильницької злочинності проти життя та здоров’я 

особи. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 74-78 (0,25 д.а.). 

Калініна А. В. Поняття та ознаки кримінологічного законодавства в 

Україні. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 187-191 (0,25 д.а.). 

Калініна А. В., Батиргареєва В. С., Шрамко С. С. Бездоглядність осіб як 

фактор формування девіантної поведінки. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 
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проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 192-195 (0,25 д.а.). 

Колодяжний М. Г. Перспективи скорочення злочинності в україні крізь 

призму європейської моделі громадської безпеки. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 202 -205 (0,25 д.а.). 

Усатова Т. І., Батиргареєва В. С. Щодо внесення змін до ст. 302 КК 

України (створення або утримання місць розпусти і звідництво. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С.  315-318 (0,25 д.а.). 

Шрамко С. С., Батиргареєва В. С. Про визначення ризиків та 

кримінальних загроз, якими супроводжується реалізація українського проекту 

«держава у смартфоні». Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  368-374 (0,3 д.а.). 

 

Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України В. В. Голіна (науковий 

керівник теми), В. С. Батиргареєва, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, 

А. В. Калініна, М. О. Маршуба. 

 

4. ТЕМА: “Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній 

сфері”. Затверджена постановою Президії НАПрН України від 21 червня 2016 
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р. № 97/7 та постановою № 6/5 Вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса 

НАПрН України від 28 грудня 2016 р. Номер державної реєстрації 

0117U000280. Термін виконання  1 кв. 2017 р. − 4 кв. 2020 р. Науковий керівник 

теми – Б. М. Головкін.  

Метою дослідження є: розробка теоретичних положень явища корупції у 

приватній сфері, вивчення закономірностей поширення цього феномену, 

з’ясування причин та умов корупційних правопорушень у приватній сфері, а 

також розробка системи загальносоціальних та спеціально-кримінологічних 

заходів запобігання корупції у приватній сфері. 

Актуальність наукового дослідження. В Україні дослідження корупції у 

приватній сфері перебуває на постановочній стадії, жодних фундаментальних 

розробок з цієї проблематики не було, а ґрунтовних досліджень щодо 

зазначеної теми в державі не проводилось. Досвід і доробок авторів полягає у 

формулюванні цієї наукової проблеми та частковому описуванні феноменології 

корупції у приватній сфері. Домінуючою ідеєю проведення наукового 

дослідження є розробка проблеми корупції у приватній сфері та забезпечення її 

взаємодії з законотворчою та правозастосовною практикою. 

Розв’язання проблеми корупції залишається одним із пріоритетів для 

українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави, а 

запобігання корупції у приватному секторі є важливим напрямом 

функціонування системи протидії корупції в Україні. У той самий час у 

вітчизняній кримінології відсутні комплексні дослідження присвячені 

запобіганню корупції у приватній сфері. З огляду на це, правоохоронним 

органам бракує сучасних науково-обґрунтованих заходів запобігання корупції у 

зазначеній сфері життєдіяльності українського суспільства. 

Теоретична та практична значимість. Важливість дослідження цієї теми 

полягає в тому, що отримані результати зроблять відчутний внесок як у теорію 

кримінологічної науки в цілому, так й у теорію запобігання і протидії корупції в 

Україні, зокрема. Результати дослідження дозволять розробити ефективну, 

науково-обґрунтовану систему  заходів протидії корупції у приватній сфері. 
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Соціальна та економічна значимість полягатиме у забезпеченні національної 

безпеки України, створенні умов для надійного захисту прав та законних 

інтересів громадян від проявів корупції у приватній сфері, зменшенні розмірів 

корупції у зазначеній сфері та усунення її негативних наслідків. 

Отримані наукові результати:  

1)   досліджена наукова література та останні публікації, що присвячені 

проблемі корупції у приватній сфері в Україні та світі; 

2) узагальнено кримінологічне законодавство України у сфері запобігання 

і протидії корупційній злочинності у приватній сфері; 

3)   проаналізовано зарубіжне законодавство та міжнародні акти з питань 

корупції у приватній сфері; 

4)   проаналізовано статистичну інформацію Генеральної прокуратури 

України, а також Державної судової адміністрації щодо корупції у приватній 

сфері; 

5) зведені та проаналізовані кількісні та якісні показники вимірювання 

корупції у приватній сфері за 2013-2018 рр.; 

6)  досліджена практика застосування антикорупційних програм в 

українських юридичних особах; 

7) досліджено міжнародні стандарти розробки антикорупційних 

комплаєнс-програм; 

8) розроблено методику встановлення реальних обсягів корупції у 

приватній сфері. 

Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

науково-практичних конференціях, «круглих» столах з науковими доповідями, 

підготовці тез наукових статей: 

 

Монографії: 

Dzuiba A., Symkina A. Prevention of corruption in the sphere of private 

economy: international standards and practice of their implementation. Social and 
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legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. 

Warsaw: BMT Erida Sp.z.o.o., 2019. Part 1. P. 264–277 (0,8 д.а.). 

 

Підручник: 

Головкін Б. М., Шостко О. Ю., Новіков О. В. та ін. Запобігання корупції: 

підручник / за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с. (авт. внесок 

– 3,7 д. а.). 

 

Збірники матеріалів конференції:  

Протидія організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукр. 

наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. 

Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків: 

Право, 2019. 232 с. (11,5 д.а.).  

 

Наукові статті: 

Наукові статті у фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних: 

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського 

університету права. 2018. № 4. С. 254–260. (0,6 д. а). (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, фахове 

видання) (не увійшло до Звіту за 2018 р.); 

Христич І. О. Проблеми встановлення корупційних ризиків у приватній 

сфері України. Право і суспільство. 2019. № 2. Дніпро: Дніпровський 

гуманітарний університет. С. 209-214 (0,54 д.а.) (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, фахове видання); 

Дзюба А. Ю. Антикорупційний комплаєнс як складова управління 

ризиками підприємства. Форум Права. 2019. № 54 (1). С. 23–31. (0,5 д.а.). 

(включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International, Scientific Indexing, Services(SIS), InfoBaseIndex(IBI), Open Access 
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Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), Google Scholar, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, фахове видання); 

Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. 

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. 

Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 58–72 (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових 

видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща), міститься на платформі «Наукова періодика України» (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

Новіков О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному 

секторі. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 67. С. 65–71. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/novikov_67.pdf (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

 

Наукові статті в інших виданнях: 

Христич І. О. Проблеми дослідження корупції у приватній сфері України. 

Новітні кримінально-правові дослідження – 2019: альманах наукових 

досліджень / за ред. О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. Миколаїв: СПД 

Румянцева Г. В. 2019. C. 85–91. URL: http://dspace.onua.edu.ua/ 

bitstream/handle/11300/11514/Almanax.pdf?sequence=1&isAllowed=y (0,35 д. а.); 

Дзюба А. Ю. Международные стандарты разработки антикоррупционных 

комплаенс-программ и предупреждения коррупции в частной сфере. Legea si 

viata, Chisinau, Republica Moldova. 2019. N 3/3 (327). С. 29–34 (0,5 д.а.) 

(включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, 

закордонне видання); 

Дзюба А. Ю. Про співвідношення приватного та публічного у 

кримінальному праві ФРН: історичний екскурс. Новітні кримінально-правові 

дослідження – 2019: альманах наукових досліджень / за ред. О. В. Козаченка, 

О. М. Мусиченко. Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2019. С. 137-144 URL: 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://dspace.onua.edu.ua/
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http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11514/Almanax.pdf?sequence=1&

isAllowed=y (0,5 д.а.); 

 

Тези доповідей: 

Головкін Б. М. Об’єкти превентивного впливу у сфері корупції. 

Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15-16 березня 2019 р.). Львів: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 80–84. (0,3 

д.а); 

Головкін Б. М. Роль антикорупційної освіти в системі заходів запобігання 
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Новіков О. В. До питання про міжнародні стандарти запобігання й 

протидії корупції у приватному секторі та їх імплементацію в українське 

законодавство. Актуальні питання запобігання і протидії корупції : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 жовтня 2019 р. Біла Церква: 

Білоцерківський Національний аграрний університет, 2019. С. 34–38 (0,2 д.а.); 
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Новіков О. В. До питання про місце антикорупційної освіти в системі 

заходів запобігання корупції. Протидія організованій злочинності та корупції : 

матеріали ХІХ Всеукраїнської наукової конференції з кримінології для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (2 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. 

Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. С. 132–134 (0,2 д.а.); 

Новіков О. В., Новікова К. А.. До питання про доступ засуджених до 

глобальної мережі Інтернет. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому 

національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 

2019. С. 25-28 (0,2 д.а.); 

Новіков О. В., Новікова К. А. Аналіз Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання корупції». Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.) Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 2. 

С. 217–219 (0,2 д.а); 

Панова С.В. Щодо проблеми виявлення корупції в приватній сфері. 

Особливості застосування антикорупційного законодавіства від розслідування 

до вироку суду: зб. тез. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків). 

Харків: ХНУВС, 2019. С. 125-127( 0,1 д.а.); 

Панова С.В. Корупція в приватній сфері як чинник, що шкодить діловій 

репутації. IV Міжнародна науково-практична конференція Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. Ч. 2. С. 226-229 (0,2 д.а.). 

Holovkin B., Dziuba A. Preventing corruption in the private sector by 

enhancing corporate responsibility for legal entities. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 
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темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 11-14 (0,25 д.а.); 

Holovkin B., Dziuba A. Some risk management issues in preventing corruption 

in business. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 15-17 (0,2 д.а.); 

Головкін Б. М. До питання про механізм запобігання корупції. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 123-126 (0,25 д.а.); 

Головкін Б. М., Бурда О. М. Щодо суб’єктів, що протидіють корупції в 

межах виконання основних функцій. Актуальні проблеми протидії злочинності 

: матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 127-131 (0,25 д.а.); 

Головкін Б. М., Іжевський Р. П. До питання про суб’єкти запобігання 

корупції. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 132-136 (0,25 д.а.); 

Головкін Б. М., Новіков О. В. Щодо об’єктів запобігання корупції. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 
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2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 137-141 (0,25 д.а.); 

Головкін Б. М., Новікова К. А. До питання про криміногенні чинники 

екологічної злочинності. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 142-144 (0,2 д.а.); 

Лисодєд О. В., Головкін Б. М.. Щодо суб’єктів, що беруть участь у 

здійсненні заходів запобігання і протидії корупції. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 227-229 (0,2 д.а.); 

Новіков О. В. Міжнародні акти в системі антикорупційного 

законодавства України. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 230-233 (0,25 д.а.); 

Новіков О. В., Новікова К. А., Дзюба А. Ю. Місце Конституції України в 

системі антикорупційного законодавства. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 234 -236 (0,2 д.а.); 

Новіков О. В., Дзюба А. Ю. Закони України в системі антикорупційного 

законодавства.  Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 
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В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 237-240 (0,25 д.а.); 

Новіков О. В., Панова С. В. Бізнес-культура як захід запобігання корупції 

у приватному секторі. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 241-244 (0,25 д.а.); 

Новікова К. А., Новіков О. В. Окремі питання кримінологічної 

характеристики екологічної злочинності в Україні. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  247-

249 (0,2 д.а.); 

Новікова К. А., Панова С. В. Підзаконні норматино-правові акти в системі 

антикорупційного законодавства України. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  250-253 (0,25 д.а.); 

Панова С. В., Головкін Б. М.. До питання про методи запобігання 

корупції. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків 

: Право, 2019. С. 264-267 (0,25 д.а.) 

Панова С. В., Дзюба А. Ю. Оцінка антикорупційного ризику 

підприємницької діяльності.  Актуальні проблеми протидії злочинності : 
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матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 268-271 (0,25 д.а.) 

Панова С. В., Новіков О. В., Дзюба А. Ю. Щодо ефективності боротьби з 

корупцією у приватному секторі. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 272-275 (0,25 д.а.) 

Дзюба А. Ю. Антикорупційна програма як форма реагування на 

корупційний ризик. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 153-156 (0,25 д.а.); 

Дзюба А. Ю. Деякі питання кримінально-правової кваліфікації при 

помилці у фактичних обставинах. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 157-159 (0,2 д.а.); 

Дзюба А. Ю. Стратегія оцінки ризиків підприємства та її функції. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 160-164 (0,25 д.а.); 

Дзюба А. Ю. Форми корупції Transparency International. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 
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фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 165-168 (0,25 д.а.); 

Дунаєва Т. Є., Христич І. О. Застосування деяких статистичних методів 

при кримінологічному прогнозуванні кримінальних правопорушень у сфері 

економіки. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 169-171(0,2 д.а.); 

Дунаєва Т. Є., Христич І. О. Теоретичне обґрунтування використання 

статистичного аналізу для вивчення кримінальних правопорушень. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 172-175 (0,25 д.а.); 

Христич І. О. Розробка методики встановлення реальних обсягів корупції 

у приватній сфері України. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 319-322 (0,25 д.а.); 

Христич І. О., Головкін Б. М. Наукові підходи щодо вимірювання 

злочинності. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 323-325 (0,2 д.а.); 
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Христич І. О., Головкін Б. М. Проблеми вимірювання криміногенності. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 326-329 (0,25 д.а.). 

 

Основні виконавці: Б. М. Головкін (науковий керівник теми), 

І. О. Христич, О. В. Новіков, А. Ю. Дзюба, А. Є. Симкіна, С. В. Панова. 

 

5. ТЕМА: “Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України”. Затверджена постановою Президії НАПрН України 

№ 97/7 від 21 червня 2016 та постановою вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. 

В.В. Сташиса НАПрН України № 6/3 від 28 грудня 2016 р.. Номер державної 

реєстрації 0117U000284. Термін виконання: 1 кв. 2017 р. – 4 кв. 2021 р. 

Науковий керівник теми – чл.-кор. НАПрН України О.Г. Шило.  

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що демократичні 

перетворення в Україні, масштабність державно-правових реформ, важливість 

передбачення нових процесів і тенденцій, які з’являються в політико-правовій 

сфері держави, висувають нові вимоги, спрямовані на підготовку зважених 

законодавчих рішень, створення високоефективної, якісної правової системи в 

якій законодавство відповідало б інтересам соціальних інституцій та 

забезпечувало охорону прав та свобод людини.  

Потреба комплексного дослідження проблем, шляхів та засобів 

удосконалення системи вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства та правозастосовної практики обумовлена також потребою 

забезпечення як його стабільності, так і динамічними змінами в усіх сферах 

суспільного життя України. 
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Змістовно-функціональне, структурне, техніко-юридичне та стилістичне 

удосконалення елементів системи українського кримінального процесуального 

законодавства, надання йому гуманітарного виміру, тобто приведення його 

змісту до реальних потреб та інтересів людини, суспільства в цілому й держави 

у царині протидії злочинності, має забезпечуватися як під час розробки 

законодавчого акта, так і при внесенні змін та доповнень до чинного 

законодавства. 

Таким чином, необхідність вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства, знаходження його функціонального оптимуму, що забезпечує 

максимальну ефективність кримінальних процесуальних норм та практики їх 

застосування, не викликає сумнівів. Разом із тим, процес підвищення якості та 

ефективності кримінального процесуального законодавства має здійснюватись 

на рівні теоретичного осмислення, елементами якого є теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства. 

Метою наукового дослідження є розробка теоретичних основ якості 

кримінального процесуального законодавства України. Для її досягнення перед 

дослідниками поставлені такі завдання: 

–  проаналізувати систему чинного кримінального процесуального 

законодавства України з точки зору оцінки якості та за отриманими 

результатами сформульовані теоретичні основи та засоби щодо забезпечення її 

якості (стандарти); 

–  здійснити моніторинг діяльності органів кримінального 

переслідування і суду з метою виявлення неякісних норм кримінального 

процесуального законодавства; 

–  визначити систему стандартів якості законодавства в державах-

членах Європейського Союзу;  

–  сформулювати науково-практичні рекомендації щодо 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства України з метою 

поліпшення його якості; 
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–  надати роз’яснення щодо якості кримінального процесуального 

законодавства за зверненнями (як усними, так і письмовими) суддів та 

працівників органів досудового розслідування і прокуратури. 

Науковими результатами дослідження у звітному періоді стали: 

1) здійснено аналіз системи чинного кримінального процесуального 

законодавства України з точки зору оцінки якості; 

2) визначені основи забезпечення єдності застосування кримінального 

процесуального закону;  

3) розкрито проблемні питання законодавчого забезпечення судово-

контрольної діяльності в кримінальному провадженні; 

4) дослідженні питання якості кримінального процесуального 

законодавства, які регулюють порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування та проблеми реалізації забезпечення права 

оскарження; 

5) розглянуто окремі проблемні питання оскарження ухвал слідчого 

судді  під час досудового розслідування, засади та стандарти апеляційного 

оскарження таких ухвал та висунені пропозиції щодо вдосконалення правового 

регулювання порядку  такого оскарження; 

6) розкрито проблемні питання законодавчого забезпечення судово-

контрольної діяльності в кримінальному провадженні; 

7) проаналізовано сучасний стан та перспективи правового регулювання 

діяльності правоохоронних органів України; 

8) визначено основні вектори оцінювання антикорупційності 

кримінального процесуального законодавства, проаналізовано якість правового 

регулювання діяльності  спеціалізованих суб’єктів протидії корупції в Україні 

та повноважень детектива Національного антикорупційного бюро України під 

час досудового розслідування; 

9) розглянуто практику роботи спеціалізованих антикорупційних органів 

та надано оцінку її якості; 
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10) проаналізовано проблемні питання єдності судової практики та  

інструменти забезпечення цього стандарту; 

11) підготовлено науково-обґрунтовані пропозиції, проекти змін і 

доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства України 

щодо окремих аспектів поліпшення його якості. 

   

Фактичні результати: 

Наукові статті 

Наукові статті у фахових наукових виданнях,  

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

Kaplina O., Shylo O., Titko I. Using the samples of human biological 

materials in the criminal procedure: the practice of the European court of human 

rights. Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 8. URL: http://wl.medlist.org/2019_08_28/ 

(авт.внесок – 0,3 д. а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази 

Scopus); 

Vapniarchuk V., TrofymenkoV., Shylo O, Maryniv V. Standards of Criminal 

Procedure Evidence. Journal of Advanced Research in Low and Economics. 2018. 

Vol. IX, Issue 7 (37). P. 2473 – 2480 (авт.внесок – 0,2 д.а.) (видання включено до 

міжнародної наукометричної бази Scopus); 

Moskvich L., Vilhushynskyi M. The right of the public on publicly heard and 

open criminal proceedings in the context of preventing corruption and economic 

crime by judicial power. Baltic Journal of Economic Studies. V. 5 N 4. Riga: Baltija 

Publishing, 2019. Р 59-73 (авт.внесок – 0,5 д. а.) (видання включено до 

міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection); 

Шило О.Г., Грідіна К.В. До питання про використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні. Право і 

суспільство. 2018. № 6. Ч. 2. С.224-229 (авт.внесок – 0,3 д.а.) (не увійшло до 

Звіту за 2018 р.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща); 
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Шило О.Г., Бабаєва О.В., Меркулов М.О. Доктрина неминучого 

виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини  у справі «Свєтіна 

проти Словенії»: ґенеза та практика застосування. Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. 

Вип. 38. С. 58-74 (авт.внесок – 0,3 д.а.) (входить до переліку фахових видань 

України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), 

Google Scholar, міститься на платформі «Наукова періодика України» 

(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

Шило О.Г., Скідан Н.В. Обшук житла чи іншого володіння особи: окремі 

проблеми правового регулювання та правозастосування. Вісник кримінального 

судочинства. 2019. № 2, С. 45-49 (авт.внесок – 0,45 д.а.) (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща), Polska Bibliografia Naukova (Польша, PBN), Directory of Research 

Journals Indexing (DRJI), Academic Resource Index (ResearchBib, Японія), 

Citefactor Indexing (США), Scientific Indexing Services (США)); 

Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І., Циколія Л. Ц. Проблемні 

питання реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень під час 

досудового розслідування. Право і суспільство. № 3. 2019. С. 203-212 

(авт.внесок – 0,3 д.а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, (Республіка Польща); 

Шило О.Г., Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О. І. До питання 

якості кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х. : Право, 2019. Вип. 

37. С. 103–119 (0,7 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика 

України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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Глинська Н.В. Доброякісність кримінального процесуального закону як 

основа забезпечення єдності його застосування. Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х. : Право, 2019. Вип. 

38. С. 89-105 (0, 7 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика 

України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

 

Тези наукових доповідей: 

Шило О.Г., Трофименко В.М. Підсудність клопотань слідчого, прокурора 

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальних 

провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюється слідчим 

Державного бюро розслідувань: проблеми законодавчого регулювання та 

правозастосування. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-практ. 

семінару (м. Харків, 23 трав. 2019 р.): редкол. : С.О. Гриненко та ін. Харків: 

Право. 2019. Вип. 10. С. 242-245 (авт.внесок – 0,1 д.а.); 

Шило О.Г. Законодавче забезпечення судово-контрольної діяльності в 

кримінальному провадженні: чинна модель, новітні зміни та тенденції 

розвитку. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 

р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: 

Право, 2019. С. 119-122 (0,2 д.а.); 

Шило О.Г., Бабаєва О.В. Відповідність обвинувального акта вимогам 

Кримінального процесуального кодексу України, які підстава призначення 

судового розгляду. Актуальні дослідження правової та історичної науки 

(випуск 13): матеріали міжнар. наук.-практ.інтерент-конф. (м. Тернопіль, 13 

черв. 2019 р.). Тернопіль, 2019. Вип. 13. С. 75-79 (авт. внесок – 0,1 д.а.) 
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Шило О.Г., Шило О.В. Проблема забезпечення кібербезпеки: чинне 

законодавство України та сучасні виклики. Кримінальні загрози в секторі 

безпеки: практика ефективного реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ 

Харків. міжнар. юридичного форуму (26 вересня 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, 

Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. Харків: Право, 2019. С. С. 

159–162 (авт. внесок – 0,1 д.а.); 

Шило О.Г. Окремі питання правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів України: сучасний стан та перспективи. Правові 

засади діяльності правоохоронних органів: зб. наук.  статей, тез доповідей та 

повідомлень за матеріалами VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 

грудня 2019 р.). Серія «Сектор безпеки України»; редкол.: Ю.П.Битяк, 

А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук,  В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: 

Точка, 2019. Вип. 33. С. 128-130  ( 0,2 д. а); 

Шило О.Г.,  Скідан Н.В. Еволюція підходів Верховного Суду до 

вирішення питання допустимості доказів як складової забезпечення права на  

справедливий суд (на прикладі застосування ч. 12 ст.290 КПК).  Права людини: 

здобутки, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнського 

круглого столу (м. Київ, 5 грудня 2019 р.); редкол. С. М. Прилипко, 

Н. І. Кудерська, А. С. Мацко. Київ. С.145-158  (авт.внесок – 0,2 д.а.); 

Шило О. Г., Глинська Н. В., Марочкін О. І. Критерії визнання належною 

медичної допомоги особам, які тримаються під вартою, в практиці 

Європейського Суду з прав людини. Конституційні засади медичної реформи в 

Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. С. 98-99 (авт.внесок – 0,1 д.а.); 

Глинська Н.В. Використання не процесуальної інформації при 

обґрунтуванні процесуальних рішень. Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали 

постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 23 трав. 2019 р.); редкол.: 

С.О. Гриненко та ін. Харків: Право. 2019. Вип. 10. С. 145-148 (0,2 д.а.); 
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Глинська Н.В. Тлумачення норм кримінального процесуального 

законодавства в частині підготовки представником органу пробації досудової 

доповіді. Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: 

матеріали міжнар. круглого столу (м. Київ 16 квіт. 2019 р.). Київ: Нац. акад. 

прокуратури України, 2019. С. 61-62 (0,1 д.а.); 

Глинська Н.В. Загальна справедливість судового розгляду  як коректний 

вимір суттєвості порушень, допущених при ухваленні підсумкового 

процесуального рішення. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 122-125 (0,2 д.а.); 

Глинська Н.В. Загальна справедливість судового розгляду як коректний 

вимір суттєвості порушень, допущених при ухваленні підсумкового 

процесуального рішення. Засади функціонування кримінальної юстиції: всеукр. 

заочна наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 14 трав. 2019 р.). Хмельницький: 

Хмельницький ун-т. управління та права ім. Л. Юзькова, 2019. С. 44-46 (0,2 

д.а.); 

Глинська Н.В. Окремі аспекти оцінки судом висновку експерта. 

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів міжнар. 

наук.-практ. конф,. присвяч. 150-річчю від дня народження Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса (м. Харків 18-19 квіт. 2019 р.). Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 71-72 (0, 15 

д.а.); 

Глинська Н.В., Клепка Д.І. Деякі питання оскарження повідомлення про 

підозру під час досудового розслідування. Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 

жовт. 2019 р.) / редкол.: В.В. Фєдосєєв, О.В. Косьмін. Харків : Право, 2019 

С. 23-27 (0,2 д. а.); 

Глинська Н.В., Шило О.Г. Основні вектори оцінювання 

антикорупційності кримінального процесуального законодавства Реалізація 
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державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. Ч. 1. С. 55-57 (0,2 д.а.); 

Глинська Н. В. Початок досудового розслідування корупційних 

правопорушень: окремі аспекти. Реформування системи охорони здоров’я: 

корупційні ризики та способи їх усунення: матеріали «круглого столу» 

(м.Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 77-79 (0, 2 д.а.); 

Дунаєва Т.Є. Щодо проекту Закону «Про парламентський контроль за 

дотриманням положень законів в діяльності спеціальних служб та 

правоохоронних органів держави» Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІІ 

всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). Хмельницький : 

Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 453-455 (0,2 д.а.); 

Дунаєва Т.Є. Визначення захисника у кримінальному процесуальному 

законодавстві Федеративної Республіки Німеччина та України. Матер. наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.)  / редкол.: В. 

С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С.139-

143 (0,2 д.а.); 

Дунаєва Т. Щодо посилення ролі прокуратури у дотриманні прав і свобод 

осіб у кримінальному провадженні : європейський досвід. Захист прав людини: 

міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Київ, 16 трав. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 223-227. 

(0,2 д.а.); 

Дунаєва Т.Є. Кримінальне процесуальне законодавство України як 

частина механізму протидії корупції . Реформування системи охорони здоров’я: 

корупційні ризики та способи їх усунення: матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 90 -91(0,1 д.а.); 
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Павленко Т. А., Дунаєва Т. Є., Валуйська М. Ю. Перспективи правового 

врегулювання питання евтаназії в Україні. Конституційні засади медичної 

реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 70 (авт.внесок – 0,03 д.а.); 

Дунаєва Т.Є. Окремі питання функціонування прокуратури в нових 

країнах-членах ЄС. Засади функціонування кримінальної юстиції : тези всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 14 трав. 2019 р.). Хмельницький: 

Хмельницький ун-т. управління та права ім. Л. Юзькова, 2019. С. 62-64 (0,2 

д.а.); 

Дунаєва Т.Є. Щодо спеціалізованих суб’єктів протидії корупції в Україні. 

Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування 

до вироку суду : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 

р.). Харків : ХНУВС, 2019. С. 65-67. (0,25 д.а.); 

Дунаєва Т.Є. Впровадження профілактичної діяльності під час 

досудового розслідування злочинів в Україні. Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: зб.тез доповідей наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 25 жовт. 2019 р.). Харків. НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 

С. 41-44. (0,25 д.а.); 

Клепка Д.І. Деякі проблемні питання оскарження повідомлення про 

підозру під час досудового розслідування. Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. 

постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 23 трав. 2019 р.); редкол. : 

С.О. Гриненко та ін. Харків: Право. 2019. Вип. 10. С. 162-165 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. И. Реализация принципа процессуальной экономии в 

отдельных судебно-контрольных производствах. Формирование эффективной 

уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – 

приоритетная задача юридической науки и практики: сборник материалов 

междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, Республика Белорусь, 24-25 апреля 

2019 г.); редкол.: С.Я. Аземша (гл. ред.) и др. Минск: Юр спектр, 2019. С. 242-

246 (0,3 д.а.); 



 98 

Клепка Д. Актуальні питання застосування пробації в Україні: 

кримінальний процесуальний аспект. Інститут пробації в Україні: сучасний 

стан і перспективи розвитку: матеріали міжнар. кругл. столу (м. Київ, 16 квіт. 

2019 р.) Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С.93-95 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. Окремі аспекти забезпечення права на оскарження ухвал 

слідчого судді під час досудового розслідування Правовий вимір 

конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Другі юридичні 

читання: матеріали всеукр. дистанц. конф. (м. Одеса, 26 квіт. 2019 р.). Одеса: 

Фенікс, 2019. С. 207-210 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. Деякі аспекти вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства України в частині регулювання порядку 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.)   

/ редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 

2019. С. 135-139 (0,2 д.а.); 

Клепка Д.І. Проблемні аспекти реалізації права особи на оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Захист прав 

людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 16 трав. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 

276-279 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. Окремі проблемні питання оскарження ухвал слідчого судді 

під час досудового розслідування. Актуальні питання кримінального права, 

кримінального процесу та судової експертології, присвяченої 150-річчю з дня 

народження М.С. Бокаріуса: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 

трав. 2019 р.). Київ: ДУІТ, 2019. С. 33 -34 (0,1 д.а.); 

Клепка Д. І. Запровадження інституту медіації в кримінальному 

процесуальному законодавстві України: актуальні питання. Медіація в судовій, 
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правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 30-31 трав. 2019 р. ). Одесса: ОДУВС, 2019.  С. 92-96 (0,3 д.а.); 

Клепка Д.І. Деякі аспекти реалізації засади  забезпечення права на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності у кримінальному 

провадженні. Засади функціонування кримінальної юстиції: всеукр. заочна 

наук.-практ. конф.  (м. Хмельницький 14 трав. 2019 р.). Хмельницький: 

Хмельницький ун-т. управління та права ім. Л. Юзькова, 2019. С. 47-49 (0,2 

д.а.); 

Клепка Д. І. Деякі кримінальні процесуальні аспекти запобігання 

домашньому насильству. Організаційно-правові засади запобігання 

домашньому насильству: реалії та перспективи: матеріали круг. столу  

(м. Запоріжжя, 31 травн. 2019 р.). Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 83-86 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. До питання вдосконалення правового регулювання порядку 

оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Розвиток 

правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів: міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Сніна, Словацька Республіка, 7-8 червн. 2019 р.). Baltija 

Publishing, С. 444-447 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. Оскарження повідомлення про підозру в контексті Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень». Теоретичні питання юриспруденції і проблеми 

правозастосування: виклики ХХІ століття: тези доп. учасників наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 162-163 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. Стандарти ефективного розслідування катування в контексті 

практики Європейського суду з прав людини. Коли та ким виправдовуються 

катування: матеріали дискус. клубу (м. Харків, 16 трав. 2019 року). Харків : 

Право, 2019. С. 41-44 (0,2 д.а.); 

Клепка Д., Крицька І., Сидоренко А. Обов’язок розголошення лікарської 

таємниці у кримінальному провадженні. Конституційні засади медичної 
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реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С.52 (авт. внесок – 0,03 д.а. ); 

Клепка Д.І. Аспекти нормативної регламентації повноважень детектива 

Національного антикорупційного бюро України під час досудового 

розслідування. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 

груд. 2019 р.) : у 2 ч. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч.2. С. 133-135 (0,2 

д.а.); 

Клепка Д.І. Деякі аспекти вдосконалення інституту оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Теоретичні питання 

юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття. ІІ всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2019 р.). Наук.- дослід. ін-т публ. 

політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 154- 156 (0,2 д.а.); 

Марочкін О. І. До питання оскарження ухвал слідчого судді, що не 

передбачені кпк України. Правове забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно 

діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 23 травня 2019.). Харків: Право. 2019. 

Вип. 10. С. 175-177 (0,2 д.а.);  

Марочкін О. І. Деякі аспекти права на апеляційний перегляд судових 

рішень у кримінальному провадженні. Матер. наук. конф. за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 

2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С.131-134 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Деякі питання забезпечення права підозрюваного, 

обвинуваченого користуватися рідною мовою або іншою мовою, якою він 

володіє, у кримінальному провадженні. Сучасний стан і перспективи розвитку 

держави і права: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 черв. 2019 р.) 

Львів: Центр правничих ініціатив. 2019. С. 61-63 (0,2 д.а.); 
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Марочкін О.І. Деякі проблеми пред’явлення для впізнання у 

кримінальному провадженні. Юридичні науки: проблеми та перспективи : 

матеріали. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 21-22 черв. 2019 р.) 

Запоріжжя: Класичний приватний університет. 2019. С. 131-132 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Конституційні засади апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді. Особливості розвитку публічного та приватного права в 

Україні: мат. міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Харків, 19-20 липн. 2019 р.). 

Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2019. С. 123-125 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Європейські стандарти апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді. Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 2-3 серпня 2019 р.) Харків: Східноукраїнська наукова 

юридична організація. 2019. С. 127-128 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Таємниця приватного життя особи як складник таємниці 

досудового розслідування. Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9-10 серпн. 2019 р.) 

Одеса: Причорноморська фундація права. 2019. С. 98-100 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Матеріали кримінального провадження як інформаційні 

ресурси: проблеми захисту права на приватність. Проблеми та стан 

дотримання і захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 16-17 серпня 2019 р.). Львів: Центр правничих ініціатив. 

2019. С. 48-50 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Гарантії забезпечення таємниці приватного життя у 

кримінальному провадженні. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23-24 серп. 2019 

р.) Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 103-104 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Функціональне призначення мотивування процесуальних 

рішень слідчого. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як 

основи сталого розвитку суспільства: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6-
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7 верес. 2019 р.). Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 

2019. С. 73-77 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Особливості мотивування повідомлення про підозру. Стан 

та перспективи розвитку юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., (м. Дніпро, 6-7 вересн. 2019 р.) Дніпро: Правовий світ, 2019. С. 100-103 

(0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Особливості мотивування постанови слідчого про 

зупинення досудового розслідування. Розвиток сучасного права в умовах 

глобальної нестабільності : матеріали науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 13-14 вересня 2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 

2019. С. 84-87 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Особливості оскарження ухвали слідчого судді про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Верховенство права та правова 

держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. 

Ужгород, 20-21 вересня 2019 р.)Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2019. С. 124-125 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. До питання про обов’язковість постанов Верховного Суду 

у кримінальному процесі. Актуальні проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його вдосконалення:  міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Одеса, 11-12 жовт. 2019 р) Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 

2019. С. 99-101 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. До питання про забезпечення єдності судової практики. 

Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті: 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18-19 жовт.2019 р.). Львів: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 40-43 (0,2 

д.а.); 

Марочкін О.І. Особливості мотивування клопотання слідчого про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за 
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матеріалами VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 груд. 2019 р.). 

Харків: Точка, 2019. С. 66-69 (0,2 д.а.); 

Марочкін О.І. Деякі корупційні ризики у Кримінальному процесуальному 

кодексі України. Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ 

Всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених 

(м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків : 

Право, 2019. С. 114-116 (0,2 д.а.); 

Москвич  Л. М. Інструменти забезпечення стандарту єдності судової 

практики. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 

р.)/ редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: 

Право, 2019. С. 125-128 (0,2 д.а.); 

Moskvich L. Judicial practice unite tools. Particularitățile adaptării legislației 

Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene: сonferinţa 

internaţională ştiinţifico-practică (Chişinău, 23-24 martie 2019). Chişinău: Cetatea 

de Sus, 2019. Р. 49-51 (0,2 д.а.); 

Москвич  Л. М. До питання про конституційність процедури 

кваліфікаційного оцінювання суддів. Закарпатські правові читання: матеріали 

ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 11-12 квітня 2019 р. Ужгород: РІК-

У, 2019. С. 219-224 (0, 5 д.а.); 

Москвич   Л. М. Правовий статус громадської ради доброчесності. 

Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-

річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (м. Харків, 31 трав. 2019 р.); редкол.: 

Л. М. Москвич та ін. Харків: Право, 2019. С. 119-121 (0, 25 д.а.); 

Москвич Л. М. Право судді на судовий захист: практика ЄСПЛ у 

контексті українських реалій. Права людини і національна безпека: роль органу 

конституційної юрисдикції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня 

Конституції України (м. Київ, 27 черв. 2019 р.). Київ: Київський нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, 2019. С. 189-198 (0,5 д. а.); 
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Москвич Л.М. Чи має суддя право на судовий захист? Актуальні 

проблеми судово-правової реформи : матеріали круглого столу (м. Одеса,  

18 жовт. 2019 р.). Одеса : Фенікс, 2019. С. 3-7 (0,25 д.а.); 

Москвич   Л. М. Звільнення судді за станом здоров’я як самостійна 

підстава припинення статусу судді: проблеми правозастосування. Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 24-25 жовт. 2019 р.); Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 27-30 (0, 25 д. а.); 

Назаров І.В.  Практика роботи спеціалізованих антикорупційних органів 

та оцінка її якості.  Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 

берез. 2019 р.)/ редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019. С. 128-131 (0,2 д.а.); 

Барабаш А А. Дефекти правового регулювання повідомлення про  

підозру. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 8-

14 (0,4 д.а.); 

Глинська Н. В. До питання забезпечення законності у правозастосовній 

діяльності. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

15-18 (0,25 д.а.); 

Глинська Н. В., Дунаєва Т. Є., Клепка Д. І., Марочкін О. І. Щодо проектів 

Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо систем моніторингу стану безпеки». Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 19-22 (0,25 д.а.); 

Глинська Н. В., Шило О. Г. Доброякісність кримінального 

процесуального закону як основа забезпечення єдності його застосування. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 23-26 

(0,25 д.а.);  

Глинська Н. В., Шило О. Г. До питання щодо вливу процесуальної 

політики на формування концепту сучасного кримінального процесу. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 27–

29(0,2 д.а.);  

Демура М. І., Клепка Д. І. До питання забезпечення прав неповнолітніх 

потерпілих у кримінальному провадженні. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 30-32 (0,2 д.а.);  
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Дунаєва Т. Є. Щодо доцільності профілактики під час досудового 

розслідування злочинів в Україні. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С.33-35 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І. До питання єдності судової практики. Теоретичні основи 

якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів 

круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. 

Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 36-37 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І., Барабаш А. А. До питання повноважень слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на постанову про закриття кримінального 

провадження під час досудового розслідування. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С.38-40 (0,2 д.а.); 

Клепка Д. І., Глинська Н. В. До питання оскарження повідомлення про 

підозру під час досудового розслідування. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 41-43 (0,2 д.а.); 

Клепка О. Г., Клепка Д. І. Право на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування в контексті практики ЄСПЛ. 
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Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.44-46 

(0,2 д.а.);Крицька І., Клепка Д. І. До питання визначення органів і тканин 

людини як речового доказу у кримінальному провадженні. Теоретичні основи 

якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів 

круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. 

Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 47 -50 (0,25 д.а.);Лобойко Л. М., 

Глинська Н. В. Письмове касаційне провадження в кримінальному процесі 

України. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. 

С.51-54 (0,25 д.а.); 

Марочкін О. І. Особливості мотивування клопотання слідчого про 

проведення обшуку. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

55-58 (0,25 д.а.); 

Марочкін О. І. Проблемні питання застосування окремих запобіжних 

заходів у кримінальному провадженні. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 
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Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 59-66 (0,3 д.а.); 

Москвич Л. М. Щодо відповідності Конституції України практики 

залучення іноземного елементу у формування органів державної влади. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 67-69 

(0,2 д.а.); 

Назаров І. В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 70 

-72 (0,2 д.а.); 

Назаров І. В. Щодо розрахункової величини, яка підлягає застосуванню 

при розрахунку розміру посадового окладу судді місцевого суду з 1 січня 2017 

року. Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 73-74 

(0,2 д.а.); 

Шило О. Г. ПІдстави застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою за національним законодавством і в практиці 

Європейського Суду з прав людини. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 
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результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 75-78 (0,25 д.а.); 

Шило О. Г., Глинська Н. В. Кримінальне процесуальне забезпечення 

відновлення правопорядку на тимчасово окупованих територіях України. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 79-81 

(0,25 д.а.); 

Шило О. Г., Глинська Н. В. Окремі аспекти здійснення кримінального 

провадження корупційних правопорушень. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 82-84 (0,25 д.а.); 

Шило О. Г., Глинська Н. В. Окремі аспекти судової правотворчості. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 85-87 

(0,2 д.а.); 

Шило О. Г., Глинська Н. В. Оцінка суттєвості порушень, допущених при 

ухваленні підсумкового процесуального рішення. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 



 110 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 88-91 (0,25 д.а.); 

Дунаєва Т. Є., Клепка Д. І., Марочкін О І. Щодо порядку проведення 

огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 389-392 

(0,25 д.а.). 

 

Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України О. Г. Шило (науковий 

керівник теми), Л.М. Москвич, Н.В. Глинська, І. В. Назаров,, О.І. Марочкін, 

Т.Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, А.А. Барабаш.  

 

6. ТЕМА: “Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах 

змагального кримінального процесу”. Затверджена постановою Президії 

НАПрН України № 97/7 від 21 червня 2016 р. та постановою вченої ради НДІ 

ВПЗ ім. В.В. Сташиса НАПрН України № 6/6 від 28 грудня 2016 р. Номер 

державної реєстрації 0117U000282. Термін виконання: І кв. 2017 р. – ІV кв. 

2021 р. Науковий керівник теми – акад. НАПрН України В. Ю. Шепітько. 

Актуальність наукового дослідження обумовлена тим, що право на 

справедливий суд як одна з основних цінностей демократичного суспільства 

закріплено у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і 

рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність 

сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом 

їх переконливості, а також забезпечення обвинуваченому права на захист 

належать до основних засад судочинства відповідно до ч. 3 ст. 129 Конституції 

України. Враховуючи провідну роль інформатизації в Україні та її стрімку 

криміналізацію, сьогодні особливої актуальності набуває підвищення якості та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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ефективності науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах 

змагального кримінального процесу. Наукові дослідження у цій галузі 

сприятимуть мінімізації криміногенних процесів, своєчасному виявленню і 

попередженню злочинів та дотриманню принципу змагальності у 

кримінальному процесі. Криміногенна ситуація в Україні обумовлює потребу у 

запровадженні адекватних засобів реагування на злочинні прояви, у тому числі 

- для забезпечення принципу змагальності за рахунок використання 

різноманітних інформаційних систем в кримінальному провадженні.  

Враховуючи викладене, в межах проекту планується вивчення та 

проведення аналізу можливих шляхів впровадження новітніх науково-

технічних засобів і автоматизованих інформаційних систем в кримінальне 

провадження в умовах змагального кримінального процесу, визначення 

найбільш перспективних напрямів з урахуванням потреб слідчої, експертної і 

судової практики та сторони захисту. Реалізація проекту передбачає розробку 

та впровадження в кримінальне провадження новітніх науково-технічних 

засобів і автоматизованих інформаційних систем для їх використання в умовах 

змагального кримінального процесу.  

Метою наукових досліджень за даною темою є:   

- розроблення основних теоретичних положень щодо науково-

технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального 

кримінального процесу; 

- дослідження стану використання новітніх техніко-

криміналістичних засобів в практичній діяльності співробітників 

правозастосовних органів, експертів та адвокатів; 

- розроблення новітніх техніко-криміналістичних засобів та 

інформаційних систем для потреб сторін кримінального судочинства з метою 

реалізації їх права на справедливе правосуддя.  
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Наукові результати: 

- досліджено питання використання в слідчій практиці новітніх 

техніко-криміналістичних засобів та автоматизованих інформаційних систем як 

засобу удосконалення розслідування злочинів; 

- визначено стан і перспективи впровадження прогресивних 

інформаційних технологій у правоохоронній діяльності; 

- розглянуто актуальні питання щодо призначення криміналістичних 

знань відповідно до європейських стандартів у протидії злочинності; 

- визначено роль типових тактичних операцій у розробленні 

криміналістичних методик; 

- виокремлено шляхи та напрями реформування судово-експертної 

діяльності:  

- розроблено пропозиції щодо оптимізації процесів використання 

спеціальних знань в умовах змагального кримінального процесу; 

- сформовано наукові криміналістичні рекомендації і пріоритетні 

напрями реформування національного законодавства;  

- здійснено порівняльне дослідження практики забезпечення 

діяльності вітчизняних та зарубіжних органів досудового розслідування 

науково-технічними засобами, інформаційними технологіями, 

криміналістичними приймами, методами, рекомендаціями, а також з’ясування 

позитивних досягнень, недоліків та шляхів їх усунення; 

- розроблено тексти анкет з узагальнення кримінальних справ та 

анкетування слідчих щодо сучасного стану науково-технічного забезпечення 

слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу;  

- узагальнено 85 кримінальних справ, виокремлено кореляційні 

залежності між окремими елементами криміналістичної характеристики 

злочинів;  

-  узагальнено матеріали слідчої практики щодо теми досліджень (75 

проваджень); 
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- розпочато патентний пошук аналогів автоматизованої 

інтелектуальної системи побудови профілю вбивці у вітчизняних та 

закордонних інформаційних джерелах; 

- розпочато роботу зі створення автоматизованої бази даних 

«Криміналіст» та продовжено роботу з оновлення всього масиву інформації 

автоматизованого робочого місця слідчого «Інсайт» з урахуванням сучасних 

наукових розробок у галузі криміналістики та чинного законодавства України; 

- продовжено роботу зі створення електронних баз знань «Опис 

предметів» та «Холодна зброя». 

- продовжено роботу щодо розроблення шляхів оптимізації процесів 

використання спеціальних знань в умовах змагального кримінального процесу; 

-  продовжено роботу зі створення електронної бази знань «Опис 

предметів»; 

- продовжено роботу зі створення автоматизованої бази даних 

«Криміналіст» з урахуванням сучасних наукових розробок у галузі 

криміналістики. 

Результати дослідження у вигляді наукових статей та тез наукових 

доповідей оприлюднено на науково-практичних конференціях, семінарах та 

«круглих столах».  

Фактичними результатами роботи є опубліковані та підготовлені до 

опублікування такі наукові праці: 

 

Монографії: 

Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited 

by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018 (В.Ю. 

Шепітько, В. О. Коновалова, авт. внесок – 9 д.а.) (не увійшло до Звіту за 2018 

р.); 

Getman G. The Use of Psychological Profile in the Conditions of Adversarial 

Criminal Proceedings in Ukraine («Використання психологічного профілю в 

умовах змагального кримінального процесу в Україні»). Законодавство країн 
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ЄС: історія, недоліки та перспективи розвитку: колективна монографія. Riga: 

Baltija Publishing. С. 1-16 (0,7 д.а.) 

 

Наукові статті: 

Наукові статті у фахових наукових виданнях, 

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

Shepitko V., Shepitko M., Shchur B., Voloschina M. Banking ativity in 

Ukraine: negative challenges of modernity and criminal influence/ Financial and 

credit activity-problems of theory and practicе volume: 2. 2019. Р. 80-87 (0,4 д.а.) 

(видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science); 

Shevchuk V. and others. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in 

Ukraine with involvement of international specialized organizations. Georgian 

Medical News 2018. № 11 (284). P. 143–149. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408 видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Scopus» (не увійшло до Звіту за 2018 р.) (0,4 д.а.); 

Shevchuk V. Role of tactical operations in forensic system. Theory and 

Practice of Forensic Examinations and Criminalistics: a coll. of scientific papers. 18 

th issue. Kharkiv: Pravo, 2018. P. 22-36 (видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польша) (не 

увійшло до Звіту за 2018 р.) (0,7 д.а.); 

Шевчук В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: 

актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–

246. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x.146.174130. (0,8 др. арк.) (видання 

внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus 

International» (Польша), Ulrichsweb та ін.); 

Шевчук В. М. Методологічне підгрунтя побудови та реалізації тактичних 

операцій у криміналістиці. Наук. вісн. Міжнар. гуманітарн. ун-ту. Серія 

«Юриспруденція».  Одеса : Гельветика. 2019. № 40. С. 144-148. (0,6 д. арк.). 

(видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus 

International» (Польша), Ulrichsweb та ін.); 
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Авдєєва Г.К. Проблеми реалізації прав учасників кримінального 

провадження на використання спеціальних знань в умовах змагального 

судочинства. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб.; 

редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ: Київський НДІ судових експертиз. 

2019. Вип 64. С. 223-232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2019_64_23  

(видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus 

International» (Польша) (0,5 д.а.)  

Гетьман Г. М. Отримання психологічної інформації щодо особи 

невідомого злочинця під час проведення допиту в умовах змагального 

кримінального процесу. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 226-233. 

Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2019_146_21 (0,5 д.а.) (видання 

внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus 

International» (Польша), Ulrichsweb та ін.);  

Ortynskyi V., Chornous Y., Pavliuk N. International cooperanion in financial 
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від дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків 18-19 квіт. 2019 р.). 

Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 13-15 (0,15 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Проблеми захисту права людини на справедливий суд 

шляхом використання спеціальних знань у змагальному кримінальному 

судочинстві: міжнародний та вітчизняний досвід. Захист прав людини: 

міжнародний та вітчизняний досвід: матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 16 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури 

України, 2019. С. 24-27 (0, 2 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Cудово-експертне забезпечення слідчої діяльності в умовах 

змагального кримінального процесу. Матер. наук. конф. за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: 

Право, 2019. С. 151-154 (0,2 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Проблеми забезпечення ефективності законодавства про 

судову експертизу в Україні. Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: 

матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: 

Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 

5-8 (0, 2 д.а.); 

Авдєєва Г. К. Тенденції розвитку національного законодавства про 

судову експертизу в умовах змагального кримінального судочинства. 

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ 

століття: тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.); 

Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. Харків: Право, 2019. С. 130-133 

(0,2 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Проблеми охорони комп’ютерної програми як об’єкту 

авторського права. Інтелектуальна власність і право на шляху до сталого 

розвитку України: тези доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 

квіт. 2019 р.). Київ: Нац. ун-т «Одеська юридична академія» (0,2 д.а.); 
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Авдєєва Г.К. Проблеми забезпечення об’єктивності висновку експерта у 

справах про катування в умовах змагального судочинства. Запобігання 

катувань в практиці органів кримінальної юстиції: матеріали дискусійного 

клубу (м. Харків, 29 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 3-7 (0,2 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Проблеми застосування інноваційних продуктів у 

розслідуванні злочинів, що вчиняються з використанням інформаційних 

технологій. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективного 

реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного 

форуму (26 вересня 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, 

Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. Харків: Право, 2019. С. 6–10 (0,2 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Використання спеціальних знань у розслідуванні 

домашнього насильства в умовах змагального кримінального процесу. 

Організаційно-правові засади запобігання домашньому насильству: реалії та 

перспективи: матеріали кругл. столу (м. Запоріжжя, 31 трав. 2019 р.); за ред. 

О.П. Рябчинської. Запоріжжя: Класичн. приватн. ун-т, 2019. C. 10-14. (0,5 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Проблеми реалізації інформаційних прав осіб під час 

збирання доказів у кримінальному судочинстві України. Актуальні проблеми 

захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та 

цифрової реальності: матеріали міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 17-18 

верес. 2019 р.); за заг. ред.. І.С. Гриценка, М.І. Смоковича. Херсон: Гельветика, 

2019. С. 10-12 (0,2 д.а.); 

Авдєєва Г. К., Булулуков О. Ю. Інноваційні продукти, розроблені 

співробітниками НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса спільно з науковцями кафедри криміналістики Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) 

Харків : Право, 2019. С.  6-10 (0, 2 д.а.); 

Авдєєва Г. К. Проблеми  застосування  інноваційних продуктів у протидії 

кіберзагрозам. Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: збірник матеріалів 
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міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2019 р., Харків). Харків: ХНУВС, 2019. 

С. 18–20 (0,2 д.а.); 

Авдєєва Г.К. Проблеми реалізації прав осіб на збирання та подання 

доказів шляхом використання спеціальних знань. Людина має право: соціально-

гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні : 

матеріали круглого столу (м. Одеса, 21 лист. 2019 р.) / редкол. : С. О. 

Кузніченко, О. Я. Надибська. Одеса : Астропринт, 2019. С. 10-12 (0,2 д.а); 

Авдєєва Г. К. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення принципу 

змагальності під час залучення експерта у кримінальному провадженні. 

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики 

ХХІ століття: тези доп. учасників II всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 

груд. 2019 р.). Харків: Наук.-дослід. ін-т публ. політики і соц. наук, 2019. С. 

135-138 (0,2 д.а.); 

Булулуков О. Ю., Авдєєва Г. К. Інноваційні підходи щодо використання 

тактичних рішень у розслідуванні злочинів. Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : 

матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) Харків : Право, 

2019. С.  34-38 (0, 2 д.а.); 

Тацій В., Журавель В., Авдєєва Г. Незалежна судово-медична експертиза 

як засіб доведення фактів застосування катувань. Консттуційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 

груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 104 с. С. 90 (тези наукової доповіді) (0,07 

д.а.); 

Гетьман Г. М. Пізнавальна сутність психологічного профілю та проблеми 

систематизації інформації про особу невідомого злочинця. Матер. наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 154-157 (0, 2 д.а.) 
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Гетьман Г. М. Перспективи застосування психологічних знань інститутом 

пробації в Україні. Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи 

розвитку: матеріали міжнар. кругл. столу (м. Київ, 16 квітня 2019 р.). Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2019. С. 59-60 (0, 15 д.а.); 

Гетьман Г. М. Використання психолого-психіатричних знань з метою 

підвищення рівня ефективності кримінального законодавства в умовах 

реалізації принципу змагальності. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 32-34 (0,2 д.а.); 

Гетьман Г. М. Інноваційні методи експертних досліджень у змагальному 

кримінальному провадженні. Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. 

«круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) Харків : Право, 2019. С.  38-41 (0, 

2 д.а.); 

Гетьман Г. М. Використання методу моделювання в умовах змагального 

кримінального  провадження, як один із чинників протидії злочинності. 

Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф., присвяченої пам’яті Олега Михайловича Литвака (м. Київ, 25 

листоп. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. C. 48–49 (0,2 д.а.). 

URL: http://napu.com.ua/materialy/IX_PROTUDIA_ZLOCHUNNOSTI.pdf; 

Гетьман Г. М. Сучасні реалії науки та практики в умовах здійснення 

змагального кримінального провадження. Сучасний рух науки: тези доп. IX 

міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. (м. Дніпро 2-3 груд. 2019 р.). Т.1. Дніпро, 

2019. C. 328-330. URL: http://www.wayscience.com/wp-

content/uploads/2019/12/TOM-1-Zbirnik-9-mizhn.-nauk-prakt-int.-konf..pdf (0,2 

д.а.); 

Гетьман Г. М. Боротьба з корупційною діяльність в умовах змагального 

кримінального процесу. Реалізація державної антикорупційної політики в 
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міжнародному вимірі: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 

груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 2. С. 62-63 (0,1 

д.а.); 

Гетьман Г. М. Протидія організованій злочинності і корупції в умовах 

реалізації принципу змагальності кримінального процесуального 

законодавства. Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ 

Всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених 

(м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків : 

Право, 2019. С. 34–36 (0,2 д.а.); 

Павлюк Н. В. Фіксація доказової інформації за допомогою систем 3D-

візуалізації. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 

158-160. (0,14 д.а.); 

Павлюк Н. В. Міжнародний досвід використання технології 3D-друку в 

слідчій та експертній практиці. Актуальні питання судової експертизи і 

криміналістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф,. присвяч. 150-річчю 

від дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків 18-19 квіт. 2019 р.). 

Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 181-183 (0, 2 д.а.); 

Павлюк Н. В. Щодо визначення поняття «слідча діяльність» у 

криміналістиці. Перспективи розвитку сучасної науки і освіти: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-14 листоп. 2019 р.). Львів: Львівський науковий 

форум, 2019. Ч. ІІІ. С. 47-48 (0,2 д.а.); 

Павлюк Н. Поняття науково-технічне забезпечення слідчої діяльності. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. 

VII міжнар. наук.-практ. конф. (Конін–Ужгород – Херсон, 22 листоп. 2019 р.). 

Херсон: Гельветика, 2019. Т. VII (0,2 д.а.); 

Павлюк Н. В. Застосування 3D-моделювання під час допиту та слідчого 

експерименту. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, 
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судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого 

столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) Харків : Право, 2019. С.  112-115 (0, 2 д.а.); 

Соколенко М.О. Проблеми впровадження алгоритмів слідчих дій як 

засобів науково-технічного забезпечення слідчої діяльності. Матер. наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 161-164 (0, 2 д.а.); 

Соколенко М.О. Алгоритмізація допиту та деякі питання забезпечення 

прав людини. Модернізація законодавства у сфері захисту прав та свобод 

людини: досягнення та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяч. всеукр. тижню права (м. Одеса, 12 груд. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 98-

100 (0,2 д.а.); 

Getman G. The use of psychological profile in Ukraine. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 18-22 

(0,25 д.а.); 

Авдєєва Г. К. Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права: 

проблеми правового захисту. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 23-25 (0,25 д.а.); 

Авдєєва Г. К., Гетьман Г. М., Соколенко М. О. Проблеми алгоритмізаціі 

експертних досліджень. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 
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Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 26-29 (0,25 д.а.);  

Авдєєва Г. К., Гетьман Г. М., Соколенко М. О. Проблеми використання 

електронних доказів у боротьбі з кіберзлочинністю. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

30-34 (0,25 д.а.); 

Авдєєва Г. К., Коновалова В. О. Проблеми вирішення розумових завдань 

при формуванні експертних висновків. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 35-37 (0,25 д.а.); 

Гетьман Г. М., Авдєєва Г. К., Соколенко М. О. Отримання інформації 

щодо злочинця під час проведення допиту та судовопсихологічної експертизи в 

умовах змагального кримінального процесу. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 111-114 (0,25 д.а.); 

Гетьман Г. М., Авдєєва Г. К., Соколенко М. О. Реєстрація генетичних 

даних людини та її значення для України в сучасних умовах. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 115-118 (0,25 д.а.); 
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Борисенко І. В., Коновалова В. О. Деякі проблеми виявлення та усунення 

слідчих помилок під час допиту (аналіз судово-слідчої практики розслідування 

вбивств). Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 79-82 (0,25 д.а.); 

Борисенко І. В., Коновалова В. О. До питання щодо мотивів вчинення 

вбивств із розчленуванням тіла жертви. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 83-88 (0,25 д.а.); 

Булулуков О. Ю., Коновалова В. О., Авдєєва Г. К. Профілактична 

діяльність слідчого при розслідуванні злочинів. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 97-102 (0,25 д.а.); 

Булулуков О. Ю., Коновалова В. О. Зв’язок між злочинцем і жертвою в 

криміналістичній характеристиці вбивств. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 103-106 (0,25 д.а.); 

Журавель В. А., Коновалова В. О. Тактичні завдання: поняття та види. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 



 130 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 184-186 (0,25 д.а.); 

Капустіна М. В., Коновалова В. О. Психологічний профіль особи 

корупціонера. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 196-198 (0,2 д.а.); 

Коновалова В. О. Роль рефлексії в розслідуванні злочинів. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С.  206-210 (0,25 д.а.);  

Коновалова В. О., Борисенко І. В. Проблеми фіксації слідів на місці події. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С.  211-215 (0,25 д.а.);  

Костенко М. В., Коновалова В. О. Місце методики розслідування вбивств 

на замовлення в загальній методиці розслідування вбивств. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  216-

220 (0,25 д.а.);  

Костенко М. В., Коновалова В. О. Проблема взаємозв’язку елементів 

криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 
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НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  221-

226 (0,25 д.а.); 

Семеногов В. В., Коновалова В. В. Деякі особливості тактики допитупри 

виявленні ознак вбивств, прихованих інсценуванням. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  221-

226 (0,25 д.а.); 

Соколенко М. О., Авдєєва Г. К., Гетьман Г. М. Алгоритмізація як засіб 

вдосконалення методик розслідування злочинів. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 293-296 (0,25 д.а.); 

Соколенко М. О., Авдєєва Г. К., Гетьман Г. М. Ситуаційна зумовленість 

побудови алгоритмів слідчих дій. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  297-300 (0,25 д.а.); 

Павлюк Н. В., Соколенко М. О. Застосування науково-технічних засобів 

та інноваційних продуктів у діяльності органів досудового розслідування. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 301-305 (0,25 д.а.); 
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Чорний Г. О., Коновалова В. О. Особливості застосування інноваційних 

підходів викладання криміналістичних знань. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 340-345 (0,3 д.а.); 

Шевчук В. М. Тактико-криміналістичні комплекси у системі засобів 

криміналістичної тактики. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 346-351 (0,3 д.а.); 

Шевчук В. М., Коновалова В. О. Інноваційні напрями удосконалення 

криміналістичної методики. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 352-357 (0,3 д.а.); 

Шепітько В. Ю. Співвідношення криміналістичних, спеціальних та 

юридичних знань. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 358-363 (0,3 д.а.); 

Шепітько В. Ю., Шепітько М. В. Формування «змагальної» 

криміналістики – шлях до запровадження європейських стандартів. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 
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редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 364-367 (0,25 д.а.); 

Соколенко М. О., Павлюк Н. В. Класифікація кіберзлочинців і побудова 

алгоритмів їх допиту. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 393-396 (0,25 д.а.). 

 

Основні виконавці: акад. НАПрН України В. Ю. Шепітько (науковий 

керівник теми), акад. НАПрН України В. О. Коновалова, В, М, Шевчук, 

Г. К. Авдєєва, Г. М. Гетьман, Н. В. Павлюк, М. О. Соколенко. 

 

1.2. ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ 

Не проводилися. 

 

ІІ. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ  

ТА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ 

   

2.1. У звітному періоді робота проводилася за шістьма темами 

фундаментальних наукових досліджень. Господарських договорів у межах 

виконання зазначених тем не укладалося. 

2.2. За звітний період науковцями Інституту за господарськими 

договорами (науково-технічні послуги) проводилася така робота: 

Ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень для 

подальшого надання науково-правового висновку за договорами: 

– виконано робіт за означеним напрямом на загальну суму 15 000 грн; 

- надання науково-правових висновків за результатами дослідження 

матеріалів кримінальних проваджень за договорами: 
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– виконано робіт на загальну сумму 136700 грн; 

- надання послуг аспірантам за договорами: 

– виконано робіт (перевірка дисертаційних робіт на антиплагіат) на 

загальну суму 15500 грн; 

- інші надходження: 

- благодійна допомога Інституту у розмірі 12 700 грн;  

- оплата за підготовку аспірантів та здобувачів на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук – 831 400 грн; 

- за друкування публікацій у збірнику „Питання боротьби зі злочинністю” 

отримано – 20900 грн; 

- за реалізацію збірника „Питання боротьби зі злочинністю” отримано – 

10600 грн;  

- захист дисертацій – 29100 грн; 

- публікація тез наукових доповідей у збірниках матеріалів конференцій – 

165300 грн. 

2.3. Грантових досліджень у звітному періоді не проводилося. 

Загальна сума надходжень до Інституту у 2019 р. склала 1 237 200 грн.  

 

ІІІ. НАУКОВІ   ЕКСПЕРТНІ   ВИСНОВКИ  

ДЛЯ  ВИЩИХ ТА  ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ  

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

3.1. За звітний період для вищих та центральних органів державної влади 

підготовлено 43 документа наукових висновків, пропозицій та зауважень1.  

3.2. Інформація щодо конкретних видів експертних висновків2 

1. Для комітетів Верховної Ради України: 

                                                
1 Примітка. Усі документи підготовлені у межах виконання завдань тем фундаментальних досліджень, 

що проводилися в Інституті протягом 2019 р. 
2 Примітка. До цього розділу Звіту разом із науково-правовими (експертними) висновками включено й 

підготовку зауважень, пропозицій та іншої інформації, підготовлені для вищих та центральних органів 

державної влади.     
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– на виконання доручення на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

А. А. Кожем’якіна підготовлені:  

– висновок щодо застосування положень законодавства України з 

питань надання за запитом чи зверненням народного депутата України певних 

відомостей досудового розслідування (вх. лист № 04-18/3-515 від 22.12.2018 р.).  

Зроблено висновок, що інформація щодо номеру кримінального 

провадження та правової кваліфікації кримінального правопорушення, 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

охоплюється поняттям відомості досудового розслідування і може  бути 

розголошена, зокрема, у формі відповіді на депутатські запити і звернення, 

лише з дозволу слідчого,  прокурора. (вих. лист № 698-01-23 від 21.01.2019 р.) 

(виконавець – Н.В. Глинська); 

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень 

у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» (реєстр. 

№ 9353 від 22.12.2018 р.) (вх. лист № 04-18/3-2290 від 22.12.2018 р).  

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у 

зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» спрямований на 

удосконалення правозастосування під час здійснення спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження, що сприятиме 

забезпеченню невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення та переховуються поза межами України чи на тимчасово 

окупованій території України. (вих. лист № 697-01-23 від 21.01.2019 р.) 

(виконавець – О.І. Марочкін); 

– висновок щодо проекту Закону України «Про парламентський 

контроль за дотриманням положень законів в діяльності спеціальних служб 

та правоохоронних органів держави» (реєстр. № 9462 від 09.01,2019р.) (вх. 

лист № 04-18/3-40 від 15.01.2019 р.).  
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Проект Закону України «Про парламентський контроль за дотриманням 

положень законів в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів 

держави» потребує суттєвого доопрацювання з огляду на наступне: 1. перелік 

правоохоронних органів, наведений у п. З ч. 1 ст. 1 проекту Закону не 

відповідає Закону «Про національну безпеку України»; проект Закону не 

відповідає положенням статті 6 Закону «Про національну безпеку України» в 

частині повноважень спеціально створюваного комітету Верховної Ради 

України, а також принципів здійснення парламентського контролю; 2. потребує 

приведення у відповідність із положеннями ст. 6 Закону «Про національну 

безпеку України» і предмет парламентського контролю, основні завдання 

контролю тощо. (вих. лист № 741-02-23 від 08.02.2019 р.) (виконавці – 

О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва). 

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 

застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового 

розслідування та судового провадження» (реєстр. № 10077 від 25.02.2019 р.) 

(вх. лист № 430-01-23 від 12.03.2019 р.).  

Законопроект містить низку положень, які заслуговують на підтримку, 

зокрема щодо зміни у ч. 2 ст. 314 КПК України слова «прокурора, 

обвинуваченого» словами «обвинуваченого (крім випадків коли здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування), прокурора». Однак варто звернути увагу, 

що як спеціальне досудове розслідування так і спеціальне судове провадження 

здійснюються лише на підставі відповідного судового рішення проте винесення 

такого рішення щодо проведення підготовчого провадження «in absentia» не 

передбачено (вих. лист № 832-01-55 від 22.03.2019 р.) (виконавці – 

О.І. Марочкін, Д.І. Клепка); 

– пропозиції та зауваження щодо проектів Законів України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо систем моніторингу 

стану безпеки»  (реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.) та «Про внесення змін до 
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деяких законів  України щодо протидії організованій злочинності» (реєстр. № 

10121 від 01.03.2019 р.)» (вх. лист № 445-01-23 від 19.03.2019 р.).  

Висловлено зауваження щодо змістовної та формальної частин 

законопроектів. Проекти Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України щодо систем моніторингу стану безпеки»  та «Про 

внесення змін до деяких законів  України щодо протидії організованій 

злочинності» потребують суттєвого доопрацювання. Зокрема з питань щодо: 

кола суб’єктів, яким має надаватись право створювати та використовувати 

комплексні системи моніторингу стану безпеки; надання спеціальним 

(уповноваженим) підрозділам та їх співробітникам права одержувати 

інформацію шляхом безпосереднього доступу до автоматизованих 

інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз (банків) даних, власниками 

(держателями) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування; 

надання уповноваженим підрозділам на підставі відповідного рішення суду на 

строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи 

інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи. 

Заслуговує на підтримку запропонована редакція ст. 212-6 КУпАП. (вих. листи 

№ 838-01-55 від 26.03.2019 р.; № 835-01-03 від 25.03.2019 р.) (виконавці – 

Н.В. Глинська, Т.Є. Дунаєва, О.І. Марочкін, Д.І. Клепка, А. В. Калініна); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення» (вх. лист № 464-01-23 від 

02.05.2019 р.). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що доповнення Кримінального кодексу України статтею 3652 у 

наведеній для аналізу редакції є доцільним. Наведена побудова аналізованої 

кримінально-правової норми є логічною та такою, що відповідає вимогам 

законодавчої техніки. Необхідність її прийняття зумовлена тим, що питання 

протидії корупції в Україні на сьогоднішній день залишається одним з 

найактуальніших, прийняття розглядуваного законопроекту сприятиме 
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впровадженню міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство (вих. лист 

№ 921-01-23 від 13.05.2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

– пропозиції щодо стану боротьби з організованою злочинністю, 

підготовлені на звернення Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України (кримінально-правові 

питання) (вх. лист  № 105-01-53 від 19.02.2019 р.). 

У відповідь на лист щодо проведення круглого столу на тему «Стан 

боротьби з організованою злочинністю», науковцями сектору підготовлено 

інформацію з пропозиціями щодо удосконалення низки статей чинного КК 

України в частині правового забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю. Перш за все, пропонується вдосконалити ст. 28 КК України у 

частині визначення сучасних форм співучасті. Крім того, потребують 

удосконалення норми, зазначені в частинах 3 і 4 ст. 28 КК України з 

уточненням фіксації, приміром, обов’язкових ознак стійких злочинних 

об’єднань (терористичної групи й терористичної організації). Нарешті, 

удосконалення ст. 29 КК України з передбаченням кримінальної 

відповідальності за вчинення злочинів у співучасті, якщо такий злочин 

передбачений в Кодексі із спеціальним суб’єктом (вих. лист № 815-01-23 від 

13.03.2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Невідома); 

- науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 10110 від 28 

лютого 2019 р.) (вх. лист № 04-18/3-382 від 01.03.2019 р.). 

У цілому підтримане намагання державної влади врегулювати питання 

щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Разом з тим, 

висловлені зауваження щодо вдосконалення редакції ст. 3685 у частині (а) 

форми вини, (б) редакції правової конструкції «набуття активів у власність 

без законних на те підстав», а також (в) у зв’язку з перевантаженням її 

диспозиції в частині відмежування від інших суміжних злочинів. Запропоновано 

доповнити санкцію ч. 1 вказаної статті альтернативними видами покарання у 



 139 

виді громадських робіт та обмеження волі. Наостанок, наведена редакція 

ст. 3682 та зроблений висновок щодо можливості передачі законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України з урахуванням зауважень та пропозицій ( вих. 

лист № 808-01-23 від 11.03.2019 р.) (виконавець – Л. М. Демидова); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних 

активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, і покарання за набуття таких активів» (реєстр. № 10358 від 

03.06.2019 р.) (вх. лист № 509-02-23 від 19.06.2019 р.)  

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що доповнення Кримінального кодексу України статтею 3685 у 

наведеній для аналізу редакції є компромісним варіантом запровадження 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Такий законопроект на 

цей час може розглядатися як прийнятний з подальшим удосконаленням 

редакції цієї статті, виходячи із змісту міжнародних зобов’язань України щодо 

боротьби з корупцією (вих. лист № 981-01-23 від 24.06.2019 р.) (виконавці – 

Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

– інформацію для здійснення підготовки «круглого столу» «Стан 

боротьби з організованою злочинністю», що проводився під час десятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом ВРУ з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вх. лист б/н від 

19.02.2019 р.).  

Рекомендовано звернути увагу на питання щодо: удосконалення 

нормативно-правової бази по боротьбі з організованою злочинністю в Україні; 

покращення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій 

злочинності; прийняття та доповнення чинних законодавчих актів, спрямованих 

на покращення якості та ефективності роботи правоохоронних органів у сфері 

запобігання організованій злочинності (вих. лист № 804-01-55 від 04.03.2019 р.) 

(виконавець – М. Г. Колодяжний); 
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– пропозиції щодо проекту Рекомендацій за результатами проведення 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності на тему: «Діяльність Державного 

бюро розслідувань, стан та виконання покладених на Державне бюро 

розслідувань завдань та додержання ним законодавства, прав і свобод 

громадянина» (вх. лист № 04-18/13-1028 від 05.06.2019 р.) 

Запропоновано Комітетові Верховної Ради України: ухвалити системні 

зміни щодо законодавства, яке регулює діяльність Державного бюро 

розслідувань із метою повноцінної реалізації Державним бюро розслідувань 

покладених на нього завдань;схвалити зміни до Закону України «Про Державне 

бюро розслідувань», що передбачатимуть створення територіальних управлінь 

ДБР у всіх областях України. Кабінету Міністрів України запропоновано: 

забезпечити належні умови фінансового, матеріального та технічного 

забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань; розробити та 

затвердити програму заходів зменшення рівня злочинності в 

Україні.Державному бюро розслідувань запропоновано: розробити та 

затвердити нормативно-правові акти на виконання положень Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань»; розробити та укласти меморандуми про 

співпрацю з науково-дослідними установами, що здійснюють дослідження у 

сфері боротьби зі злочинністю (вих. лист № 975а-01-52 від 11.06.2019 р.) 

(виконавці – Т.Є. Дунаєва); 

– на виконання доручення на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

підготовлені: 

− зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури 

внесення змін» (реєстр. № 2256 від 11.10.2019) (вх. лист. № 597-01-23 від 

04.11.2019). 

У цілому науковці Інституту підтримали ідею прийняття розглядуваного 

законопроекту. Водночас М. В. Шепітьком була висловлена окрема думка, за 
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якою не може бути рекомендований до прийняття у такій редакції. Виходячи з 

положень Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави» № 837/2019 від 08.11.2019 р., де зафіксовані 

завдання Кабінету Міністрів України щодо підготовки проекту Закону України 

«Про нормативно-правові акти» до 31.12.2019 р., прийняття таких змін до КК 

України, КПК України та КУпАП України може бути тільки через прийняття 

Закону України «Про нормативно-правові акти», підготовленого за дорученням 

Президента України. Прийняття пропонованих змін без врахування 

стратегічного розвитку державних та правових змін може призвести до 

порушення стабільності названих кодифікованих законодавчих актів (вих. 

№ 1197-01-23 від 26.11.2019.) (виконавці – В. Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва, 

М. В. Шепітько, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін); 

– пропозиції  щодо розвитку Національної гвардії України (вх. лист № 

565-01-23 від 23.09.2019 р.). 

Зазначені рекомендації щодо напрямів реформування Національної 

гвардії України, правового статусу, функцій, повноваження 

військовослужбовців цього правоохоронного органу, особливостей 

підпорядкування у мирний час. Проаналізовано статус аналогічних формувань 

у зарубіжних країнах. Запропоновано продовжити міжнародне співробітництво 

зі спорідненими правоохоронними структурами з військовим статусом 

іноземних країн, зокрема, з Національною жандармерією Французької 

Республіки (GIGN), жандармерією Румунії, військами Народної озброєної 

міліції КНР, Жандармерією Туреччини, Військами карабінерів Італійської 

Республіки, Поліцією готовності Німеччини, Організацією 

північноатлантичного договору (НАТО), представництвом Європейського 

Союзу в Україні та міжнародними правоохоронними організаціями 

Європейського Союзу (FIEP, European Gendarmerie Force); відновити 

двосторонні зв’язки з Національною гвардією штату Каліфорнія (США); 

розпочати співробітництво з Сайерет Маткаль (Ізраїль) та   Спеціальною 
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повітряною службою (Велика Британія) (вих. лист №  1134-01-23 від 07.10.2019 

р. (виконавці – М. Г. Колодяжний, Т. Є. Дунаєва, О. І. Марочкін); 

– пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою 

приведення його положень у відповідність до Висновку Генерального 

директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи DGI(2018)07 від 

12 жовтня 2018 року» № 2411 від 11.11.2019 р. (вх. лист № 609-01-23 від 

02.12.2019 р.); 

У цілому підтримуючи ініціативи авторів проекту Закону, науковці 

зазначили, що він потребує певних доопрацювань. Зокрема, назва проекту 

Закону викликає певні зауваження. Авторами пропонується внесення змін до 

низки статей КПК, наприклад,  4¹, 7¹, 39¹, 40¹ та ін. Водночас варто звернути 

увагу, що чинний КПК у редакції від 28 листопада 2019 р. таких положень не 

містить. Запропонована редакція пункту 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК не відповідатиме 

формі викладення аналогічних положень у інших пунктах цієї статті, де 

конкретизуються органи та відомства (аналогічно й у ч. 3 ст. 38 проекту 

Закону). Виключення керівника органу дізнання з числа суб’єктів 

кримінального провадження з боку обвинувачення у п. 19 ч. 1 ст. 3 може 

спричинити складнощі зі з’ясуванням його процесуального статусу (аналогічно 

недоцільним видається виключення статті 39-1, яка визначає процесуальний 

статус керівника органу дізнання). Невизначення повноважень дізнавача у 

запропонованій редакції статті 40-1 не сприятиме з’ясуванню його 

процесуального статусу та може спричинити проблеми у правозастосуванні. 

Уточнення частини 11 статті 216 КПК щодо підслідності здійснення досудового 

розслідування у формі дізнання варто залишити, оскільки тоді це питання 

залишається невизначеним. Це ж стосується і пропозицій щодо  

ст.ст. 217, 218 КПК (вих. лист № 1227-01-55 від 18.12.2019 р. (виконавці – 

Д. І. Клепка, О. І. Марочкін); 

− науково-правовий висновок на проект Закону України «Про обіг 

зброї» (реєстр. № 12221) (вх. № 579-01-23 від 15.10.19). 
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Зроблено висновок, що пропоновані у законопроекті зміни до редакції 

ст. 263 КК України не повною мірою відповідають критеріям криміналізації 

діянь. Висловлено пропозиції та зауваження щодо поняття зброї, обмеження 

права фізичних осіб щодо набуття у власність зброї категорії «Г», припинення 

дії дозволу на володіння зброєю для фізичних осіб, підстав відмови фізичній 

особі у видачі дозволу на володіння зброєю та ін. (вих. № 1141-01-23 від 

16.10.2019) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, В. В. Голіна). 

− науково-правовий висновок на проект Закону України «Про зброю» 

(реєстр. № 1222) (вх. № вх. лист № 562-01-23 від 16.09.2019).  

У висновку, зокрема, зазначено, що запровадження правового режиму 

власності на зброю в умовах воєнних дій на Сході України є передчасним (вих. 

№ 1123-02-23 від 26.09.2019) (виконавці – В. В. Голіна, Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко). 

− науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за діяння, 

наслідком яких є введення надзвичайного стану, спричинення техногенної 

катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, 

електропостачання вивезення відходів» (реєстр. № 2263) (вх. № 595-01-23 від 

31.10.2019). 

Погоджуючись із актуальністю проблем, які покликали появу 

законопроекту, констатовано, що ці проблеми не можуть бути розв’язані 

кримінально-правовими засобами. Крім того, автори законопроекту 

пропонують криміналізувати будь-які дії відповідних службових осіб, відносно 

до того чи визнаються вони протиправними в регуляторному законодавстві чи 

ні (вих. № 1166-01-23 від 11.11.2019) (виконавець – О. О. Пащенко). 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України (щодо незастосування строків 

давності до злочинів, вчинених з метою особистої наживи та незаконного 

збагачення під час Операції Об’єднаних Сил (ООС), а також посилення 

кримінальної відповідальності  за злочини, скоєні при виконанні державного 
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оборонного замовлення або при продажу військового майна» (реєстр № 1176) 

(вх. лист № 607-01-23 від 18.11.2019). 

У цілому підтримуючи намагання авторів підвищити рівень 

відповідальності певного кола службових осіб, вбачається необхідним суттєве 

доопрацювання законопроекту в частині змін до Загальної частини (а саме ч. 5 

ст. 49 КК України), а також щодо внесення змін до Особливої частини 

(вих. № 1203-01-23 від 02.12.2019) (виконавець – Л. М. Демидова). 

- науково-правовий висновок на проект Закону України «Про 

державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних 

ігор» (реєстр № 2285) (вх. лист № 598-01-23 від 04.11.2019). 

Цей законопроект не може бути прийнятим у цьому вигляді у зв’язку з 

тим, що: нова редакція ст.2032 КК України потребує наявності регуляторного 

законодавства у сфері грального бізнесу, яке наразі відсутнє; невизначенністю 

об’єктивної сторони запропонованої редакції складу злочину (вих. № 1171-02-

29 від 11.11.2019) (виконавець – М. В. Шепітько). 

3. На звернення народних депутатів України: 

3.1. На звернення народного депутата України Ю. Г. Яцика 

підготовлено: 

– пропозиції та зауваження щодо проектів Законів України «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність» (№ 1228 від 02.09.2019 р.) та 

«Про детективні послуги» (№ 1228-1 від 20.09.2019 р.) (вх. лист електронною 

поштою № 141 від 08.10.2019 р.) 

На підставі аналізу проектів Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (№ 1228 від 02.09.2019 р.) та Закону України «Про 

детективні послуги» (№ 1228-1 від 20.09.2019 р.) запропоновано за основу взять 

проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» 

 (№ 1228 від 02.09.2019 р.). В той же час, необхідно зазначити, що зазначений 

проект Закону потребує подальшого удосконалення через наступне. Проекту 

Закону України «Про детективні послуги» (№ 1228-1 від 20.09.2019 р.). 

Зазначений проект Закону підготовлений на достатньо низькому рівні, має 
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велику кількість помилок та описок (наприклад, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 

30, п. 2 ч. 1 ст. 41, ч. 8 ст. 41, ч. 1 ст. 42 та ін.) та деякі інші зауваження (вих. 

лист № 1145-01-52 від 18.10.2019 р.) (виконавці – Д. І. Клепка, О. І. Марочкін). 

4. Для Верховного Суду:  

4.1. На звернення судді Касаційного кримінального суду в складі 

Верховного Суду Н. В. Білик (із супровідним листом за підписом вченого 

секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) 

були підготовлені:  

– науково-правовий висновок щодо окремих питань застосування ч. 2 

ст. 194 КК України (вх. лист № 7/0/27-19 від 29.01.2019 р.). 

Підготовлено висновок щодо того, чи є обов’язковою ознакою складу 

злочину заподіяння майнової шкоди у великих розмірах при кваліфікації дій 

особи за ч. 2 ст. 194 КК України. Обґрунтовано, що вимога великого розміру до 

предмету злочину не є конститутивною ознакою цього злочину ( вих. лист 

№ 756-01-35 від 15.02.2019 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О.О. Пащенко). 

4.2. На звернення судді Верховного Суду М. В. Мазура (із супровідним 

листом за підписом вченого секретаря Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді Л. М. Лобойка) були підготовлені: 

- науковий висновок стосовно застосування 3891 КК України (вх. лист 

№ 80/0/26-19 від 14.02.2019 р.)  

Зроблено висновок про те, що норма, передбачена ст. 3891 КК України є 

спеціальною по відношенню до ст. 382 КК України і обґрунтовано в яких 

випадках можливе її застосування (вих. лист № 882-02-55 від 18.03.2019 р.). 

(виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько). 

4.3. На звернення судді Великої Палати Верховного Суду О. Б. 

Прокопенка були підготовлені: 

- науковий висновок щодо питань судоустрою (вх. лист № 19/0/27-19 від 

20.02.2019 р.).  

Зроблено висновок, що Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України (далі –ВККС) є нормативно-правовим актом. Відносини, які виникають 
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у зв’язку з проведенням кваліфікаційного оцінювання суддів з ВККС є такими, 

що виникають виключно між відповідним органом державної влади та 

Громадською радою доброчесності (далі –ГРД), а не її окремими учасниками. 

Позов члена ГРД до ВККС про визнання протиправним та нечинним положень 

її Регламенту не підлягає розгляду в судовому порядку (вих. лист № 836-01-53 

від 25.03.2019 р.) (виконавець – Л.М. Москвич). 

4.4. На звернення судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду С. С. Голубицького були підготовлені: 

- науковий висновок щодо вимкнення трудових відносин між фізичними 

особами в контексті п. 3 ч. 1 ст. 77 КПК України (вх. лист № 160 від 

28.01.2019 р.). 

Для того, щоб зробити однозначний висновок про те, чи є договір про 

надання послуг між фізичними особами правовою підставою виникнення між 

фізичними особами трудових правовідносин недостатньо даних (примірника 

договору). За таких обставин вбачається, що є недостатньо даних, щоб вважати  

Смоліговця А.В. найманим працівником щодо Мажуги А.В. у розумінні п. 3 ч. 1 

ст. 477 КПК, а також цивільного або трудового законодавства (вих. лист № 729-

02-35 від 04.02.2019 р.) (виконавець –Т.Є. Дунаєва). 

4.5. На звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ж. М. Єленіної  

було підготовлено: 

- науковий висновок стосовно щодо тлумачення ст. 286 КК України (вх. 

лист № 50/0/27-19 від 04.06.2019 р.). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків: 

1) вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння може бути або 

частиною об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК 

України, або обставиною, що обтяжує покарання, передбаченою статтею 67 КК 

України; 

2) у випадку врахування як ознаки об’єктивної сторони злочину проти 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту такої обставини, як 

вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному 
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вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, та встановлення 

безпосереднього причинного зв’язку між цим порушенням ПДР та суспільно 

небезпечними наслідками, така обставина не може вважатися обтяжуючою 

покарання за ст. 67 КК України (вих. лист № 990-02-35 від 02.07.2019 р.) 

(виконавці: В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

4.6. На звернення судді Великої Палати Верховного Суду Н. О. Марчук 

було підготовлено: 

- науковий висновок стосовно щодо тлумачення статей 152 та 153 КК 

України (вх. лист № 440/0/26-19 від 12.09.2019 р.).  

Фахівці Інституту дійшли таких висновків: 

1) порівняно з попередньою редакцією ст. 152 КК у новій редакції цієї 

статті були значно розширені межі об’єктивної сторони складу злочину (діяння 

та спосіб); 

2) порівняно з попередньою редакцією ст. 153 КК у новій редакції цієї 

статті було звужено обсяг діяння та було розширено спосіб; 

3) деякі дії, що до внесення змін розглядуваним законом кваліфікувалися 

за ст. 153 КК, після набрання чинності цим Законом стали кваліфікуватися за 

ст. 152 КК; 

4) Оскільки склад злочину, передбачений ст. 152 КК України, було 

розширено за змістом, зміна диспозиції норми ст. 152 КК не свідчить про 

декриміналізацію окремих дій, а так само про покращення становища особи у 

будь-який спосіб у порівнянні з попередньою юридичною конструкцією цього 

складу злочину; 

5) зміни диспозиції злочинів, передбачених статтями 152, 153 КК в 

редакції Закону № 2227-VIII не є підставою для застосування зворотної дії 

кримінально закону у часі (вих. лист № 1161-02-35 від 01.11.2019 р.) (виконавці: 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

4.7. На виконання доручення Вченого секретаря науково-

консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка для Касаційного 

кримінального суду Верховного Суду України підготовлено: 
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- науковий висновок щодо окремих питань застосування статей 50, 51, 65 

КК України (вх. лист № 52/0/27-19 від 18.06.2019) 

Доведено, що призначення засудженому за запропонованим судовим 

провадженням реального покарання у виді штрафу замість звільнення його від 

відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням не порушує 

вимог статей 50, 51, 65 (вих. лист № 1005-02-25 від 08.07.2019) (виконавці: 

В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

4.8. На звернення голови Касаційного кримінального суду 

С. І. Кравченка (із супровідним листом за підписом вченого секретаря 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) 

підготовлено: 

- науковий висновок щодо окремих питань застосування статті 240 КК 

України (вх. лист електронною поштою б/н). 

Обґрунтовується, що для кваліфікації діяння за ч. 4 ст. 240 КК України не 

потрібно встановлювати наслідки, передбачені ч. 1, 2 цієї статті, оскільки там 

міститься самостійний склад злочину (вих. лист електронною поштою б/н) 

(виконавці: В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

4.9. На звернення судді Касаційного кримінального суду Верховного суду 

І. І. Григор’євої (із супровідним листом за підписом вченого секретаря 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) 

підготовлено: 

- науковий висновок щодо окремих питань застосування ч.ч. 3, 4 статті 

68 КК України (вх. лист електронною поштою б/н від 05.09.2019). 

Доводиться, що ч.ч. 3, 4 статті 68 КК України містить заборону на 

призначення  покарання у виді довічного позбавлення волі за незакінчений 

злочин, за винятком прямо передбачених там випадків. Зроблено висновок, що 

в усіх інших випадках призначення названого виду покарання є можливим (вих. 

лист № 1137-02-35 від 09.10. 2019) (виконавці: В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

4.10. На звернення судді Касаційного кримінального суду Верховного 

суду В. В. Короля (із супровідним листом за підписом вченого секретаря 
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Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) 

підготовлено: 

- науковий висновок щодо тлумачення та застосування ст. 78 КК України 

(вх. лист електронною поштою б/н від 20.09.2019). 

Встановлено, що якщо про вчинення під час іспитового строку нового 

злочину стало відомо після винесення постанови про звільнення засудженого 

від покарання (ч. 1 ст. 78 КК України), суд, який розглядає справу про новий 

злочин, вправі призначити покарання за сукупністю вироків лише за умови 

скасування постанови в установленому законом порядку. Цей порядок 

врегулювано гл. 34 КПК України (вих. лист № 1142-02-35 від 16.10.2019) 

(виконавці: В. І. Борисов, М. В. Шепітько). 

4.11. На звернення Голови Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду М. І. Смоковича були підготовлені: 

- науковий висновок щодо розрахункової величини, яка підлягає 

застосуванню при розрахунку розміру посадового окладу судді місцевого суду з 

1 січня 2017 року (вх. лист електронною поштою № 57 від 27.12.2018 р.). 

Зроблено висновок, що до 04.12.2018 р. розмір суддівської винагороди 

визначався за правилами «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 

року № 2453–VI у редакції Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192–VIIІ та Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402 (вих. лист № 

711-01-52 від 25.01.2019 р.) (виконавець – І.В. Назаров); 

– науковий висновок щодо проблемних питань повноважень Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, порушених у зверненні судді (вх. лист 

електронною поштою б/н від 18.10.2019 р.) 

Зроблено висновок, що немає жодних правових та фактичних підстав 

стверджувати про припинення повноважень ВККСУ – державний орган існує, 

компетенція його визначена, рішення про реорганізацію та ліквідацію ВККСУ 

як державного органу – не було. Аналіз норм ЦК України дає зробити 

висновок, що під жоден із видів реорганізації процес реформування Вищої 



 150 

кваліфікаційної комісії суддів України не підпадає. Отже, можна зробити 

висновок, що припинення повноважень членів/ усіх членів цього колегіального 

органу не можна вважати реорганізацією ВККСУ.  Якщо довіреність 

стосувалась представництва члена ВККС, то припиняється, якщо ж довіреність 

видавалась на представництво інтересів державного органу ВККСУ, то підстав 

скасовувати довіреностей немає, оскільки представники діють в інтересах 

неліквідованого/нереорганізованого, а діючого органу. Працівники секретаріату 

продовжують отримувати заробітну плату та виконують функціональні 

обов’язки згідно з посадовими інструкціями (вих. лист №  1211-01-52 від 

063.12.2019 р.) (виконавець – Л.М. Москвич). 

4.12. На звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Желтобрюх І.Л. підготовлено: 

– науковий висновок щодо проблемного питання про розмір ставки 

судового збору, що виникло в процесі розгляду адміністративних справ  (вх. 

лист електронною поштою № 126 від 20.08.2019 р.). 

Зроблено висновок, що додаткове судове рішення є однієї із форм 

судових рішень. Законом України «Про судовий збір» установлено вичерпний 

перелік об’єктів справляння судового збору, і відповідно до якого не 

передбачено, що за оскарження рішення суду, що стосується розподілу судових 

витрат, має бути сплачено судовий збір, а також враховуючи те, що за подання 

заяви про винесення додаткового судового рішення судовий збір не 

сплачується, судовий збір за подання касаційної скарги на додаткове рішення 

не повинен сплачуватися, оскільки немає підстав зобов’язувати сторони 

судового процесу сплачувати додаткові кошти (вих. лист № 1094-01-52 від 

02.09.2019 р.) (виконавці – Т. Є. Дунаєва, асистент кафедри адміністративного 

права та адміністративної діяльності НЮУ імені Ярослава Мудрого І. В. 

Костенко). 

4.13. На звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Н.М. Мартинюк були підготовлені: 
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– науковий висновок щодо проблемних питань визначення розміру 

винагороди судді (№ 570-01-52 від 26.09.2019 р.); 

Зроблено висновок, що положення пункту третього розділу II Перехідних 

та прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774Л/ІІІ не можуть 

поширюватися також і на визначення розміру винагороди судді. Відповідно до 

рішення Конституційного Суду України судді, які не пройшли кваліфікаційне 

оцінювання, мають отримувати посадовий оклад, розмір якого на сьогодні має 

становити 15 мінімальних заробітних плат. Саме ця норма має застосовуватися 

при вирахуванні розміру посадового окладу судді місцевого суду (вих. лист №  

1152-01-52 від 23.10.2019  р.) (виконавець – Л.М. Москвич); 

– науковий висновок щодо проблемних питань здійснення 

дисциплінарного провадження стосовно адвокатів (вх. лист електронною 

поштою № 153 від 21.10.2019 р.). 

Зроблено висновок, що ВКДКА за результатами розгляду скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність КДКА має право скасувати рішення КДКА регіону 

та ухвалити нове рішення. ВКДКА згідно з абзацем другим п. 2 розділу 6 

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури 

повноважна змінити рішення КДКА на власний розсуд, не виходячи за межі 

Конституції та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України «Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України» (вих. лист №  1173-01-52 від 11.11.2019 р.) (виконавець – 

Л.М. Москвич). 

4.14. На звернення  Касаційного адміністративного суду в складі 

Верховного Суду О. П.  Стародуба підготовленоі: 

– науковий висновок щодо проблемних питань здійснення 

дисципланірного провадження щодо судді, порушених у зверненні судді (вх. лист 

№ 571-01-52 від 26.09.2019 р.) 
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Зроблено висновок, що ч. 11 ст. 109 Закону України № 1402-VІІІ не має 

зворотної дії у часі та не  поширюється на правовідносини (дисциплінарні 

проступки), які виникли до набранням чинності цим Законом. Передбачений  

ч. 11 ст. 109 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» трирічний строк 

є обов’язковим як при реалізації Вищою радою правосуддя передбачених ст. 56 

Закону № 1798-VІІІ (глава 6 Закону) повноважень (крім п. 5 і частково п. 2), так 

і для здійснення дисциплінарного провадження та прийняття рішення в порядку 

глави 4 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». не може вважатись перерваним, 

передбачений ч. 11 ст. 109 Закону № 1402-VІІІ строк на час, коли національні 

процедури (дисциплінарні/судові) були завершені (вих. лист  №  1151-01-52 від 

23.10.2019 р.) (виконавець – Л.М. Москвич). 

4.15. На звернення судді Касаційного адміністративного суду в складі 

Верховного Суду  В.С. Шевцова підготовлено: 

– науковий висновок щодо проблемних питань порядку та підстав 

притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, порушених у 

зверненні судді (вх. лист № 587-01-52 від 21.10.2019 р.) 

Зроблено висновок, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури має право самостійно погодитися із рішенням, змінити рішення або 

скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

ухвалити нове рішення; якщо Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури вирішить, що повноцінне вирішення питання за скаргою потребує 

проведення дисциплінарного провадження – справа направляється на новий 

розгляд до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з 

обов’язковим урахуванням позиції Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури щодо необхідності вчинення певних дій. Відповідно 

самостійне проведення дисциплінарного провадження щодо адвоката Вищою 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Законом не передбачено. 

Розділ IV «Виконання Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури функцій колегіального органу» Положення «Про Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури» від 17.11.2012 р. у частині 
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визначення прав Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у 

межах розгляду скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури дослівно повторює відповідні норми Закону (вих. лист №  1172-01-

52 від 11.11.2019 р.) (виконавець – І. В. Назаров) 

5. На виконання доручень Президента України:  

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження не надавалися.  

6. На виконання доручень Прем’єр-Міністра України: 

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження не надавалися.  

7. На запит Офісу Президента України: 

доручень не виконувалося.   

8. Для Кабінету Міністрів України: 

доручень не виконувалося. 

9. На запит судді Конституційного Суду України Г. В. Юровської (вх. № 

615-01-37 від 11.12.2019 р.) підготовлено: 

– науково-правовий висновок щодо відповідності Конституції України 

положень статті 375 Кримінального кодексу України (вих. № 1235-01-34 від 

24.12.2019 р.).  

Зроблено висновок про те, що норма, передбачена ст. 375 КК України є 

такою, що відповідає положенням ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 24 та ч. 1 ст. 126 

Конституції України (виконавець – М. В. Шепітько). 

доручень не виконувалося. 

10. Для Міністерства юстиції України: 

10.1. На виконання листа заступника Міністра – Уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини І.Ю. Ліщини підготовлено:  

- науково-правовий висновок щодо розгляду Європейським судом з прав 

людини справи «Дубовик проти України» (вх. лист № 4047/5.3/33-19 від 

14.05.2019 р).  

Зроблено висновок, що розбіжність висновків Верховного Суду (суду 

останньої інстанції) у аналогічних справах можна вважати порушенням 

засади права на справедливий суд. Водночас висновками суду, розбіжність 
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яких може бути оцінена як негативний індикатор стану дотримання статті 6 

КЗПЛ, можна вважати судові рішення, що ухвалені за результатом розгляду 

справи по суті. рішення Верховного Суду України про відмову у порушенні 

провадження за скаргою та рішення про скасування рішень судів нижчих 

інстанцій та спрямування на новий розгляд до суду першої інстанції не є 

аналогічними за своїм змістом та стосуються різного кола правовідносин. А 

відтак, відстуні логічні та фактичні підстави для констатації  неоднаковості 

висновків Верховного Суду України у зазначеній правовій ситуації. В Україні 

запроваджено систему механізмів забезпечення послідовності у випадках 

винесення суперечливих рішень у аналогічних справах. (вих. лист № 946-01-

52 від 31.05.2019 р.) (виконавці – Н.В. Глинська, О.І. Марочкін, Д.І. Клепка). 

11. На прохання Міжвідомчого науково-дослідного Центру з проблем 

боротьби з організованою злочинністю при РНБО України : 

доручень не виконувалося. 

12. Для Генеральної прокуратури України: 

доручень не виконувалося. 

13. На запит Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ:  

доручень не виконувалося 

14. На запит Департаменту організаційно-апаратної роботи 

Міністерства внутрішніх справ України  

доручень не виконувалося.  

15. На виконання доручення Штабу антитерористичного центру при 

Службі безпеки України: 

доручень не виконувалось.  

16. За дорученням Президії Національної академії правових наук 

України підготовлено: 

– пропозиції та зауваження на текст петиції громадянки Іщенко Юлії 

Іванівни щодо підготовки законопроекту про заборону психологічного 

насильства (вх. лист № 363-01-52 від 21.01.2019 р.). 
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Зроблений висновок, що кримінальну відповідальність за психологічне 

насильство вже передбачено у чинному КК України, тому наразі відсутня 

необхідність у прийнятті додаткових нормативних актів у сфері заборони 

психологічного та іншого насильства. При цьому нові сучасні форми впливу на 

психологічний стан людини потребують додаткового вивчення та аналізу. 

Здійснений аналіз діяння крізь призму основних підстав і принципів 

криміналізації (юридико-кримінологічні, соціально-економічні та соціально-

психологічні підстави). Підкреслено, що актуальним є удосконалення 

діяльності суб’єктів, зазначених у прийнятому законі (вих. лист № 714-02-52 

від 28.01.2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. Г. Колодяжний); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про амністію у 

2019 році»  (вх. лист ел поштою б/н від 13.02. 2019 р.). 

Зроблено висновок про необхідність доопрацювання законопроекту, у 

зв’язку із необхідністю дотримання належної термінології. Також підлягають 

зміні строки призначеного основного покарання щодо звільнення від 

відбування покарання. Запропоновані і інші уточнення, які спрямовані, у тому 

числі, на забезпечення вимог чіткості та ясності мови закону (вих. лист № 788-

01-52 від 26.02. 2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, 

К. А. Новікова); 

– пропозиції до плану реалізації Концепції боротьби з тероризмом в 

Україні, затвердженої Указом Президента України №53/2019 (вх. лист б/н від 

18.03.2019 р.)  

Запропоновані положення до плану реалізації вказаної Концепції 

з урахуванням результатів правових і кримінологічних досліджень тероризму в 

Україні, здійснених останнім часом, зокрема: концентрувати увагу 

правоохоронних органів на виявленні й протидії найбільш латентним 

терористичним проявам, рівень прихованості яких сягає 95-98 %; спецслужбам 

і підрозділам поліції слід передусім звертати особливу увагу на: осіб-носіїв 

політико-пропагандистських ідей щодо створення в Україні квазідержавного 

утворення «Новоросія» й підтримки діяльності так званих «ДНР» і 



 156 

«ЛНР»; протидія тероризму в Україні має ураховувати структуру цього явища 

за місцем вчинення терактів; запобігання тероризму  має ураховувати 

географію (територіально-просторове поширення) тероризму; ін.  

Також запропоновано включити до Плану такі пункти, зокрема: 

розроблення криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних 

речовин та інших засобів масового ураження; розроблення методики 

розслідування терористичних актів; визначення ефективності діяльності 

суб’єктів боротьби з тероризмом за визначеними критеріями; розроблення 

тактичних рекомендацій щодо запобігання та протидії тероризму; розроблення 

алгоритмів реалізації комплексу взаємоузгоджених планових оперативно-

розшукових, розвідувальних, оперативно-технічних та інших передбачених 

законодавством заходів із викриття діяльності терористичних організацій, 

терористичних груп, окремих терористів щодо підготовки або вчинення 

терористичних актів; розроблення тактичних операцій щодо виявлення 

терористичних організацій, терористичних груп, окремих терористів; 

розроблення та впровадження новітніх криміналістичних засобів боротьби зі 

злочинністю, пов’язаною із терористичною діяльністю; та ін. (вих. лист № 831-

01-53 від 22.03.2019 р.) (виконавці – В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва, М. 

Г.Колодяжний, С. С. Шрамко). 

- рецензія на затверджені вченими радами вищих навчальних закладів та 

наукових установ України теми дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право» (за зверненням 

академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України Ю. 

В. Бауліна). Надано зауваження стосовно низки затверджених тем за напрямом 

«Кримінологія» (виконавець – М. Г. Колодяжний); 

– науково-правовий висновок щодо застосування Закону України «Про 

охорону дитинства» (вх. лист № 603-01-52 від 11.11.2019). 
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Доведено, що заподіяння смерті будь-якому із батьків дитини, незалежно 

від того, вчинено воно іншим із батьків чи сторонньою особою, безумовно є 

порушенням охоронюваних законом прав, свобод та інтересів дитини. Разом з 

тим злочинні дії, вчинені одним з батьків стосовно іншого, що призвели до 

смерті потерпілого, не можна вважати такими, що посягають на охоронювані 

законом права та інтереси цих дітей у розумінні пункту «г» ст. 9 ЗУ «Про 

амністію у 2016 році» (вих. лист №1176-02-52 від 12.11.2019) (виконавці – 

К. А. Новікова, О. В. Новіков); 

– зауваження та пропозиції щодо врахування положень Указу 

Президента України щодо стану реалізації Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» у подальшій діяльності та розвитку Інституту (вх. 

лист ел. поштою№ 135 від 18.09.2019 р.). 

Зазначено, що процес реалізації Закону «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»  не позбавлений суперечливих моментів та потребує врахування 

інтересів наукових установ та їх фахівців. Зокрема у Методиці оцінювання 

ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової 

установи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 17 вересня 2018 

р. (далі – Методика) виявлено: 1) положення, що потребують роз’яснення; 2) 

такі, що необґрунтовано не враховують позитивні здобутки наукових установ 

суспільного і гуманітарного профілю, до числа яких належать, зокрема, й 

науково-дослідні інститути системи НАПрН України; 3) такі, що за своїм 

змістом видаються необґрунтованими. Розкрито  зміст зазначених положень. 

Окрім того, аналіз положень Закону дозволив виявити суперечності  у 

правовому статусі докторанта, адже виникає питання щодо відносин, в яких 

перебуває докторант з відповідною установою (закладом освіти) – освітніх чи 

трудових. Такий подвійний статус докторанта може породжувати проблеми у 

відносинах з науковою установою (закладом освіти), у докторантурі якої він 

перебуває, а також порушувати його інтереси. Висловлені й інші зауваження 

(вих. № 1125-02-52 від 30.09.2019 р.) (виконавці –Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко); 
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– пропозиції для Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 

та інновацій щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання у 2020 

році (вх. лист ел. поштою № 168 від 25.11.2019 р.). 

Підготовлено пропозицію розроблення законопроекту «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

операції з постачання послуг із навчання аспірантів і докторантів науковими 

установами», який планується подати одночасно до Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій та до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики у вересні 2020 р. (вих. № 1199-01-52 від 28.11.2019 р.) (виконавці – В. 

С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва); 

– зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» у подальшій діяльності та розвитку Інституту 

(вх. лист № 134 від 16.09.2019 р.) 

Зазначено, що відповідно до ч. 5 Законопроекту у ч. 3 статті 15 

Бюджетного кодексу до переліку джерел формування спеціального фонду 

Державного бюджету України в частині фінансування пропонується доповнити 

залишками коштів власних надходжень бюджетних установ з урахуванням ст. 

57 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет 

України. Зроблено висновок, що така пропозиція суперечить положенням 

інших законодавчих актів, зокрема, Закону України «Про наукову та науково-

технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII та Закону України «Про 

особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» від 

07.02.2002 № 3065-III. Окрім того, впровадження ч. 5 Законопроекту негативно 

позначиться на діяльності наукових установ та стримуватиме розвиток науки на 

ринку наукових послуг (вих. № 1111-01-52 від 19.09.2019 р.) (виконавці – 

В. С. Д. П. Євтєєва); 

– пропозиції щодо питань, які необхідно включити до порядку денного 

засідання Президії НАПрН України (вх. лист № 576-01-52 від 10.10.2019 р.). 
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Запропоновано включити до порядку денного засідання Президії НАПрН 

України такі питання, як, зокрема: 1) входження збірників Інститутів у системі 

НАПрН України до категорії «Б», щодо проходження Інститутами в системі 

НАПрН України атестації у 2020 р. та ін.; 2) розробка уніфікованого 

Положення про підготовку наукових кадрів у системі аспірантури науково-

дослідних інститутів Національної академії правових наук України (вих. лист 

електронною поштою б/н від 25.10.2019 р.) (виконавці – В. С. Батиргареєва, 

Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко);  

– пропозиції щодо врахування положень Указу Президента України «Про 

цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» у подальшій діяльності 

та розвитку Інституту (вх. лист № 576-01-52 від 10.10.2019 р.). 

Зазначено, що у подальшій діяльності та розвитку Інституту буде 

забезпечено принаймні дотримання таких цілей сталого розвитку України 

відповідно до положень Указу Президента України № 722/2019, як 

забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх (п. 4), забезпечення 

гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат (п. 5) 

скорочення нерівності (п. 5), сприяння поступальному, всеохоплюючому та 

сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній 

праці для всіх (п. 8); забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст, інших населених пунктів (п. 11), забезпечення 

переходу до раціональних моделей споживання і виробництва (п. 12), сприяння 

побудові миролюбного та відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 

забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, 

підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях (п. 16), 

зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку (п. 17). Указано, яким чином вказані 

цілі будуть враховані (вих. № 1192-01-52 від 25.11.2019 р.) (виконавці – В. С. 

Батиргареєва, Д. П. Євтєєва). 
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17. Для Координаційного бюро з проблем кримінального права, 

кримінології, кримінально-виконавчого права та ін. відділення кримінально-

правових наук НАПрН України: 

Пропозицій не надавалося. 

18. Інше. 

 

ІV. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ 

Протягом звітного періоду науковці Інституту на замовлення регіонів 

було підготовлено: 

– стратегічні напрями забезпечення публічного порядку і безпеки на 

території Харківської області на 2020 рік (вх. лист ел. поштою № 160 від 

01.11.2019 р.). 

Серед стратегічних напрямів зазначені: профілактика вандальних проявів, 

запобігання фальсифікації підакцизних товарів та харчових продуктів, протидія 

злочинам, що вчиняються на ґрунті расової, національної, релігійної та іншої 

нетерпимості, запобігання суїцидам у підлітковому середовищі, захист тварин 

від жорстокого поводження з ними та формування культури гуманного 

ставлення до них, запобігання вчиненню злочинів у паливно-енергетичній 

сфері. Окреслені завдання для реалізації кожного стратегічного напряму 

(вих. № 1198-01-47 від 26.11.2019 р.) (виконавці – В. С. Батиргареєва, 

В. В. Голіна, С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний). 

 

V. УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ 

У ЗАКОНОПРОЕКТНІЙ ТА НОРМОТВОРЧІЙ РОБОТІ 

(відповідно до показників паспорту бюджетної програми,  

у розвиток фундаментальним тем досліджень, що розробляються  

в Інституті) 

 

У 2019 р. фахівці Інституту брали активну участь у реалізації 

законопроектної та нормотворчої роботі, у тому числі й у здійсненні завдань, 
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що пов’язані з нею. Це відбилося у наданні пропозицій та зауважень до  

законопроектів, а також у роботі з доопрацювання надісланих проектів інших  

нормативно-правових документів.  

Основні види цієї участі зводяться до такого: 

5.1) Надання пропозицій та зауважень до чинного законодавства і 

проектів законів на замовлення органів державної влади, правоохоронних та 

судових органів: 

- пропозиції щодо стану боротьби з організованою злочинністю, 

підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

А. А. Кожем’якіна (кримінально-правові питання) (вх. лист  № 105-01-53 від 

19.02.2019 р.). 

У відповідь на лист щодо проведення круглого столу на тему «Стан 

боротьби з організованою злочинністю», науковцями сектору підготовлено 

інформацію з пропозиціями щодо удосконалення низки статей чинного КК 

України в частині правового забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю. Перш за все, пропонується вдосконалити ст. 28 КК України у 

частині визначення сучасних форм співучасті. Крім того, потребують 

удосконалення норми, зазначені в частинах 3 і 4 ст. 28 КК України з 

уточненням фіксації, приміром, обов’язкових ознак стійких злочинних 

об’єднань (терористичної групи й терористичної організації). Нарешті, 

удосконалення ст. 29 КК України з передбаченням кримінальної 

відповідальності за вчинення злочинів у співучасті, якщо такий злочин 

передбачений в Кодексі із спеціальним суб’єктом (вих. лист № 815-01-23 від 

13.03.2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Невідома); 

– пропозиції та зауваження щодо проектів Законів України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо систем моніторингу 

стану безпеки»  (реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.) та «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо протидії організованій злочинності» (реєстр. № 

10121 від 01.03.2019 р.)», підготовлені на виконання листа Голови Комітету 



 162 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 445-01-23 від 

19.03.2019 р. від 12.03.2019 р.).  

Висловлено зауваження щодо змістовної та формальної частин 

законопроектів. Проекти Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів  України щодо систем моніторингу стану безпеки»  та «Про 

внесення змін до деяких законів  України щодо протидії організованій 

злочинності» потребують суттєвого доопрацювання. Зокрема з питань щодо: 

кола суб’єктів, яким має надаватись право створювати та використовувати 

комплексні системи моніторингу стану безпеки; надання спеціальним 

(уповноваженим) підрозділам та їх співробітникам права одержувати 

інформацію шляхом безпосереднього доступу до автоматизованих 

інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз (банків) даних, власниками 

(держателями) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування; 

надання уповноваженим підрозділам на підставі відповідного рішення суду на 

строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи 

інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи. 

Заслуговує на підтримку запропонована редакція ст. 212-6 КУпАП. (вих. листи 

№ 838-01-55 від 26.03.2019 р.; № 835-01-03 від 25.03.2019 р.) (виконавці – 

Н.В. Глинська, Т.Є. Дунаєва, О.І. Марочкін, Д.І. Клепка, А. В. Калініна); 

- пропозиції до плану реалізації Концепції боротьби з тероризмом в 

Україні, затвердженої Указом Президента України №53/2019, підготовлені за 

дорученням Президії Національної академії правових наук України (вх. лист 

б/н від 18.03.2019 р.). 

Запропоновані положення до плану реалізації вказаної Концепції 

з урахуванням результатів правових і кримінологічних досліджень тероризму в 

Україні, здійснених останнім часом, зокрема: концентрувати увагу 

правоохоронних органів на виявленні й протидії найбільш латентним 

терористичним проявам, рівень прихованості яких сягає 95-98 %; спецслужбам 

і підрозділам поліції слід передусім звертати особливу увагу на: осіб-носіїв 
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політико-пропагандистських ідей щодо створення в Україні квазідержавного 

утворення «Новоросія» й підтримки діяльності так званих «ДНР» і 

«ЛНР»; протидія тероризму в Україні має ураховувати структуру цього явища 

за місцем вчинення терактів; запобігання тероризму  має ураховувати 

географію (територіально-просторове поширення) тероризму; ін.  

Також запропоновано включити до Плану такі пункти, зокрема:  

розроблення криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних 

речовин та інших засобів масового ураження; розроблення методики 

розслідування терористичних актів; визначення ефективності діяльності 

суб’єктів боротьби з тероризмом за визначеними критеріями; розроблення 

тактичних рекомендацій щодо запобігання та протидії тероризму; розроблення 

алгоритмів реалізації комплексу взаємоузгоджених планових оперативно-

розшукових, розвідувальних, оперативно-технічних та інших передбачених 

законодавством заходів із викриття діяльності терористичних організацій, 

терористичних груп, окремих терористів щодо підготовки або вчинення 

терористичних актів; розроблення тактичних операцій щодо виявлення 

терористичних організацій, терористичних груп, окремих терористів; 

розроблення та впровадження новітніх криміналістичних засобів боротьби зі 

злочинністю, пов’язаною із терористичною діяльністю; та ін. (вих. лист № 831-

01-53 від 22.03.2019 р.) (виконавці – В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва, М. 

Г.Колодяжний, С. С. Шрамко). 

 

5.2. Розробка законопроектів за власною ініціативою. 

До Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України спрямовано: 

- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо надання відпусток засудженим до 

обмеження або позбавлення волі», пояснювальну записку та порівняльну 

таблицю щодо нього (вих. № 697-01-23  від  21.01.2019 р.). 
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У законопроекті відмічено, що відповідно до ст. 45 Конституції України 

кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується 

наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної 

відпустки. Європейські тюремні правила (далі – ЄТП) у ст. 103.6 закріплюють, 

що повинна існувати система відпусток з тюремного закладу як невід’ємна 

частина повного режиму для засуджених ув’язнених. У чинному законодавстві 

інших зарубіжних країн також передбачається можливість надання відпусток 

засудженим до позбавлення волі.  

Всупереч рекомендаціям ЄТП та за умови ігнорування зарубіжного 

досвіду щодо надання відпусток засудженим, у Кримінально-виконавчому 

кодексі України, який набув чинності з 01.01.2004 р. відсутня норма, яка надає 

право засудженим, що відбувають покарання у виді обмеження чи позбавлення 

волі, щорічної відпустки. Отже, в цій частині національне кримінально-

виконавче законодавство не відповідає Конституції Україні, ЄТП та 

міжнародній практиці щодо надання щорічних відпусток засудженим особам до 

обмеження або позбавлення волі. У законопроекті запропоновано внести зміни 

до КВК, що передбачатимуть закріплення право засуджених, що відбувають 

покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, на щорічну відпустку 

(розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова). На підготовлений документ 

отримано лист-впровадження № 401-02/23 від 12.09.2019 р.). 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано: 

- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України, Кримінально-виконавчого кодексу України та «Про пробацію» щодо 

кримінального покарання у виді обмеження волі», пояснювальну записку та 

порівняльні таблиці щодо нього (вих. № 1206-01-23 від 04.12.2019 р.). 

У пояснювальній записці відмічено, що Міжнародна спільнота на рівні 

Організації Об’єднаних націй та Ради Європи рекомендує широко 

застосовувати громадські санкції, які б дозволяли не виключати 

правопорушників із суспільства. Комітет Міністрів Ради Європи у Рекомендації 
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СМ/Rec (2014) пропонує державам-членам широко застосовувати електронний 

моніторинг, який забезпечує ефективний контроль правопорушників у 

суспільстві і допомагає запобігти злочинам. 

Отже, з точки зору боротьби зі злочинністю, держава повинна шукати 

способи соціалізації своїх громадян, які вчиняють злочини, а не обмежуватись 

виключно їх ізоляцією. В найближчих планах служби пробації України є 

запровадження електронного моніторингу стосовно суб’єктів пробації. 

Обмеження волі як вид покарання, що передбачений у ст. 61 

Кримінального кодексу України (далі – КК), з урахуванням необхідності 

вдосконалення кримінально-виконавчої системи та законодавства не є 

абсолютно ефективним видом покарання. Станом на 1 листопада 2019 р. 1426  

засуджених до обмеження волі, відбувають покарання у 14-ти виправних 

центрах, які облаштовані парканами, КПП,  і ці атрибути, характерні для 

виправних колоній,  майже нівелюють різницю між обмеженням волі і 

позбавленням волі на певний строк. Отже в тих реаліях, що склалися, 

обмеження волі характеризується не тільки наглядом без ізоляції, як це 

передбачено ст. 61 КК України, але й фізичною ізоляцією особи у виправному 

центрі. Міністерство юстиції не вбачає різниці між виправними колоніями і 

виправними центрами. Підтвердження цього є Правила внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, оскільки ці Правила є єдиними для 

позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, обмеження волі 

і арешту.  

Згідно із Законом України «Про пробацію» органи пробації в межах 

наглядової пробації виконують функцію направлення засуджених до 

обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів, що не зовсім 

відповідає визначенню наглядової пробації,  як здійснення наглядових та 

соціально-виховних заходів щодо засуджених. 

За законодавством більшості зарубіжних країн аналогом обмеження волі 

як виду покарання є: домашній арешт як вид покарання альтернативний 

позбавленню волі; чи електронний нагляд або заборона проживання в певних 



 166 

місцях; встановлення нагляду та ін. (Російська Федерація, Республіка Білорусь, 

Азербайджан, Литва, Велика Британія, США, Італія, Франція, 

ФРН) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова).  

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частині вдосконалення кримінальних 

процесуальних норм, що регулюють оскарження повідомлення про підозру під 

час досудового розслідування», пояснювальну записку та порівняльні таблиці 

щодо нього (вих. № 1200-01-23 від 28.11.2019 р. )  

Метою цього законопроекту є вдосконалення КПК у частині 

регламентації оскарження повідомлення про підозру під час досудового 

розслідування. У законопроекті пропонується п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України 

викласти у такій редакції: «законність та обгрунтованість письмового 

повідомлення про підозру, а також дотримання встановленого законом порядку 

здійснення повідомлення особи про підозру – підозрюваним, його захисником 

чи законним представником» (розробники – Н. В. Глинська, Д.І. Клепка); 

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо терористичного акту та погрози вчинення такого злочину», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (вих. № 1164-02-

23 від 05.11. 2019 р.)  

Проект Закону має на меті вдосконалення статті й вирішення низки 

проблем притягнення винних у вчиненні терористичного акту та погрози 

вчинення такого злочину до кримінальної відповідальності. Пропонується 

передбачити іншу редакцію назви статті 258 КК України та диспозиції частини 

першої цієї статті з фіксацією обов’язкових ознак терористичного акту  та 

погрози вчинення терористичного акту як сучасних явищ з впровадженням 

рекомендацій Ради Європи від 13 червня 2002 р. (розробники – Л. М. Демидова, 

О. С. Попович). На підготовлений документ отримано лист-впровадження від 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності № 04-

27/12-1016 від 06.12.2019 р.; 
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– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо редакції статті 1261 «Домашнє насильство»», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю щодо нього (вих. лист № 1222-01-23 від 

12.12.2019 р.).  

У законопроекті запропоновано: зміни до частини першої статті 1261 КК 

України у частині визначення домашнього насильства, доповнення статті 1261 

КК України частиною другою, яка визначає кримінальну відповідальність за 

вчинення домашнього насильства щодо двох чи більше осіб або неповнолітньої 

особи, або вчинене особою, яка має судимість за цей злочин) та приміткою, в 

якій додатково роз’яснюються особливості домашнього насильства; виключити 

адміністративну відповідальність за домашнє насильство (розробники – 

В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна, А. А. Васильєв); 

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (в частині встановлення кримінальної відповідальності за організацію 

та участь у оплачуваних політичних масових заходах або примушування до 

участі у політичних масових заходах)» та пояснювальну записку до нього (вих. 

№1215-02-52 від 10.12.2019 р.) 

Проектом Закону України пропонується внести зміни до Особливої 

частини Кримінального кодексу України, а саме: доповнити Розділ V 

Особливої частини «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина» новою статтею, яка б встановлювала 

відповідальність за організацію та участь у оплачуваних політичних масових 

заходах або за примушування до участі у політичних масових заходах 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва); 

– проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення механізму запобігання корупції у діяльності 

юридичних осіб», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього 

(вих. № 1236-01-23 від 27.12.2019 р.). 

У законопроекті пропонується закріпити обов’язок керівника, 

засновників (учасників) юридичної особи, а також уповноважених ними осіб 
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проводити антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових 

партнерів юридичної особи з метою оцінки наявності корупційних ризиків. Так 

само у Законі України «Про запобігання корупції» пропонується закріпити  такі 

додаткові гарантії виконання антикорупційної програми юридичної особи: 

антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками 

юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, 

засновників (учасників), а також для усіх суб’єктів господарської діяльності 

(філій, підрозділів, дочірніх підприємств), над якими вона здійснює контроль; 

антикорупційна програма застосовується юридичною особою у її 

правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування; Національне агентство 

затверджує Типову антикорупційну програму юридичної особи, положення якої 

повинні враховуватися при розробці антикорупційних програм. Вордночас 

пропонується розширити перелік юридичних осіб, які є учасниками процедури 

закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".  

Також зпередбачаєтьсч встановити адміністративну відповідальність за 

порушення посадовою чи службовою особою юридичної особи вимог 

антикорупційної програми, що призвели до вчинення корупційного 

правопорушення, а також порушення порядку та строків проведення 

періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи 

(виконавці – Б. М. Головкін, О. В. Новіков). 

5.3) Участь у робочих групах по розробці законопроектів та в інших 

робочих групах: 

– чл.-кор. НАПрН України Шило О. Г. входить до авторського колективу 

робочої групи із підготовки проекту закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту 

кримінальних проступків»;  

– чл.-кор. НАПрН України В. В. Голіна є членом комісії по 

реформуванню судових та правоохоронних органів;  
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– О. В. Новіков входить до складу Міжвідомчої робочої групи з питань 

законодавчого забезпечення сфери боротьби з незаконним обігом наркотичних 

речовин та прекурсорів.. 

5.4. Правова експертиза законопроектів та інших актів: 

– науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення», підготовлений на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 464-

01-23 від 02.05.2019 р.). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що доповнення Кримінального кодексу України статтею 3652 у 

наведеній для аналізу редакції є доцільним. Наведена побудова аналізованої 

кримінально-правової норми є логічною та такою, що відповідає вимогам 

законодавчої техніки. Необхідність її прийняття зумовлена тим, що питання 

протидії корупції в Україні на сьогоднішній день залишається одним з 

найактуальніших, прийняття розглядуваного законопроекту сприятиме 

впровадженню міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство (вих. лист 

№ 921-01-23 від 13.05.2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

- науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 10110 від 28 

лютого 2019 р.), підготовлений на виконання доручення Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 04-18/3-382 від 

01.03.2019 р.). 

У цілому підтримане намагання державної влади врегулювати питання 

щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Разом з тим, 

висловлені зауваження щодо вдосконалення редакції ст. 3685 у частині (а) 

форми вини, (б) редакції правової конструкції «набуття активів у власність 
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без законних на те підстав», а також (в) у зв’язку з перевантаженням її 

диспозиції в частині відмежування від інших суміжних злочинів. Запропоновано 

доповнити санкцію ч. 1 вказаної статті альтернативними видами покарання у 

виді громадських робіт та обмеження волі. Наостанок, наведена редакція 

ст. 3682 та зроблений висновок щодо можливості передачі законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України з урахуванням зауважень та пропозицій ( вих. 

лист № 808-01-23 від 11.03.2019 р.) (виконавець – Л. М. Демидова); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних 

активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, і покарання за набуття таких активів» (реєстр. № 10358 від 

03.06.2019 р.), підготовлений на виконання доручення Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 509-02-23 від 

19.06.2019 р.). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що доповнення Кримінального кодексу України статтею 3685 у 

наведеній для аналізу редакції є компромісним варіантом запровадження 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Такий законопроект на 

цей час може розглядатися як прийнятний з подальшим удосконаленням 

редакції цієї статті, виходячи із змісту міжнародних зобов’язань України щодо 

боротьби з корупцією (вих. лист № 981-01-23 від 24.06.2019 р.) (виконавці – 

Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

–– висновок щодо застосування положень законодавства України з 

питань надання за запитом чи зверненням народного депутата України певних 

відомостей досудового розслідування, підготовлений на виконання листа 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності  А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 04-

18/3-515 від 22.12.2018 р.).  
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Зроблено висновок, що інформація щодо номеру кримінального 

провадження та правової кваліфікації кримінального правопорушення, 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

охоплюється поняттям відомості досудового розслідування і може  бути 

розголошена, зокрема, у формі відповіді на депутатські запити і звернення, 

лише з дозволу слідчого,  прокурора. (вих. лист № 698-01-23 від 21.01.2019 р.) 

(виконавець – Н.В. Глинська); 

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень 

у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» (реєстр. № 

9353 від 22.12.2018 р.) підготовлений на виконання листа Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 04-18/3-2290 від 

22.12.2018 р).  

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у 

зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» спрямований на 

удосконалення правозастосування під час здійснення спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження, що сприятиме 

забезпеченню невідворотності покарання осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення та переховуються поза межами України чи на тимчасово 

окупованій території України. (вих. лист № 697-01-23 від 21.01.2019 р.) 

(виконавець – О.І. Марочкін); 

– висновок  щодо проекту Закону України «Про парламентський 

контроль за дотриманням положень законів в діяльності спеціальних служб 

та правоохоронних органів держави» (реєстр. № 9462 від 09.01,2019р.) 

підготовлений на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. 

Кожем ’якіна  (вх. лист № 04-18/3-40 від 15.01.2019 р.).  
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Проект Закону України «Про парламентський контроль за дотриманням 

положень законів в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів 

держави» потребує суттєвого доопрацювання з огляду на наступне: 1. перелік 

правоохоронних органів, наведений у п. З ч. 1 ст. 1 проекту Закону не 

відповідає Закону «Про національну безпеку України»; проект Закону не 

відповідає положенням статті 6 Закону «Про національну безпеку України» в 

частині повноважень спеціально створюваного комітету Верховної Ради 

України, а також принципів здійснення парламентського контролю; 2. потребує 

приведення у відповідність із положеннями ст. 6 Закону «Про національну 

безпеку України» і предмет парламентського контролю, основні завдання 

контролю тощо. (вих. лист № 741-02-23 від 08.02.2019 р.) (виконавці – О.І. 

Марочкін, Т.Є. Дунаєва). 

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 

застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового 

розслідування та судового провадження» (реєстр. № 10077 від 25.02.2019 р.) 

підготовлений на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  

А. А. Кожем’якіна (№ 430-01-23 від 12.03.2019 р.).  

Законопроект містить низку положень, які заслуговують на підтримку, 

зокрема щодо зміни у ч. 2 ст. 314 КПК України слова «прокурора, 

обвинуваченого» словами «обвинуваченого (крім випадків коли здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування), прокурора». Однак варто звернути увагу, 

що як спеціальне досудове розслідування так і спеціальне судове провадження 

здійснюються лише на підставі відповідного судового рішення проте винесення 

такого рішення щодо проведення підготовчого провадження «in absentia» не 

передбачено (вих. лист № 832-01-55 від 22.03.2019 р.) (виконавці – 

О.І. Марочкін, Д.І. Клепка); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про обіг 

зброї» (реєстр. № 12221), підготовлений на виконання доручення  голови 
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Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 579-01-23 від 15.10.19). 

Зроблено висновок, що пропоновані у законопроекті зміни до редакції 

ст. 263 КК України не повною мірою відповідають критеріям криміналізації 

діянь. Висловлено пропозиції та зауваження щодо поняття зброї, обмеження 

права фізичних осіб щодо набуття у власність зброї категорії «Г», припинення 

дії дозволу на володіння зброєю для фізичних осіб, підстав відмови фізичній 

особі у видачі дозволу на володіння зброєю та ін. (вих. № 1141-01-23 від 

16.10.2019) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, В. В. Голіна); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про зброю» 

(реєстр. № 1222), підготовлений на виконання доручення голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 562-01-23 від 16.09.2019). 

У висновку, зокрема, зазначено, що запровадження правового режиму 

власності на зброю в умовах воєнних дій на Сході України є передчасним (вих. 

№ 1123-02-23 від 26.09.2019) (виконавці – В. В. Голіна, Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко). 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за діяння, 

наслідком яких є введення надзвичайного стану, спричинення техногенної 

катастрофи, зупинення теплопостачання, водопостачання, 

електропостачання вивезення відходів» (реєстр. № 2263), підготовлений на 

виконання доручення голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. № 595-01-23 від 31.10.2019) 

Погоджуючись із актуальністю проблем, які покликали появу 

законопроекту, констатовано, що ці проблеми не можуть бути розв’язані 

кримінально-правовими засобами. Крім того, автори законопроекту 

пропонують криміналізувати будь-які дії відповідних службових осіб, відносно 
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до того чи визнаються вони протиправними в регуляторному законодавстві чи 

ні (вих. № 1166-01-23 від 11.11.2019) (виконавець – О. О. Пащенко). 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України (щодо незастосування строків 

давності до злочинів, вчинених з метою особистої наживи та незаконного 

збагачення під час Операції Об’єднаних Сил (ООС), а також посилення 

кримінальної відповідальності  за злочини, скоєні при виконанні державного 

оборонного замовлення або при продажу військового майна» (реєстр № 1176), 

підготовлений на виконання доручення голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист 

№ 607-01-23 від 18.11.2019). 

У цілому підтримуючи намагання авторів підвищити рівень 

відповідальності певного кола службових осіб, вбачається необхідним суттєве 

доопрацювання законопроекту в частині змін до Загальної частини (а саме ч. 5 

ст. 49 КК України), а також щодо внесення змін до Особливої частини 

(вих. № 1203-01-23 від 02.12.2019) (виконавець – Л. М. Демидова). 

- науково-правовий висновок на проект Закону України «Про 

державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних 

ігор» (реєстр № 2285), підготовлений на виконання доручення голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 598-01-23 від 04.11.2019). 

Цей законопроект не може бути прийнятим у цьому вигляді у зв’язку з 

тим, що: нова редакція ст.2032 КК України потребує наявності регуляторного 

законодавства у сфері грального бізнесу, яке наразі відсутнє; невизначенністю 

об’єктивної сторони запропонованої редакції складу злочину (вих. № 1171-02-

29 від 11.11.2019) (виконавець – М. В. Шепітько); 

– зауваження та пропозиції до проекту проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури внесення змін» (№ 2256 від 11.10.2019 р.), підготовлені на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
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правоохоронної діяльності Монастирського Д. А. (вх. лист. № 597-01-23 від 

04.11.2019.) 

У цілому науковці Інституту підтримали ідею прийняття розглядуваного 

законопроекту. Водночас М. В. Шепітьком була висловлена окрема думка, за 

якою не може бути рекомендований до прийняття у такій редакції. Виходячи з 

положень Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави» № 837/2019 від 08.11.2019 р., де зафіксовані 

завдання Кабінету Міністрів України щодо підготовки проекту Закону України 

«Про нормативно-правові акти» до 31.12.2019 р., прийняття таких змін до КК 

України, КПК України та КУпАП України може бути тільки через прийняття 

Закону України «Про нормативно-правові акти», підготовленого за дорученням 

Президента України. Прийняття пропонованих змін без врахування 

стратегічного розвитку державних та правових змін може призвести до 

порушення стабільності названих кодифікованих законодавчих актів (вих. 

№ 1197-01-23 від 26.11.2019.) (виконавці – В. Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва, М. В. 

Шепітько, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін); 

– пропозиції  щодо розвитку Національної гвардії  України, підготовлені 

на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 565-01-23 від 

23.09.2019 р.). 

Зазначені рекомендації щодо напрямів реформування Національної 

гвардії України, правового статусу, функцій, повноваження 

військовослужбовців цього правоохоронного органу, особливостей 

підпорядкування у мирний час. Проаналізовано статус аналогічних формувань 

у зарубіжних країнах. Запропоновано продовжити міжнародне співробітництво 

зі спорідненими правоохоронними структурами з військовим статусом 

іноземних країн, зокрема, з Національною жандармерією Французької 

Республіки (GIGN), жандармерією Румунії, військами Народної озброєної 

міліції КНР, Жандармерією Туреччини, Військами карабінерів Італійської 

Республіки, Поліцією готовності Німеччини, Організацією 
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північноатлантичного договору (НАТО), представництвом Європейського 

Союзу в Україні та міжнародними правоохоронними організаціями 

Європейського Союзу (FIEP, European Gendarmerie Force); відновити 

двосторонні зв’язки з Національною гвардією штату Каліфорнія (США); 

розпочати співробітництво з Сайерет Маткаль (Ізраїль) та   Спеціальною 

повітряною службою (Велика Британія) (вих. лист №  1134-01-23 від 07.10.2019 

р. (виконавці – М. Г. Колодяжний, Т. Є. Дунаєва, О. І. Марочкін); 

– пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України  «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою 

приведення його положень у відповідність до Висновку Генерального 

директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи DGI(2018)07 

від 12 жовтня 2018 року» № 2411 від 11.11.2019 р , підготовлені на виконання 

листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 609-01-23 від 02.12.2019 р.)  

У цілому підтримуючи ініціативи авторів проекту Закону, вважаємо, що 

він потребує певних доопрацювань. Зокрема, назва проекту Закону викликає 

певні зауваження. Авторами пропонується внесення змін до низки статей КПК, 

наприклад,  4¹, 7¹, 39¹, 40¹ та ін. Водночас варто звернути увагу, що чинний 

КПК у редакції від 28 листопада 2019 р. таких положень не містить. 

Запропонована редакція пункту 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК не відповідатиме формі 

викладення аналогічних положень у інших пунктах цієї статті, де 

конкретизуються органи та відомства (аналогічно й у ч. 3 ст. 38 проекту 

Закону). Виключення керівника органу дізнання з числа суб’єктів 

кримінального провадження з боку обвинувачення у п. 19 ч. 1 ст. 3 може 

спричинити складнощі зі з’ясуванням його процесуального статусу (аналогічно 

недоцільним видається виключення статті 39-1, яка визначає процесуальний 

статус керівника органу дізнання). Невизначення повноважень дізнавача у 

запропонованій редакції статті 40-1 не сприятиме з’ясуванню його 

процесуального статусу та може спричинити проблеми у правозастосуванні. 

Уточнення частини 11 статті 216 КПК щодо підслідності здійснення досудового 
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розслідування у формі дізнання варто залишити, оскільки тоді це питання 

залишається невизначеним. Це ж стосується і пропозицій щодо  

ст.ст. 217, 218 КПК (вих. лист №  1227-01-55 від 18.12.2019 р. (виконавці – 

Д. І. Клепка, О. І. Марочкін); 

– науково-правовий висновок щодо окремих питань застосування ч. 2 

ст. 194 КК України, підготовлений на звернення судді Касаційного 

кримінального суду в складі Верховного Суду Н. В. Білик (із супровідним 

листом за підписом вченого секретаря Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді Л. М. Лобойка)  (вх. лист № 7/0/27-19 від 29.01.2019 р.). 

Підготовлено висновок щодо того, чи є обов’язковою ознакою складу 

злочину заподіяння майнової шкоди у великих розмірах при кваліфікації дій 

особи за ч. 2 ст. 194 КК України. Обґрунтовано, що вимога великого розміру до 

предмету злочину не є конститутивною ознакою цього злочину ( вих. лист № 

756-01-35 від 15.02.2019 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О.О. Пащенко). 

– науково-правовий висновок стосовно застосування ст. 3891 КК 

України, підготовлений на виконання доручення на запит судді Верховного 

Суду М. В. Мазура (із супровідним листом за підписом Вченого секретаря 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді України Л. М. Лобойка) 

(вх. лист № 80/0/26-19 від 14.02.2019 р.). 

Зроблено висновок про те, що норма, передбачена ст. 3891 КК України є 

спеціальною по відношенню до ст. 382 КК України і обґрунтовано в яких 

випадках можливе її застосування (вих. лист № 882-02-55 від 18.03.2019 р.) 

(виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько); 

– науковий висновок щодо питань судоустрою, підготовлений на 

звернення судді Великої Палати Верховного Суду Прокопенка О.Б. (вх. лист 

№ 19/0/27-19 від 20.02.2019 р.).  

Зроблено висновок, що регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України (далі –ВККС) є нормативно-правовим актом. Відносини, які виникають 

у зв’язку з проведенням кваліфікаційного оцінювання суддів з ВККС є такими, 

що виникають виключно між відповідним органом державної влади та 
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Громадською радою доброчесності (далі –ГРД), а не її окремими учасниками. 

Позов члена ГРД до ВККС про визнання протиправним та нечинним положень 

її Регламенту не підлягає розгляду в судовому порядку. (вих. лист № 836-01-53 

від 25.03.2019 р.)  (виконавець – Л.М. Москвич); 

– науковий висновок щодо вимкнення трудових відносин між фізичними 

особами в контексті п. 3 ч. 1 ст. 77 КПК України, підготовлений  на звернення 

судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

С. С. Голубицького (вх. лист НАПрН України від 28.01.2019 р. № 160 ).  

Для того, щоб зробити однозначний висновок про те, чи є договір про 

надання послуг між фізичними особами правовою підставою виникнення між 

фізичними особами трудових правовідносин недостатньо даних (примірника 

договору). За таких обставин вбачається, що є недостатньо даних, щоб вважати  

Смоліговця А.В. найманим працівником щодо Мажуги А.В. у розумінні п. 3 ч. 1 

ст. 477 КПК, а також цивільного або трудового законодавства. (вих. лист № 

729-02-35 від 04.02.2019 р.) (виконавець – Т.Є. Дунаєва). 

– науковий висновок щодо розрахункової величини, яка підлягає 

застосуванню при розрахунку розміру посадового окладу судді місцевого суду з 

1 січня 2017 року, підготовлений на звернення Голови Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду М.І. Смоковича (вх. лист 

електронною поштою № 57 від 27.12.2018 р.).  

Зроблено висновок, що до 04.12.2018 р. розмір суддівської винагороди 

визначався за правилами «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 

року № 2453–VI у редакції Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192–VIIІ та Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402. (вих. лист № 

711-01-52 від 25.01.2019 р.) (виконавець – І.В. Назаров); 

– науковий висновок щодо проблемних питань повноважень Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, підготовлений на звернення Голови 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

М. І. Смоковича (вх. лист електронною поштою б/н від 18.10.2019 р.); 
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Зроблено висновок, що немає жодних правових та фактичних підстав 

стверджувати про припинення повноважень ВККСУ – державний орган існує, 

компетенція його визначена, рішення про реорганізацію та ліквідацію ВККСУ 

як державного органу – не було. Аналіз норм ЦК України дає зробити 

висновок, що під жоден із видів реорганізації процес реформування Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України не підпадає. Отже, можна зробити 

висновок, що припинення повноважень членів/ усіх членів цього колегіального 

органу не можна вважати реорганізацією ВККСУ.  Якщо довіреність 

стосувалась представництва члена ВККС, то припиняється, якщо ж довіреність 

видавалась на представництво інтересів державного органу ВККСУ, то підстав 

скасовувати довіреностей немає, оскільки представники діють в інтересах 

неліквідованого/нереорганізованого, а діючого органу. Працівники секретаріату 

продовжують отримувати заробітну плату та виконують функціональні 

обов’язки згідно з посадовими інструкціями (вих. лист №  1211-01-52 від 

06.12.2019 р.) (виконавець – Л.М. Москвич); 

– висновок щодо питань, порушених у зверненні судді Касаційного 

адміністративного суду в складі Верховного Суду  В. С. Шевцова (№ 587-01-

52 від 21.10.2019 р.) 

Зроблено висновок, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури має право самостійно погодитися із рішенням, змінити рішення або 

скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

ухвалити нове рішення; якщо Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури вирішить, що повноцінне вирішення питання за скаргою потребує 

проведення дисциплінарного провадження – справа направляється на новий 

розгляд до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з 

обов’язковим урахуванням позиції Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури щодо необхідності вчинення певних дій. Відповідно 

самостійне проведення дисциплінарного провадження щодо адвоката Вищою 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Законом не передбачено. 

Розділ IV «Виконання Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
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адвокатури функцій колегіального органу» Положення «Про Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури» від 17.11.2012 р. у частині 

визначення прав Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у 

межах розгляду скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури дослівно повторює відповідні норми Закону  (вих. лист №  1172-01-

52 від 11.11.2019 р.) (виконавець – І. В. Назаров); 

– висновок щодо питань, порушених у зверненні судді Касаційного 

адміністративного суду в складі Верховного Суду  О. П.  Стародуба (571-01-

52 від 26.09.2019 р.). 

Зроблено висновок, що ч. 11 ст. 109 Закону України № 1402-VІІІ не має 

зворотної дії у часі та не  поширюється на правовідносини (дисциплінарні 

проступки), які виникли до набранням чинності цим Законом. Передбачений  

ч. 11 ст. 109 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» трирічний строк 

є обов’язковим як при реалізації Вищою радою правосуддя передбачених ст. 56 

Закону № 1798-VІІІ (глава 6 Закону) повноважень (крім п. 5 і частково п. 2), так 

і для здійснення дисциплінарного провадження та прийняття рішення в порядку 

глави 4 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя». не може вважатись перерваним, 

передбачений ч. 11 ст. 109 Закону № 1402-VІІІ строк на час, коли національні 

процедури (дисциплінарні/судові) були завершені (вих. лист  №  №   1151-01-52 

від 23.10.2019 р.) (виконавець – Л. М. Москвич); 

– висновок щодо питань, порушених у зверненні судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду Н. М. Мартинюк (вх. лист 

№ 570-01-52 від 26.09.2019 р.); 

Зроблено висновок, що положення пункту третього розділу II Перехідних 

та прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774Л/ІІІ не можуть 

поширюватися також і на визначення розміру винагороди судді. Відповідно до 

рішення Конституційного Суду України судді, які не пройшли кваліфікаційне 

оцінювання, мають отримувати посадовий оклад, розмір якого на сьогодні має 

становити 15 мінімальних заробітних плат. Саме ця норма має застосовуватися 
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при вирахуванні розміру посадового окладу судді місцевого суду (вих. лист №  

1152-01-52 від 23.10.2019  р.) (виконавець – Л.М. Москвич); 

– науковий висновок щодо проблемних питань здійснення 

дисциплінарного провадження стосовно адвокатів, порушених у зверненні судді 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

Н. М. Мартинюк (вх. лист електронною поштою № 153 від 21.10.2019 р.). 

Зроблено висновок, що ВКДКА за результатами розгляду скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність КДКА має право скасувати рішення КДКА регіону 

та ухвалити нове рішення. ВКДКА згідно з абзацем другим п. 2 розділу 6 

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури 

повноважна змінити рішення КДКА на власний розсуд, не виходячи за межі 

Конституції та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України «Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України» (вих. лист №  1173-01-52 від 11.11.2019 р.) (виконавець – 

Л.М. Москвич); 

– науковий висновок щодо проблемного питання про розмір ставки 

судового збору, що виникло в процесі розгляду адміністративних справ  на 

звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду І.Л. Желтобрюх (вх. лист електронною поштою № 126 від 20.08.2019 р.). 

Зроблено висновок, що додаткове судове рішення є однієї із форм 

судових рішень. Законом України «Про судовий збір» установлено вичерпний 

перелік об’єктів справляння судового збору, і відповідно до якого не 

передбачено, що за оскарження рішення суду, що стосується розподілу судових 

витрат, має бути сплачено судовий збір, а також враховуючи те, що за подання 

заяви про винесення додаткового судового рішення судовий збір не 

сплачується, судовий збір за подання касаційної скарги на додаткове рішення 

не повинен сплачуватися, оскільки немає підстав зобов’язувати сторони 

судового процесу сплачувати додаткові кошти (вих. лист № 1094-01-52 від 
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02.09.2019 р.) (виконавці – Т. Є. Дунаєва, асистент кафедри адміністративного 

права та адміністративної діяльності НЮУ імені Ярослава Мудрого 

І. В. Костенко); 

– науково-правовий висновок щодо відповідності Конституції України 

положень статті 375 Кримінального кодексу України, підготовлений на запит 

судді Конституційного Суду України Г. В. Юровської (вх. лист № 615-01-37 

від 11.12.2019 р.).  

Зроблено висновок про те, що норма, передбачена ст. 375 КК України є 

такою, що відповідає положенням ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 24 та ч. 1 ст. 126 

Конституції України (вих. № 1235-01-34 від 24.12.2019 р.) (виконавець – 

М. В. Шепітько). 

– науково-правовий висновок щодо розгляду Європейським судом з прав 

людини справи «Дубовик проти України», підготовлений на виконання листа 

заступника Міністра – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини І.Ю. Ліщини (вх. лист № 4047/5.3/33-19 від 14.05.2019 р).  

Зроблено висновок, що розбіжність висновків Верховного Суду (суду 

останньої інстанції) у аналогічних справах можна вважати порушенням 

засади права на справедливий суд. Водночас висновками суду, розбіжність 

яких може бути оцінена як негативний індикатор стану дотримання статті 6 

КЗПЛ, можна вважати судові рішення, що ухвалені за результатом розгляду 

справи по суті. рішення Верховного Суду України про відмову у порушенні 

провадження за скаргою та рішення про скасування рішень судів нижчих 

інстанцій та спрямування на новий розгляд до суду першої інстанції не є 

аналогічними за своїм змістом та стосуються різного кола правовідносин. А 

відтак, відстуні логічні та фактичні підстави для констатації  неоднаковості 

висновків Верховного Суду України у зазначеній правовій ситуації. В Україні 

запроваджено систему механізмів забезпечення послідовності у випадках 

винесення суперечливих рішень у аналогічних справах. (вих. лист № 946-01-

52 від 31.05.2019 р.) (виконавці – Н.В. Глинська, О.І. Марочкін, Д.І. Клепка); 
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– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про амністію у 

2019 році», підготовлений за дорученням Президії Національної академії 

правових наук України (вх. лист ел поштою б/н від 13.02. 2019 р.). 

Зроблено висновок про необхідність доопрацювання законопроекту, у 

зв’язку із необхідністю дотримання належної термінології. Також підлягають 

зміні строки призначеного основного покарання щодо звільнення від 

відбування покарання. Запропоновані і інші уточнення, які спрямовані, у тому 

числі, на забезпечення вимог чіткості та ясності мови закону (вих. лист № 788-

01-52 від 26.02. 2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, 

К. А. Новікова); 

– науково-правовий висновок щодо застосування Закону України «Про 

охорону дитинства», підготовлений за дорученням Президії Національної 

академії правових наук України (вх. лист № 603-01-52 від 11.11.2019). 

Доведено, що заподіяння смерті будь-якому із батьків дитини, незалежно 

від того, вчинено воно іншим із батьків чи сторонньою особою, безумовно є 

порушенням охоронюваних законом прав, свобод та інтересів дитини. Разом з 

тим злочинні дії, вчинені одним з батьків стосовно іншого, що призвели до 

смерті потерпілого, не можна вважати такими, що посягають на охоронювані 

законом права та інтереси цих дітей у розумінні пункту «г» ст. 9 ЗУ «Про 

амністію у 2016 році» (вих. лист №1176-02-52 від 12.11.2019) (виконавці – 

К. А. Новікова, О. В. Новіков); 

– зауваження та пропозиції щодо врахування положень Указу 

Президента України щодо стану реалізації Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» у подальшій діяльності та розвитку Інституту (вх. 

лист ел. поштою№ 135 від 18.09.2019 р.). 

Зазначено, що процес реалізації Закону «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»  не позбавлений суперечливих моментів та потребує врахування 

інтересів наукових установ та їх фахівців. Зокрема у Методиці оцінювання 

ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової 

установи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 17 вересня 2018 
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р. (далі – Методика) виявлено: 1) положення, що потребують роз’яснення; 2) 

такі, що необґрунтовано не враховують позитивні здобутки наукових установ 

суспільного і гуманітарного профілю, до числа яких належать, зокрема, й 

науково-дослідні інститути системи НАПрН України; 3) такі, що за своїм 

змістом видаються необґрунтованими. Розкрито  зміст зазначених положень. 

Окрім того, аналіз положень Закону дозволив виявити суперечності  у 

правовому статусі докторанта, адже виникає питання щодо відносин, в яких 

перебуває докторант з відповідною установою (закладом освіти) – освітніх чи 

трудових. Такий подвійний статус докторанта може породжувати проблеми у 

відносинах з науковою установою (закладом освіти), у докторантурі якої він 

перебуває, а також порушувати його інтереси. Висловлені й інші зауваження 

(вих. № 1125-02-52 від 30.09.2019 р.) (виконавці –Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко); 

– пропозиції для Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 

та інновацій щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання у 2020 

році (вх. лист ел. поштою № 168 від 25.11.2019 р.). 

Підготовлено пропозицію розроблення законопроекту «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

операції з постачання послуг із навчання аспірантів і докторантів науковими 

установами», який планується подати одночасно до Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій та до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики у вересні 2020 р. (вих. № 1199-01-52 від 28.11.2019 р.) (виконавці – 

В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва); 

– зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» у подальшій діяльності та розвитку Інституту 

(вх. лист № 134 від 16.09.2019 р.) 

Зазначено, що відповідно до ч. 5 Законопроекту у ч. 3 статті 15 

Бюджетного кодексу до переліку джерел формування спеціального фонду 

Державного бюджету України в частині фінансування пропонується доповнити 

залишками коштів власних надходжень бюджетних установ з урахуванням ст. 

57 цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет 
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України. Зроблено висновок, що така пропозиція суперечить положенням 

інших законодавчих актів, зокрема, Закону України «Про наукову та науково-

технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII та Закону України «Про 

особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» від 

07.02.2002 № 3065-III. Окрім того, впровадження ч. 5 Законопроекту негативно 

позначиться на діяльності наукових установ та стримуватиме розвиток науки на 

ринку наукових послуг (вих. № 1111-01-52 від 19.09.2019 р.) (виконавці – В. С. 

Д. П. Євтєєва); 

– пропозиції щодо питань, які необхідно включити до порядку денного 

засідання Президії НАПрН України (вх. лист № 576-01-52 від 10.10.2019 р.). 

Запропоновано включити до порядку денного засідання Президії НАПрН 

України такі питання, як, зокрема: 1) входження збірників Інститутів у системі 

НАПрН України до категорії «Б», щодо проходження Інститутами в системі 

НАПрН України атестації у 2020 р.; 2) розробка уніфікованого Положення про 

підготовку наукових кадрів у системі аспірантури науково-дослідних інститутів 

Національної академії правових наук України та ін. (вих. лист електронною 

поштою б/н від 25.10.2019 р.) (виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

С. С. Шрамко);  

– пропозиції щодо врахування положень Указу Президента України «Про 

цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» у подальшій діяльності 

та розвитку Інституту (вх. лист № 576-01-52 від 10.10.2019 р.). 

Зазначено, що у подальшій діяльності та розвитку Інституту буде 

забезпечено принаймні дотримання таких цілей сталого розвитку України 

відповідно до положень Указу Президента України № 722/2019, як 

забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх (п. 4), забезпечення 

гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат (п. 5) 

скорочення нерівності (п. 5), сприяння поступальному, всеохоплюючому та 

сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній 
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праці для всіх (п. 8); забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст, інших населених пунктів (п. 11), забезпечення 

переходу до раціональних моделей споживання і виробництва (п. 12), сприяння 

побудові миролюбного та відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 

забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, 

підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях (п. 16), 

зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку (п. 17). Указано, яким чином вказані 

цілі будуть враховані (вих. № 1192-01-52 від 25.11.2019 р.) (виконавці – 

В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва). 

– висновок щодо проектів Законів України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (№ 1228 від 02.09.2019 р.) та «Про детективні 

послуги» (№ 1228-1 від 20.09.2019 р.), підготовлений на звернення народного 

депутата України Ю. Г. Яцика (вх. лист електронною поштою № 141 від 

08.10.2019 р.) 

На підставі аналізу проектів Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (№ 1228 від 02.09.2019 р.) та Закону України «Про 

детективні послуги» (№ 1228-1 від 20.09.2019 р.) запропоновано за основу взять 

проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№ 

1228 від 02.09.2019 р.). В той же час, необхідно зазначити, що зазначений 

проект Закону потребує подальшого удосконалення через наступне. Проекту 

Закону України «Про детективні послуги» (№ 1228-1 від 20.09.2019 р.). 

Зазначений проект Закону підготовлений на достатньо низькому рівні, має 

велику кількість помилок та описок (наприклад, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 

30, п. 2 ч. 1 ст. 41, ч. 8 ст. 41, ч. 1 ст. 42 та ін.) та деякі інші зауваження (вих. 

лист № 1145-01-52 від 18.10.2019 р.) (виконавці – Д. І. Клепка, О. І. Марочкін); 

– науковий висновок стосовно щодо тлумачення ст. 286 КК України на 

звернення судді Великої Палати Верховного Суду Ж. М. Єленіної (вх. лист 

№ 50/0/27-19 від 04.06.2019). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків: 
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1) вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння може бути або 

частиною об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК 

України, або обставиною, що обтяжує покарання, передбаченою статтею 67 КК 

України; 

2) у випадку врахування як ознаки об’єктивної сторони злочину проти 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту такої обставини, як 

вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному 

вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, та встановлення 

безпосереднього причинного зв’язку між цим порушенням ПДР та суспільно 

небезпечними наслідками, така обставина не може вважатися обтяжуючою 

покарання за ст. 67 КК України (вих. лист № 990-02-35 від 02.07.2019) 

(виконавці – В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

– науковий висновок стосовно щодо тлумачення статей 152 та 153 КК 

України на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Н. О. Марчук 

(вх. лист № 440/0/26-19 від 12.09.2019). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків: 

1) порівняно з попередньою редакцією ст. 152 КК у новій редакції цієї 

статті були значно розширені межі об’єктивної сторони складу злочину (діяння 

та спосіб); 

2) порівняно з попередньою редакцією ст. 153 КК у новій редакції цієї 

статті було звужено обсяг діяння та було розширено спосіб; 

3) деякі дії, що до внесення змін розглядуваним законом кваліфікувалися 

за ст. 153 КК, після набрання чинності цим Законом стали кваліфікуватися за 

ст. 152 КК; 

4) Оскільки склад злочину, передбачений ст. 152 КК України, було 

розширено за змістом, зміна диспозиції норми ст. 152 КК не свідчить про 

декриміналізацію окремих дій, а так само про покращення становища особи у 

будь-який спосіб у порівнянні з попередньою юридичною конструкцією цього 

складу злочину; 
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5) зміни диспозиції злочинів, передбачених статтями 152, 153 КК в 

редакції Закону № 2227-VIII не є підставою для застосування зворотної дії 

кримінально закону у часі (вих. лист № 1161-02-35 від 01.11.2019) (виконавці – 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

- науковий висновок щодо окремих питань застосування статей 50, 51, 65 

КК України на виконання доручення Вченого секретаря науково-

консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка для Касаційного 

кримінального суду Верховного Суду України (вх. лист № 52/0/27-19 від 

18.06.2019). 

Доведено, що призначення засудженому за запропонованим судовим 

провадженням реального покарання у виді штрафу замість звільнення його від 

відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням не порушує 

вимог статей 50, 51, 65 (вих. лист № 1005-02-25 від 08.07.19) (виконавці – 

В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

- науковий висновок щодо окремих питань застосування статті 240 КК 

України на звернення голови Касаційного кримінального суду С. І. Кравченка 

(із супровідним листом за підписом вченого секретаря Науково-

консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) (вх.лист 

електронною поштою б/н). 

Обґрунтовується, що для кваліфікації діяння за ч. 4 ст. 240 КК України не 

потрібно встановлювати наслідки, передбачені ч. 1, 2 цієї статті, оскільки там 

міститься самостійний склад злочину (вих.лист електронною поштою б/н) 

(виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

- науковий висновок щодо окремих питань застосування ч.ч. 3, 4 статті 

68 КК України на звернення судді Касаційного кримінального суду Верховного 

суду І. І. Григор’євої (із супровідним листом за підписом вченого секретаря 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) (вх. лист 

електронною поштою б/н від 05.09.2019). 

Доводиться, що ч.ч. 3, 4 статті 68 КК України містить заборону на 

призначення покарання у виді довічного позбавлення волі за незакінчений 
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злочин, за винятком прямо передбачених там випадків. Зроблено висновок, що 

в усіх інших випадках призначення названого виду покарання є можливим (вих. 

лист № 1137-02-35 від 09.10.2019) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

- науковий висновок щодо тлумачення та застосування ст. 78 КК України 

на звернення судді Касаційного кримінального суду Верховного суду 

В. В. Короля (із супровідним листом за підписом вченого секретаря Науково-

консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка) (вх. лист 

електронною поштою б/н від 20.09.2019). 

Встановлено, що якщо про вчинення під час іспитового строку нового 

злочину стало відомо після винесення постанови про звільнення засудженого 

від покарання (ч. 1 ст. 78 КК України), суд, який розглядає справу про новий 

злочин, вправі призначити покарання за сукупністю вироків лише за умови 

скасування постанови в установленому законом порядку. Цей порядок 

врегулювано гл. 34 КПК України (вих. лист № 1142-02-35 від 16.10.2019) 

(виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько). 

 

5.4) Участь у розробці проектів інших документів та нормативно-

правових актів: не бралася. 

5.5) Інше: 

– пропозиції та зауваження на текст петиції громадянки Іщенко Юлії 

Іванівни щодо підготовки законопроекту про заборону психологічного 

насильства (вх. лист № 363-01-52 від 21.01.2019 р.). 

Зроблений висновок, що кримінальну відповідальність за психологічне 

насильство вже передбачено у чинному КК України, тому наразі відсутня 

необхідність у прийнятті додаткових нормативних актів у сфері заборони 

психологічного та іншого насильства. При цьому нові сучасні форми впливу на 

психологічний стан людини потребують додаткового вивчення та аналізу. 

Здійснений аналіз діяння крізь призму основних підстав і принципів 

криміналізації (юридико-кримінологічні, соціально-економічні та соціально-

психологічні підстави). Підкреслено, що актуальним є удосконалення 
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діяльності суб’єктів, зазначених у прийнятому законі (вих. лист № 714-02-52 

від 28.01.2019 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. Г. Колодяжний); 

– інформацію для здійснення підготовки «круглого столу» «Стан 

боротьби з організованою злочинністю», що проводився під час десятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом ВРУ з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, підготовлену на 

виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна 

(вх. лист б/н від 19.02.2019 р.).  

Рекомендовано звернути увагу на питання щодо: удосконалення 

нормативно-правової бази по боротьбі з організованою злочинністю в Україні; 

покращення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій 

злочинності; прийняття та доповнення чинних законодавчих актів, спрямованих 

на покращення якості та ефективності роботи правоохоронних органів у сфері 

запобігання організованій злочинності (вих. лист № 804-01-55 від 04.03.2019 р.) 

(виконавець – М. Г. Колодяжний); 

– рецензія на затверджені вченими радами вищих навчальних закладів та 

наукових установ України теми дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право», підготовлена за 

дорученням Президії Національної академії правових наук України (за 

зверненням академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН 

України Ю. В. Бауліна).  

Надано зауваження стосовно низки затверджених тем за напрямом 

«Кримінологія» (виконавець – М. Г. Колодяжний). 

 

VІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У 2019 р. у структурних підрозділах Інституту планується продовжити 

роботу над новими темами фундаментальних досліджень із метою реалізації 

завдань, визеначених у Стратегії розвитку наукової діяльності Національної 



 191 

академії правових наук України на 2016-2020 роки, Стратегії розвитку 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса НАПрН України, затвердженої постановою вченої ради Інституту 

№ 5 від 25 травня 2016 р., Законі України “Про пріоритетні напрями озвитку 

науки і техніки” та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015.  

У 2020 р. у секторі дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю продовжуватимуть роботу над фундаментальним 

дослідженням за темою «Проблеми формування сучасної доктрини 

кримінального права України». Очікуваними результатами стане підготовка 

науковцями рукопису монографії, наукових статей та тез наукових доповідей. 

Теоретичні розробки мають бути використані у доповідях на науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах».  

Основні виконавці: акад. НАН України В. Я. Тацій (керівник теми), акад. 

НАПрН України В. І. Борисов, Л. М. Демидова (керівник наукових робіт), акад. 

НАПрН України Н. О. Гуторова, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко,  

Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко, О. С. Попович. 

У 2020 р. у секторі дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства планується продовження роботи над фундаментальною темою 

дослідження «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України та практики його застосування». За темою буде й далі 

здійснюватися детальний аналіз Кримінально-виконавчого кодексу України та 

підзаконних нормативно-правових актів, що випливають з нього, іншого 

чинного кримінально-виконавчого законодавства на предмет відповідності 

Конституції України, міжнародним стандартам поводження із засудженими з 

метою їх удосконалення і направлених на покращення порядку і умов 

виконання та відбування кримінальних покарань, підвищення ефективності 

діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України тощо. Буде 

проводитись опитування й інтерв’ювання засуджених до різних видів 

кримінальних покарань, а також практичних працівників Державної 
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кримінально-виконавчої служби України та інших органів, які беруть участь у 

виконанні кримінальних покарань, систематизація та узагальнення накопиченої 

літератури, підготовка статей, наукових доповідей на конференції та інші 

наукові заходи. По завершенню теми планується видання монографії. 

Основні виконавці: А.Х. Степанюк (науковий керівник теми), 

І.С. Яковець, К.А. Автухов, О.В. Гальцова, М.Ю. Кутєпов. 

У 2020 році сектор дослідження проблем злочинності та її причин 

буде продовжувати працювати над фундаментальною темою «Кримінологічні 

проблеми корупції у приватній сфері» згідно з робочим планом. На підставі 

проведеного дослідження мають бути підготовлені інформаційно-аналітична 

довідка за результатами емпіричних досліджень; рукопис монографії, наукові 

статті та інші публікації на зазначену тематику.    Очікуваними результатами 

дослідження буде підготовка розділів запланованої колективної монографії, 

наукових статей та тез наукових доповідей. Теоретичні розробки знайдуть своє 

відображення у наукових статтях, доповідях на науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах» із цієї проблематики.  

Основні виконавці: Б.М. Головкін (керівник теми), І.О. Христич, 

О.В. Новіков, А.Ю. Дзюба, А.Є. Симкіна. 

У 2020 р. науковці сектора дослідження проблем запобігання 

злочинності завершуватимуть роботу над фундаментальною темою «Стратегія 

зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика» згідно з 

робочим планом. Наукові результати дослідження знайдуть своє відображення 

у колективній монографії, наукових статтях, доповідях на науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах» із цієї проблематики.  

Основні виконавці: чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна (керівник теми),  

В.С. Батиргареєва, М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко, А.В. Калініна, 

М. О. Маршуба.   

У 2020 р. сектор дослідження проблем судової, слідчої та 

прокурорської  діяльності продовжить дослідження фундаментальної теми: 

«Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 
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України» Розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення якості 

кримінального процесуального законодавства України та підвищення 

ефективності його застосування будуть опубліковані в наукових статтях, тезах 

наукових доповідей, пропозиціях до проекту Закону України «Про внесення 

змін до кримінального процесуального законодавства України. 

Основні виконавці: О. Г. Шило (науковий керівник теми), Л. М. Москвич, 

Н. В. Глинська, І. В. Назаров,  О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, 

А. А. Барабаш.  

У 2020 році науковці лабораторії «Використання досягнень науки і 

техніки у боротьбі зі злочинністю» продовжуватимуть працювати над 

фундаментальною темою «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в 

умовах змагального кримінального процесу» згідно з робочим планом. Наукові 

результати дослідження будуть відображені у наукових статтях, доповідях на 

науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» із цієї 

проблематики.  

Основні виконавці: акад. НАПрН України В. Ю. Шепітько (науковий 

керівник теми), В.О. Коновалова, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, Г. М. Гетьман, 

Н. В. Павлюк, М. О. Соколенко. 

 

VІІ. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ 

ЗАХОДІВ: КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, “КРУГЛИХ СТОЛІВ” ТОЩО 

7.1. Наукові заходи, що були організовані та проведені Інститутом 

(15)  

Назва Ранг Час 

проведення 

Кількість 

учасників 

(у т.ч. 

зарубіж-

них) 

Приклади 

результатів 

1.  Концептуальні засади 

реформування законодавства 

про кримінальну 
відповідальність 

Наукова конференція 

(НДІ ВПЗ разом із 

Прикарпатським 
національним 

унівесритетом імені 

В. Стефаника) 

8 лютого 

2019 р., 

м. Івано-
Франківськ 

25 Збірник тез 

доповідей 

2. Наукова конференція за 
результатами роботи фахівців 

Конференція 
(НДІ ВПЗ) 

26 березня 
2019 р.  

52 Збірник 
матеріалів 
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Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності 

імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових 
наук України за 

фундаментальними темами у 

2018 р. 

м. Харків 

3. Засідання ради молодих 
учених у рамках проведення 

Тринадцятого всеукраїнського 

тижня права  

«Круглий стіл» 
(НДІ ВПЗ)  

16 травня  
2019 р., 

м. Харків 

17 Опублікуван
ня наукових 

доповідей у 

фаховому 
виданні 

4. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні 
проблеми її забезпечення 

 

 
 

 

Міжнародний 

«круглий стіл»  

(НДІ ВПЗ разом із 
Харківською 

обласною 

організацією 
(Відокремленим 

підрозділом у 

Харківській області) 
ГО «Всеукраїнська 

асоціація 

кримінального 

права», НЮУ імені 
Ярослава Мудрого, 

ХНУВС, ХНУ ім. В. 

Н. Каразіна»)  
 

17 травня  

2019 р.,  

м. Харків  

90 Збірник 

матеріалів 

«круглого 
столу» 

 

5. Запобігання катувань в 

практиці органів кримінальної 

юстиції 

«Дискусійний клуб» 

(НДІ ВПЗ разом із ГО 

«Україна без тортур») 

29 травня  

2019 р.,  

м. Харків 

15 Збірник тез 

6. Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу 

України 

Міжнародна науково-

практична 

конференція з 
кримінального права 

(Консультативна місія 

Європейського союзу 

в Україні, 
НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, НДІ ВПЗ, 

ГО «Всеукраїнська 
асоціація 

кримінального 

права») 

17-19 

жовтня 2019 

р., с. 
Березівське,

Харківська 

обл. 

100 Збірник тез  

 

7. Протидія злочинності: теорія 
та практика 

ІХ Міжнародна 
науково-практична 

інтернет-конференція, 

присвячена пам’яті О. 
М. Литвака 

(Генеральна 

прокуратура України, 

Національна академія 
прокуратури України, 

НДІ ВПЗ, НАВС, 

Проект Європей- 

25 
листопада 

2019 р., 

м. Київ 

75 Збірник тез  
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ського Союзу «Дія-
ЄС: Заходи ЄС з 

питань протидії 

наркотикам та 
організованій 

злочинності», 

громадська 
організація «Ла 

Страда − Україна) 

8. Протидія організованій 

злочинності і корупції  

ХІХ всеукраїнська 

наукова конференція з 
кримінології для 

студентів, аспірантів 

та молодих вчених 
(Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого, 
НДІ ВПЗ) 

2 грудня 

2019 р.,  
м. Харків 

100 Збірник тез 

9. Реформування системи 

охорони здоров’я: корупційні 
ризики та способи їх усунення 

Круглий стіл 

(НДІ ВПЗ, ОБСЄ) 

5 грудня 

2019 р.,  
м. Харків 

40 Збірник тез 

10. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні 

Медико-правовий 

форум 

(НДІ ВПЗ, Науковий 

журнал “Wiadomosci 

Lekarskie”, ОБСЄ, 

НАПрН України, 
НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, Українська 

національна група 

Міжнародної асоціації 
кримінального права 

6 грудня 

2019 р.,  

м. Харків 

100 Збірник тез 

11. Інноваційні методи та 

цифрові технології в 
криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній 

практиці 

«Круглий стіл»  

(НДІ ВПЗ) 

12 грудня 

2019 р., 
м. Харків 

80 Збірник тез 

12. Домашнє насильство в 
Україні: кримінально-правові та 

кримінологічні проблеми 

Відкрита дискусія 13 грудня 
2019 р., 

м. Харків 

36 Опублікуван
ня наукових 

доповідей у 

фаховому 

виданні 

13. Дотримання прав ув’язнених 

та роль у цьому національного 

превентивного механізму 

«Круглий стіл»  

(НДІ ВПЗ разом із ГО 

«Україна без тортур») 

13 грудня 

2019 р., м. 

Харків 

25 Збірник тез 

14. Актуальні проблеми протидії 

злочинності 

Наукова конференція 

(НДІ ВПЗ) 

23 грудня 

2019 р., 

м. Харків 

50 Збірник тез 

15. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального 
законодавства України 

Круглий стіл 

(НДІ ВПЗ) 

24 грудня 

2019 р., 
м. Харків 

20 Збірник тез 

 

 

https://www.lira.clinic/vymohy-dlya-naukovyh-publikaciy-wiadomosci-lekarskie-polsha
https://www.lira.clinic/vymohy-dlya-naukovyh-publikaciy-wiadomosci-lekarskie-polsha
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7.2. Наукові заходи, в яких брали участь науковці Інституту 

У 2019 р. співробітники Інституту взяли активну участь у роботі 104 

міжнародних, республіканських, регіональних та місцевих науково-практичних 

конференцій, семінарів, “круглих столів”: 

1. Семінар «Справедливість, закон і суспільство» (28 листопада – 

2 грудня 2018 р .,  The Aspen Institute Kyiv за фінансової підтримки OSCE 

Project Co-ordinator in Ukraine,  м. Дніпро) (Л.М. Москвич) (не увійшло до Звіту 

за 2018 р.); 

2. Conference proceedings «Legal practice in EU countries and Ukraine at 

the modern stage: international scientific and practical conference» (January 25-26, 

2019,  Arad, Romania, faculty of juridicial sciences of Vasile Goldis Western 

University of Arad) (Д. П. Євтєєва, В. М. Шевчук); 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право в 

умовах глобалізації: реалії та перспективи» (1-2 лютого 2019 р., м. Дніпро, ГО 

«Правовий світ») (В.М. Шевчук); 

4. IX міжнародна наукова конференція «Science and Society» (Центр 

наукових досліджень «Solution» (Київ) (1 лютого 2019 р., м. Гамільтон, Канада) 

(Г.М. Гетьман); 

5. Тренінг на тему: «Як подолати політичну корупцію: інструменти 

для громадського контролю» (06 лютого 2019 р., USAID, UPLAN та ін., м. 

Харків) (Т. Є. Дунаєва); 

6. Наукова конференція «Концептуальні засади реформування 

законодавства про кримінальну відповідальність» (8 лютого 2019 р., м. Івано-

Франківськ, Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. Стефаника) (В. С. Батиргареєва, 

Д. П. Євтєєва). 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив юридичної 

науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» (15-16 

лютого 2019 р., м. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів») (М.Ю. Кутєпов); 

8. Круглий стіл «Захист мирного населення в умовах збройного 

конфлікту. Прокуратура Азербайджану по Нагорному Карабаху» (22 лютого 

https://www.facebook.com/AspenKyiv/?__tn__=K-R&eid=ARB2ZLJEiQXk3t3_GatxKfUvtjU7cF54MVuYo3qG-BkFZ5-06ugLbcdO6KJdV_1fHUn8RUTQn5wb05hO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDUHEYoLP8bP63FUnYLr6fqj4v4HK11RT_j7gYJEHSzLePlWLyCuBs8gn-aW1SnW_hqsD7hJ92n3dVi7fyzkPtv3VBMAukfPw_8C9sfepUSLdJRb1gXvNioRQr8pDINYE7CBORtRSQwW6XTTpDnhpKZ9wjNbQh4b6lSsC449s9YF74JHJfxYJFmDtru2A_6BK6kvnU5fIkfOzeFYFOCiov3wnbhZ1Ti2YHTxqYikLWFBscrl6Qj6IhnUC4YuqWnBULI5sHVvutwNKzCvCc_c956rL74asfjotEjbbmMdnfoJl8FFJ0e0RWWQVntTNxhCoofHSR2aMhxRZ7ZJHzI21U
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/?__tn__=K-R&eid=ARBJ8blsRbPLdbdzftEW7136DtsWqgySTFrH3VG86wxGS6QIW11FpwLknManZFDFWaToa5wjxcsYkgy2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDUHEYoLP8bP63FUnYLr6fqj4v4HK11RT_j7gYJEHSzLePlWLyCuBs8gn-aW1SnW_hqsD7hJ92n3dVi7fyzkPtv3VBMAukfPw_8C9sfepUSLdJRb1gXvNioRQr8pDINYE7CBORtRSQwW6XTTpDnhpKZ9wjNbQh4b6lSsC449s9YF74JHJfxYJFmDtru2A_6BK6kvnU5fIkfOzeFYFOCiov3wnbhZ1Ti2YHTxqYikLWFBscrl6Qj6IhnUC4YuqWnBULI5sHVvutwNKzCvCc_c956rL74asfjotEjbbmMdnfoJl8FFJ0e0RWWQVntTNxhCoofHSR2aMhxRZ7ZJH
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/?__tn__=K-R&eid=ARBJ8blsRbPLdbdzftEW7136DtsWqgySTFrH3VG86wxGS6QIW11FpwLknManZFDFWaToa5wjxcsYkgy2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDUHEYoLP8bP63FUnYLr6fqj4v4HK11RT_j7gYJEHSzLePlWLyCuBs8gn-aW1SnW_hqsD7hJ92n3dVi7fyzkPtv3VBMAukfPw_8C9sfepUSLdJRb1gXvNioRQr8pDINYE7CBORtRSQwW6XTTpDnhpKZ9wjNbQh4b6lSsC449s9YF74JHJfxYJFmDtru2A_6BK6kvnU5fIkfOzeFYFOCiov3wnbhZ1Ti2YHTxqYikLWFBscrl6Qj6IhnUC4YuqWnBULI5sHVvutwNKzCvCc_c956rL74asfjotEjbbmMdnfoJl8FFJ0e0RWWQVntTNxhCoofHSR2aMhxRZ7ZJH
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2019 р., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, м. Київ) (О.Г. Шило); 

9. Інтернет-конференція «Сучасні проблеми розвитку права та 

економіки в інноваційному суспільстві» (26 лютого 2019 р., м. Харків, НДІ 

правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України) (М.О. 

Соколенко); 

10. Навчальний семінар «Практичні аспекти дотримання 

конституційних прав учасників процесу під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень та підтримання обвинувачення» (27 

лютого 2019 р., прокуратура Харківської області, м. Харків) (О.Г. Шило); 

11. ІІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-

розшукової діяльності» (1 березня 2019 р., м. Хмельницький, Національна 

академія Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького,) (В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, І. О. Христич, О. Я. 

Костецька, А. Ю. Дзюба, А. Є. Симкіна, О. Г. Шило); 

12. 2-й Харківський круглий стіл з юридичних та практичних викликів 

з питань затримання (13 березня 2019 р., Операційний департамент КМЄС в 

Україні, м. Харків) (О.Г. Шило) 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (15-16 березня 2019 р., 

м. Львів, Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив») 

(Б. М. Головкін); 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Сутність та 

значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (8–9 березня 

2019 р., м. Одеса, Причорноморська фундація права) (А. Ю. Дзюба);  

15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна та 

національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти» (15 березня 2019 р., м. 

Дніпро, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ) (М. Г. Колодяжний); 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Україна – 



 198 

Європейський Союз: від партнерства до асоціації (до 25-річчя підписання угоди 

про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС)» (19-20 берез. 2019 р., 

Львів, ЛНУ ім. І. Франка) (М. Г. Колодяжний). 

17. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал 

та перспективи розвитку юридичної науки» (22–23 березня 2019 р. м. 

Запоріжжя, Запорізька міська громадська організація «Істина») (І. О. Христич);  

18. Наукова конференція за результатами роботи науковців Інституту 

за фундаментальними темами у 2018 р. (26 березня 2019 р., м. Харків, НДІ 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України) 

(В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, С. С. Шрамко,  

М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна, М. О. Маршуба, Н. О. Гуторова, 

Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова, О. О. Пащенко, О. С. Попович, 

М. В. Шепітько, Н. В. Шульженко, Б. М. Головкін, О. В. Новіков, І. О. Христич, 

А. Ю. Дзюба, А. Є. Симкіна, А.Ф. Степанюк, І.С. Яковець, К.А. Автухов,  

О.В. Гальцова, М.Ю. Кутєпов, Н.В. Глинська, Т.Є. Дунаєва, Д.І. Клепка,  

В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, Г.М. Гетьман, Н.В. Павлюк,  

М.О. Соколенко); 

19. Международная научно-практическая конференция «Особенности 

адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству 

Европейского Союза» (22-23 марта 2019 г., Институт юридических и 

политических исследований Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев, 

Республика Молдова) (Л.М. Москвич); 

20. International Interdisciplinary Conference on Social Sciences «PlACES» 

(April 2, 2019, Riga, Latvia, Rīga Stradiņš University) (В. С. Батиргареєва,  

Н. О. Гуторова,  А. В. Калініна, А. Є. Симкіна); 

21. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні 

напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» (11 квітня 2919 р., м. 

Харків, кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ХНУ 

імені В. Н. Каразіна) (І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва); 
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22. Міжнародна конференція «Академічна доброчесність: практичний 

вимір» (11-12 квітня 2019 р., м. Київ) (В.І. Назаров); 

23. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські 

правові читання» (11-12 квітня 2019 р., Ужгородський національний 

університет, м. Ужгород) (Л.М. Москвич); 

24. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети 

розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (12-13 квітня 2019 р., м. Одеса, ГО 

«Причорноморська фундація права») (В. М. Шевчук, І. О. Христич); 

25. Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна 

українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» (12 

квітня 2019 р., м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського) (І. О. Христич); 

26. ІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія 

незаконній міграції та торгівлі людьми» (12-13 квітня 2019 р., м. Івано-

Франківськ, Університет Короля Данила) (В. С. Батиргареєва, Н. О. Гуторова, 

А. В. Калініна); 

27. Міжнародний круглий стіл «Інститут пробації в Україні: сучасний 

стан і перспективи розвитку»: матеріали міжнар. круглого столу (16 квітня 

2019 р., м. Київ, Національна академія прокуратури України спільно з 

Національною школою суддів України) (В. С. Батирграреєва, Г. М. Гетьман, 

М. Г. Колодяжний, Н. О. Гуторова, А. Ф. Степанюк,  К. А. Новікова); 

28. Міжнародна науково-практична конференція до 25-річчя ХНУВС 

«Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти 

громадської безпеки та публічного порядку» (18 квітня 2019 р., м. Харків, МВС 

України, ХНУВС, ГО «Кримінологічна асоціація України») (В. В. Голіна  

С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, І. О. Христич, А. Ю. Дзюба); 

29. Круглий стіл з питань кримінального процесу «Арешт майна як 

захід забезпечення кримінального провадження: проблеми правозастосування» 

(18 квітня 2019 р., Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава) (О. Г. Шило,  
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Н. В.Глинська); 

30. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня 

народження Заслуженого професора М.С. Бокаріуса (18-19 квітня 2019 року, м. 

Харків. ХНДІСЕ) (В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, Н.В. Павлюк, 

М.О. Соколенко); 

31. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична 

наука: проблеми доктринальної комунікації» (19 квітня 2019 р., м. Харків, ХНУ 

імені В. Н. Каразіна) (І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва); 

32. Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання 

юридичної науки в Україні та в країнах ЄС» (19-20 квітня 2019 р., м. Мішкольц, 

Угорщина, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar) (Б. М. Головкін); 

33. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна 

власність і право на шляху до сталого розвитку України» (19 квітня 2019 р., м. 

Київ, (м. Київ, Київ. ін-т інтелектуальн. власності та права Нац. ун-ту «Одеська 

юридична академія») (Г. К. Авдєєва, А. В. Калініна). 

34. Міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи в 

Україні: реалії сьогодення» (19–20 квітня 2019 р., м. Харків: ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів») (М.Ю. Кутєпов); 

35. Международная научно-практическая конференция «Формирование 

эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного 

производства – приоритетная задача юридической науки и практики»  (25-26 

апреля 2019 г., г. Минск, Следственный комитет Республики Беларусь)  

(С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна, Д. І. Клепка, А. Ю. Дзюба,  

А. Є. Симкіна); 

36. Круглий стіл «Реформування кримінально-виконавчої системи 

України: шлях до викорінення тортур» (24 квітня 2019 р., м. Харків, кафедра 

кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, ГО «Україна без тортур»)  

(А.Ф. Степанюк, О.В. Гальцова, К.А. Автухов); 
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37. International Scientifically-Practical Conference «Current Challenges 

Facing the Legal System Programme» (April 25, 2019, Riga, Latvia, Rīga Stradiņš 

University) (В. Батиргареєва); 

38. Науково-практична конференція «Питання довічного покарання в 

контексті міжнародних стандартів. Українські проблеми і перспективи» (26 

квітня 2019 р., м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка) (М.Ю. Кутєпов, О.В. Гальцова); 

39. Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 

реформування української системи і міжнародний досвід» (26 квітня 2019 р., м. 

Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого) (О.Г. Шило); 

40. Міжнародна конференція  консорціуму  університетів-

учасників  проекту «Еразмус+» «Модернізація магістерських програм 

підготовки суддів, прокурорів та слідчих» (28 квітня–2 травня 2019 р., м. Грац, 

Австрія, CRIMHUM, Грацський університет імени Карла і Франца)  

(Б. М. Головкін); 

41. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової 

системи України в умовах сьогодення» (3–4 травня 2019 р., м. Харків, 

Східноукраїнська наукова юридична організація) (І. О. Христич); 

42. Семінар (практикум) «Досвід функціонування Європейського суду з 

прав людини: від звернення до виконання рішення», організованого у співпраці 

Національної школи суддів України з Європейським судом з прав людини» (15 

травня 2019 р., м. Страсбург, Європейський Суд з прав людини)  

(Л.М. Москвич); 

43. І Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав 

людини: міжнародний та вітчизняний досвід» (16 травня 2019 р., м. Київ, 

Національна академія прокуратури України спільно з Генеральною 

прокуратурою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини, Консультативною місією Європейського Союзу в Україні та 

Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 

правоохоронних органів) (М. Г. Колодяжний, Г. К. Авдєєва, І. О. Христич,  

К. А. Новікова); 
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44. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої 

діяльності» (17-18 травня 2019 р., м. Харків, Асоціація аспірантів-юристів)  

(І. О. Христич); 

45. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних 

процесів» (18 травня 2019 р., Запоріжжя, Запоріз. нац. тех. ун-т) (С. С. Шрамко, 

М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 

46. Круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування» 

(22 травня 2019 р., м. Київ, Національна академія прокуратури України)  

(О.Г. Шило); 

47. Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності» (23 травня 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)  

(О.Г. Шило, О.І. Марочкін); 

48. Майстер-клас «Електронних доказів в кримінальному провадженні» 

із начальником слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим (місце 

дислокації – м. Херсон) (24 травня 2019 р., Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) (О.Г. Шило); 

49. VII Східноукраїнський юридичний форум (23-24 травня 2019 р., 

організатор: Асоціація правників України, м. Харків, Superior Golf & Spa 

Resort) (Л.М. Москвич); 

50. ІІІ Підсумкова науково-практична конференція «Реформування 

національної безпеки: історія, сучасність, перспективи» (24 травня 2019 р., м. 

Київ, КНУ ім. Т. Шевченка) (М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 

51. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінальне 

правопорушення: національний та зарубіжний виміри» (24 травня 2019 р., м. 

Одеса, Нац. ун-т «Одеська юридична академія») (В. В. Голіна С. С. Шрамко, 

 М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 
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52. Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Засади 

функціонування кримінальної юстиції» (24 травня 2019 р., м. Хмельницький, 

Хмельницький ун-т. управління та права ім. Л. Юзькова) (В. С. Батиргареєва, 

В. В. Голіна С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 

53. Тренінг «Помилки слідчого в досудовому розслідуванні» прокурора 

Мар’їнського  відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області м. 

Тахтарова (28 травня 2019 р., м. Харків, Національний юридичний університет  

ім. Ярослава Мудрого) (О.Г. Шило); 

54. Слухання на тему «Діяльність Державного бюро розслідувань, 

стан виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань та 

додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина» (29 травня 2019 р., 

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності, м. Київ) (Т.Є. Дунаєва). 

55. Міжнародна науково-практична конференція «Медіація в судовій, 

правоохоронній та правозахисній системах» (30-31 травня 2019 р., Одеський 

державний університет внутрішніх справ за сприяння Представництва Фонду 

Ганса Зайделя в Україні, м. Одеса) (Д.І. Клепка); 

56. Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (м. Одеса, 31 трав. 2018 р., Нац. ун-т «Одеська юрид. 

академія» ) (В.М. Шевчук); 

57. «Круглий стіл» «Організаційно-правові засади запобігання 

домашньому насильству: реалії та перспективи» (31 травня 2019 р., 

м. Запоріжжя, Класичний приватний університет) (В. В. Голіна С. С. Шрамко, 

Г. К. Авдєєва, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 

58. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права» присвячена 70-річчю з дня народження професора Івана 

Єгоровича Марочкіна (31 травня 2019 р., Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків) (Л.М. Москвич, І. В. Назаров); 

59. Board of Directors Meeting of International Association of Penal Law 

(Paris, 30 May-1 June 2019) (М. В. Шепітько); 
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60. Фахова дискусія «Юрисдикція ВАКС», EUACI (European Union anti-

corruption initiative) (20 червня  2019 р., Верховний Суд, м. Київ) (О.Г. Шило); 

61. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні 

питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» 

(21 червня 2019 р., м. Харків, НДІ публічної політики і соціальних наук)  

(В. В. Голіна, В.М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, Д. І. Клепка); 

62. Фахова дискусія «Юрисдикція ВАКС», EUACI (European Union anti-

corruption initiative) (20 червня  2019 р., м. Київ) (О.Г. Шило); 

63. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні 

питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» 

(21 червня 2019 р., м. Харків, Науково-дослідний інститут публічної політики і 

соціальних наук) (В.М. Шевчук); 

64. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р.) 

(М. О. Маршуба); 

65. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та 

цифрової реальності» (17-18 верес. 2019 р., м. Київ) (М. Г. Колодяжний); 

66. International Congress «Criminalistics and Forensic Expertology: 

Science, Practice, Studies» (Kaunas, 19-21 September 2019) (М. В. Шепітько, 

В. М. Шевчук); 

67. V Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: 

quo vadis?» (19−20 вересня 2019 р., м. Львів, Львівський державний університет 

внутрішніх справ, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Служба безпеки 

України) (Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

68. Міжнародна юридична науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (20–21 вересня 

2019 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів» (Новіков О.В., Христич  

І. О.); 

69. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Розвиток 
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державності та права в Україні: реалії та перспективи» (20–21 вересня 2019 

р., Львів, Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив») (Новіков 

О.В.); 

70. Панельна дискусія «Кримінальні загрози в секторі безпеки: 

практики ефективного реагування» ІІІ Харківського міжнародного 

юридичного форуму (26 вересня 2019 р., м. Харків, OSCE в Україні, 

Європейська експертна асоціація в рамках проекту «PRAVO-JUSTICE», НЮУ 

ім. Яросава Мудрого (Головкін Б.М., Шило О. Г., Москвич Л. М., Новіков О.В., 

Христич І. О., Дзюба А. Ю., Назаров І. В.); 

71. Міжнародний круглий стіл «Новели законодавства про запобігання 

та протидію домашньому насильству» (27 вересня 2019 р., м. Київ, Національна 

академія прокуратури України) (В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, 

С. С. Шрамко, А. В. Калініна); 

72. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Актуальна 

юриспруденція» (м. Київ, 3 жовтня 2019 р., м. Київ (Новіков О.В., Дзюба А. Ю.); 

73. Всеукраїнська юридична науково-практична конференція 

«Актуальні питання запобігання і протидії корупції» (16 жовтня 2019 р., м. 

Біла Церква, Білоцерківський Національний аграрний університет) (Новіков 

О.В., Христич І. О., Калініна А. В., Дунаєва Т. Є.); 

74. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості 

застосування антикорупційного законодавства : від розслідування до вироку 

суду» (17 жовтня 2019 р., ХНУВС) (В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, 

С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 

75. Міжнародна юридична науково-практична конференція 

«Особливості застосування антикорупційного законодавства від розслідування 

до вироку суду» (17 жовтня 2019 р., м. Харків. МВС України, Харківській 

національній університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України, 

Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції», Громадська рада 

при Міністерстві внутрішніх справ України) (В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, 
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С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна, О.В. Новіков, Т. Є. Дунаєва, 

І. О. Христич, С.В. Панова,); 

76. Науковий захід «Legal Criminal Talks в колі особливої вісімки» (18 

жовтня 2019 р., м. Харків, Асоціація правників України) (О.Г. Шило); 

77. Круглий стіл «Правове регулювання темпоральних меж життя 

людини» (м. Київ, 22 жовтня 2019 р., Київський регіональний центр НАПрН 

України, Центр медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН 

України, Регіональна організація в підтримку права людини на гідну смерть та 

ін.) (Н. О. Гуторова); 

78. ІV Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична 

конференція  «Адаптація правової системи України до права Європейського 

Союзу: теоретичні та практичні аспекти» (23-24 жовтня 2019 року, м. Полтава, 

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого) (Н. О. Гуторова, А. В. Калініна, Христич І. О., 

Дунаєва Т. Є.); 

79. Науково-практична конференція «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (25 жовтня 2019 р.,  м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (Д.І. Клепка, 

Т.Є. Дунаєва, А.А. Барабаш); 

80. ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 01 листопада 2019 р., м. Харків, 

 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Асоціація 

випусників   Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) 

(Новіков О.В., Попович О. С.); 

81. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та 

міжнародний досвід» (25 жовтня 2019 р., м. Дніпро, ДДУВС)  

(В. С. Батиргареєва, А. В. Калініна); 

82. Міжнародна науково-правоа конференція «Conceptul de dezvoltare a 

statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare» 
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(Chișinău, Republica Moldova 1–2 noiembrie 2019) (В. М. Шевчук); 

83. Х Всеукраїнська школа з кримінального права та процесу (2-3 

листопада 2019 р., м. Харків, Харківський осередок Ліги студентів Асоціації 

правників України разом із Відділенням Асоціації правників України в 

Харківській області) (О.Г. Шило); 

84. Комітетські слухання на тему: «Готовність до впровадження 

інституту кримінальних проступків в практичну діяльність органів досудового 

розслідування з 1 січня 2020 року» (08 листопада 2019 р., Комітет Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності, м. Київ) (О.Г. Шило); 

85. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика 

протидії злочинності у сучасних умовах» (8 листопада 2019 р., м. Львів, 

ЛвДУВС) (С. С. Шрамко, А. В. Калініна); 

86. Міжнародна науково-практична конференція  «Інтеграція 

юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи» (8-9 

листопада 2019 р., м. Дніпро, Дніпровський гуманітарний університет) 

(Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

87. Міжнародний науково-практичний «круглий стіл» «Сучасні 

кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи» (14 листопада 

2019 р., м. Київ, Державний науково-дослідний інститут МВС України)  

(В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний,  

А. В. Калініна, Б. М. Головкін, О.В.Новіков, І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва); 

88. Міжнародна науково-практична конференція «Дискусійні питання 

застосування антикорупційного законодавства» (15 листопада 2019 р., м. 

Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ) (Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко); 

89. Міжнародна юридична науково-практична конференція «Правові 

засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний 

досвід» (м м. Харків, 15-16 листопада 2019 р., громадська організація 

«Асоціація аспірантів-юристів») (Новіков О.В.); 
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90. International Congress of Penal Law «Criminal Justice and Corporate 

Business» (Rome, 13-16 November 2019) (М. В. Шепітько); 

91. «Круглий стіл» «Людина має право: соціально-гуманітарний 

дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні» (21 листопада 2019 р., 

м. Одеса, ОДУВС) (В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко,  А. В. Калініна); 

92. ІІІ науково-практична конференція «Інтернет речей: проблеми 

правового регулювання та впровадження» (21 листопада 2019 р., м. Київ) 

(С. С. Шрамко); 

93. The Fifth International Congress of the Polish Association of Public 

Health (28th -29th November 2019, Wroclaw) (Н. О. Гуторова); 

94. Міжнародна науково-практична конференція «Протидія 

кіберзагрозам та торгівлі людьми» (26 листопада 2019 р., м. Харків, ХНУВС) 

(В. С. Батиргареєва, А. В. Калініна); 

95. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми інформаційного права в умовах глобалізації» (28 листопада, 2019 р. , 

м. Черкаси) (В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, 

А. В. Калініна); 

96. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності» (29 

листопада 2019 р., м. Одеса, ОДУВС) (В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко,  

Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко); 

97. Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів 

«Юридична осінь 2019 року» (29 листоп. 2019 р. м. Харків, Національний 

юридичний університет України імені Ярослава Мудрого) (Гальцова О.В.); 

98. Scientific ahievements of modern society: IV International Scientific and 

Practical Conference (Liverpool, United Kingdom, 4-6 December 2019) 

(В. М. Шевчук).   

99. Всеукраїнський круглий стіл «Права людини: здобутки, проблеми 

та перспективи», який проводився з нагоди 71-ї річниці прийняття Загальної 

декларації прав людини (5 грудня 2019 р., м. Київ, Інститут управління і права 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) (О.Г. Шило); 

100. VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-

криміналістичного інституту) (6 грудня 2019 р., м. Харків, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого) (О.Г. Шило); 

101. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (м. Київ, 12 

грудня 2019 р.) (Новіков О.В., Христич І. О., Панова С.В., Яковець І. С., 

Пащенко, К. А. Новікова, О. В. Новіков, Н. В. Глинська, О. В. Шило,  

Д. І. Клепка); 

102. Круглий стіл «Перспективи розвитку військової юстиції та 

проблеми дотримання прав людини і основоположних свобод» (11 грудня 2019 

р., м. Київ, Консультативна місія Європейського союзу в Україні) 

(О. О. Пащенко); 

103. ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції» (12 грудня 

2019 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого) (Н.В. Глинська, О.Г. Шило, 

Д.І. Клепка, О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва,А.А. Барабаш); 

104. Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у 

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

м. Сєверодонецьк, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 

Консультативна місія Європейського союзу в Україні) (Д. П. Євтєєва, 

К. А. Новікова,О. О. Пащенко, Л. М. Москвич). 

 

7.3. Інші заходи: (1) 

1. Зустріч із міжнародним експертом з електронного правосуддя 

європейського проекту «PRAVO-Justice» Іваром Талло «Електронне 

судочинство: огляд системи й можливості застосування» (08 лютого 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

(Л.М. Москвич). 
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7.4. Виставки наукових праць бібліотечного фонду Інституту, що 

організовувались у межах проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, «круглих столів»: (4) 

1. Виставка здобутків фахівців Інституту в рамках проведення 

конференції за результатами наукової роботи за фундаментальними темами у 

2018 р. (м. Харків, 26 березня 2019 р., НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України). 

2. Виставка наукових праць співробітників Інституту, присвячена Дням 

науки у рамках святкування ХІІІ всеукраїнського фестивалю науки (м. Харків, 

16 травня 2019 р., НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). 

3. Постійно діюча виставка «Книги, яким виповнилося понад 50 років» 

(НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). 

4. Виставка наукових праць співробітників Інституту, присвячена 

всеукраїнському тижню права (м. Харків, 09-13 грудня 2019 р., НДІ ВПЗ імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України). 

 

VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1. Наукові праці, що були видані в Інституті (під грифом Інституту) 

8.1.1. Монографії 

8.1.1.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 (фундаментальні наукові дослідження): (3) 

1. Демидова Л. М., Назарчук В. В. Кримінально-правова охорона 

національної безпеки України: кримінальна відповідальність за ухилення від 

проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі 

проведення цільової мобілізації. Харків: Право, 2019. 400 с. (10,5 д.а); 

2. Калініна А. В. Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: 

кримінологічна характеристика і стратегія запобігання : монографія / за наук. ред. 

В. В. Голіни. Харків : Право, 2019. 304 с. (13 д.а.); 

3. Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 
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212 КК України: монографія; наук. ред. В. І. Борисов. Харків: Право, 2019. 256 

с. (14,88 д.а.). 

8.1.1.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040  

(за державним замовленням): 

немає 

8.1.1.3. На виконання показників поза паспортом бюджетної 

програми 6581040  (4) 

1. Артеменко О. М. Злочини проти порядку проходження військової 

служби: кримінологічне дослідження : монографія / за наук. ред. В. В. Голіни. 

Харків : Право, 2019. 224 с. (9,3 д.а.); 

2. Заічко О. В. Запобігання незаконній порубці або незаконному 

перевезенню, зберіганню, збуту лісу: монографія; за наук. ред. Б. М. Головкін. 

Харків: Право, 2019. 192 с. (11,16 д.а.); 

3. Колодяжний М. Г., Михалік О. І. Фальшивомонетництво: 

кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання: монографія. Харків: 

Право, 2019. 232 с. (9,4 д.а.); 

4. Павлишин К. О. Крадіжки, вчинені неповнолітніми: кримінологічний 

аналіз: монографія: за наук. ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2019. 272 с. 

(11 д.а.). 

 

8.1.2. Навчальні, науково-практичні та науково-методичні посібники, 

науково-методичні брошури, практикуми та програми: 

8.1.2.1. На виконання показників паспортів бюджетної програми 

6581040:  

(фундаментальні наукові дослідження): (1) 

1. Головкін Б. М., Шостко О. Ю., Новіков О. В. та ін. Запобігання 

корупції: підручник / за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с. 

(авт. внесок – 3,7 д. а.). 
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8.1.2.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040:  

(за державним замовленням): 

    немає 

8.1.2.3. На виконання показників поза паспортом  

бюджетної програми 6581040: 

немає 

8.1.3. Науково-практичні коментарі: 

8.1.3.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040:  

(фундаментальні наукові дослідження):  

  немає 

8.1.3.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040: 

(за державним замовленням): 

  немає 

8.1.3.3. На виконання показників поза паспортом  

бюджетної програми 6581040  

  немає 

8.1.4. Збірники наукових праць  

(на виконання показників паспортів бюджетної програми  

6581040) (в цілому): (12) 

1. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 212 с. (12,3 д.а.); 

2. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. міжнар. 

наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: 
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Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. 

324 с. (18,8 д.а.); 

3. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. 

Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. 184 с. (10,8 д.а.) (входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща), міститься на платформі «Наукова 

періодика України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

4. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. 

Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 38. 294 с. (17,09 д.а.) (входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 

включено до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща), міститься на платформі «Наукова 

періодика України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

5. Коли та ким виправдовуються катування : матеріали дискус. клубу 

(м. Харків, 16 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 60 с. (3,49д.а.); 

6. Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та 

способи їх усунення: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2019 р.); 

редкол.: Н.О. Гуторова, В.М. Пашков, В.С. Батиргареєва. Харків: Право, 2019. 

124 c. (7, 12 д.а.). 

7. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного 

превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 

р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2019. 32 с. (1,17 д.а.). 

8. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 12 

груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019 164 с. (9,53 д.а.). 

9. Конституційні засади медичної реформи в Україні: матеріали 

Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 104 

с. (5 д.а.); 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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10. Протидія організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ 

Всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених 

(м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків: 

Право, 2019. 232 с. (11,5 д.а.).  

11. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. 422 с. (18,3 д.а.). 

12. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. 92 с. 

(4,4 д.а.). 

 

 

8.1.5. Наукові статті та тези наукових доповідей, 

що були видані у збірниках Інституту 

8.1.5.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 (фундаментальні наукові дослідження):  

8.1.5.1.1. Наукові статті (9):   

1. Батиргареєва В. С. Самогубства дітей і підлітків в Україні: вплив 

Інтернет-мережі. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр.  / редкол.: 

В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 35-46 (0,5 д.а.) (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», міститься на 

платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського)). 
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2. Глинська Н.В. Доброякісність кримінального процесуального 

закону як основа забезпечення єдності його застосування. Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х. : Право, 2019. Вип. 

38. С. 89-105 (0, 7 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика 

України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

3. Голіна В. В., Шрамко С. С. Стратегія зменшення можливостей 

вчинення злочинів – напрям мінімізації умов злочинних проявів. Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр.  / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: 

Право, 2019. Вип. 37. С. 9-21 (0,6 д.а.) (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, входить до переліку 

фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», міститься на 

платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського)). 

4. Голіна В.В., Шрамко С.С. Слідчо-судова профілактика як складова 

частина стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів (de lege ferenda). 

Питання боротьби зі злочинністю. 2019. Вип. 38. С. 23–34 (0,5 д.а.). DOI: 

10.31359/2079-6242-2019-38-23 (включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика 

України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)).  

5. Колодяжний М. Г. Ситуаційне запобігання злочинності. 

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. 

Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 47– 57 (0,5 д.а.) (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, входить до переліку 

фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», міститься на 

платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського)).; 

6. Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні 

корупції. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. 
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Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 58–72 (0,5 д.а.) (входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 

включено до до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща), міститься на платформі «Наукова 

періодика України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

7. Степанюк А.Ф. Право на особистий простір у кримінально-

виконавчих установах Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 

редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 73–91 (0,9 д.а.) 

(входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, 

міститься на платформі «Наукова періодика України» (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

8. Шило О.Г., Бабаєва О.В., Меркулов М.О. Доктрина неминучого 

виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини  у справі «Свєтіна 

проти Словенії»: ґенеза та практика застосування. Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. 

Вип. 38. С. 58-74 (авт.внесок – 0,3 д.а.) (входить до переліку фахових видань 

України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), 

міститься на платформі «Наукова періодика України» (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

9. Шило О.Г., Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О. І. До 

питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює 

порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х. : Право, 2019. Вип. 

37. С. 103–119 (0,7 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, міститься на платформі «Наукова періодика 

України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); 

 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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8.1.5.1.2. Тези наукових доповідей: (207) 

1. Авдєєва Г. К., Булулуков О. Ю. Інноваційні продукти, розроблені 

співробітниками НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса спільно з науковцями кафедри криміналістики Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) 

Харків : Право, 2019. С.  6-10 (0, 2 д.а.); 

2. Авдєєва Г.К. Cудово-експертне забезпечення слідчої діяльності в 

умовах змагального кримінального процесу. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 151-154 (0,2 д.а.); 

3. Авдєєва Г.К. Проблеми забезпечення ефективності законодавства 

про судову експертизу в Україні. Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: 

матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: 

Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 

5-8 (0, 2 д.а.); 

4. Авдєєва Г.К. Проблеми забезпечення об’єктивності висновку 

експерта у справах про катування в умовах змагального судочинства. 

Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції: матеріали 

дискусійного клубу (м. Харків, 29 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 3-7 (0,2 

д.а.); 

5. Автухов К. А. Механізм оцінки ризиків у проекті Закону «Про 

пенітенціарну систему». Коли та ким виправдовуються катування : матеріали 

дискус. клубу (м. Харків, 16 трав. 2019 р.); Харків: Право, 2019. С. 8-10 (0, 2 

д.а.); 
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6. Автухов К. Щодо розвитку спеціального законодавства. Протидія 

організованій злочинності і корупції̈ : матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з 

кримінології̈ для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2 груд. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С.9-10. 

(0,15 д.а.); 

7. Автухов К. А., Бараш Є. Ю., Яковець І. С. Модель системи надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі в Україні та світі: 

порівняльно-правове дослідження. Конституційні засади медичної реформи в 

Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). 

Право, 2019.  С. 102-103 (0,07 д.а.); 

8. Автухов К.А. Майбутнє приватних в’язниць в Україні. Матеріали 

наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 

р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. 

Євтєєва та ін. Харків. Право, 2019. С. 65–68 (0,2 д.а.); 

9. Батиргареєва В. С.  До історії створення та значення Національного 

превентивного механізму в Україні. Дотримання прав ув’язнених та роль у 

цьому національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.) / ред. кол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України.  Харків : Право, 

2019. С. 8–11 (0,2 д.а.); 

10. Батиргареєва В. С. Щодо необхідності розробки та запровадження у 

місті Харкові стратегії зменшення практичних можливостей вчинення злочинів. 

Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. 

І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 82-86. (0,2 д.а.); 

11. Батиргареєва В.С. До історії питання про кримінальні проступки. 

Концептуальні засади реформування законодавства про кримінальну 
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відповідальність (м. Івано-Франківськ, 8 лютого 2019 р.). Івано-Франківськ: 

ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника»; НДІ ВПЗ імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2019. С. 3-5. (0,2 д.а.); 

12. Батиргареєва В.С. Щодо методологічного значення ст. 34  КК 

України у визначенні кількісних параметрів рецидивної злочинності. 

Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. 

кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. 

Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. C. 18-22. (0,2 д.а.); 

13. Батиргареєва В.С. Щодо небезпеки стати жертвою тортур і катувань 

в Україні. Коли та ким виправдовуються катування: матеріали дискусійного 

клубу (м. Харків, 16 травня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 10–13 (0,2 д.а.); 

14. Батиргареєва В.С., Калініна А.В., Бабенко А.М. Кримінологічна 

оцінка загроз здоров’ю населення України у контексті захисту енергетичної 

інфраструктури держави. Конституційні засади медичної реформи в Україні: 

матеріали Медико-правового форуму (Харків, 6 грудня 2019 р.). Харків: Право, 

2019. С. 19–20 (0,06 д.а.); 

15. Борисов В. І. Актуалізація боротьби з наркозлочинами – вагоме 

завдання державної політики України у сфері боротьби із злочинністю. 

Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх 

усунення: матеріали «круглого столу» (м.Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 

2019. С. 12-14 (0, 2 д.а.); 

16. Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо окремих питань 

застосування ч.ч. 3, 4 ст. 68 КК України: науковий висновок. Інноваційні 

методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та 

юридичній практиці: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. С. 30-34 (0, 2 д.а.); 

17. Борисов В. І. Потерпілий від злочину за кримінальним та 

кримінальним процесуальним правом: співвідношення понять. Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 
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проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 

17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. 

Харків: Константа, 2019. С. 23-26 (0,2 д.а.); 

18. Борисов В. І., Демидова Л. М. Доктринальні й правозастосовні 

проблеми охорони власності: за матеріалами науково-правового висновку щодо 

змісту терміна «Сховище», передбаченого частиною 3 статті 185 України. 

Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 16-20 (0,2 д.а.); 

19. Борисов В. І., Демидова Л. М., Шепітько М. В. Доктринальні й 

правозастосовні проблеми охорони громадської безпеки: за матеріалами 

науково-правового висновку щодо застосування статті 259 КК України. Матер. 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 20-24 (0,2 д.а.); 

20. Борисов В. І., Демидова Л. М., Шепітько М. В. Проблеми 

співвідношення злочинів проти правосуддя, пов’язаних із виконанням рішення 

суду (на прикладі наданих науково-правових висновків). Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 

17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. 

Харків: Константа, 2019. С. 26-30 (0,2 д.а.);  

21. Борисов В. І., Пащенко О. О. Проблеми застосування ознаки 

«майнова шкода у великому розмірі» у правозастосовчій практиці: за 

матеріалами науково-правового висновку щодо кваліфікації умисного 

знищення або пошкодження чужого майна з ч. 2 ст. 194 КК. Матер. наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. 
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(м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 24-26 (0,2 д.а.); 

22. Борисов В. І., Пащенко О. О. Системно-правова несуперечливість 

як доктринальна обставина кримінально-правової заборони катувань. Коли та 

ким виправдовується катування: матеріали дискус. клубу (м. Харків, 16 трав. 

2019 р.)/ /НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса. Харків: Право, 2019. С. 14-18 (0,2 д.а.); 

23. Булулуков О. Ю., Авдєєва Г. К. Інноваційні підходи щодо 

використання тактичних рішень у розслідуванні злочинів. Інноваційні методи 

та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) 

Харків : Право, 2019. С.  34-38 (0, 2 д.а.); 

24. Гальцова О.В. До поняття «катування» у національному 

законодавстві. Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції: 

матеріали дискусійного клубу (м. Харків, 23 трав. 2019 р. НДІ ВПЗ імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України у співпраці з ГО «Україна без 

тортур»). Харків, 2019. С. 19–23 (0,3 д.а.); 

25. Гальцова О.В. Щодо збереження контактів із родиною засуджених 

осіб до позбавлення волі. Матеріали наукової конференції за результатами 

роботи фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол.: 

В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків. Право, 2019. С. 68–

72 (0,3 д.а.); 

26. Гетьман Г. М. Використання психолого-психіатричних знань з метою 

підвищення рівня ефективності кримінального законодавства в умовах 

реалізації принципу змагальності. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 32-34 (0,2 д.а.); 
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27. Гетьман Г. М. Інноваційні методи експертних досліджень у 

змагальному кримінальному провадженні. Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : 

матеріали міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) Харків : Право, 

2019. С.  38-41 (0, 2 д.а.); 

28. Гетьман Г. М. Пізнавальна сутність психологічного профілю та 

проблеми систематизації інформації про особу невідомого злочинця. Матер. 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 154-157 (0, 2 д.а.); 

29. Гетьман Г. М. Протидія організованій злочинності і корупції в 

умовах реалізації принципу змагальності кримінального процесуального 

законодавства. Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ 

Всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених 

(м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків : 

Право, 2019. С. 34–36 (0,2 д.а.); 

30. Глинська Н. В. Початок досудового розслідування корупційних 

правопорушень: окремі аспекти. Реформування системи охорони здоров’я: 

корупційні ризики та способи їх усунення: матеріали «круглого столу» 

(м.Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 77-79 (0, 2 д.а.); 

31. Глинська Н.В. Загальна справедливість судового розгляду  як 

коректний вимір суттєвості порушень, допущених при ухваленні підсумкового 

процесуального рішення. Матеріали. наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 

2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.)  / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 122-125 (0,2 д.а.); 

32. Голіна В. В. Насильство в сім’ї: правові та кримінологічні напрями і 

заходи запобігання щодо проявів в Україні. Ефективність кримінального 
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законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. C. 35-40. (0,2 д.а.); 

33. Голіна В. В. Обмеження можливостей вчинення кримінальних 

корупційних правопорушень – шлях їх поступового скорочення в Україні. 

Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ Всеукр. наук. 

конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 

груд. 2019 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2019. 

С. 36–38 (0,2 д.а.); 

34. Голіна В., Колодяжний М., Шрамко С. Алкоголізм як медична та 

соціально-правова проблема і ляхи її вирішення. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 

груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С.34 (0,1 д.а.) 

35. Голіна В.В. «Кримінологія повсякденності» в теорії і практиці 

запобігання та протидії злочинності в Україні. Матеріали наукової конференції 

за результатами роботи фахівців  Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 

березня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 79-82. (0,2 д.а.); 

36. Голіна В.В. Кримінологічна профілактика як основа для 

розроблення стратегій скорочення злочинності. Протидія злочинності: теорія 

та практика: матеріали IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер., присвяченої 

пам’яті Олега Михайловича Литвака (м. Київ, 25 листопада 2019 року). Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2019. С. 54–57 (0,2 д.а.); 

37. Голіна В.В. Правове та кримінологічне забезпечення запобігання 

катуванням у правоохоронних органах. Коли та ким виправдовуються 

катування : матеріали дискус. клубу (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / НАПрН 

України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : 

Право, 2019. С. 24–29 (0,25 д.а.); 
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38. Головкін Б. М., Новіков О. В. Деякі проблеми участі громадськості 

у запобіганні корупції. Матеріали наукової конференції за результатами 

роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. 

С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 103–

106 (0,22 д.а.); 

39. Гуторова Н. О., Житний О. О. Щодо відповідності кримінального 

законодавства України міжнародно-правовим зобов’язанням (на прикладі 

кримінальної відповідальності за фальсифікацію медичної продукції). Матер. 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 30-34 (0,2 д.а); 

40. Демидова Л. М. Доктринальне забезпечення ефективності 

кримінального законодавства в умовах сучасних викликів. Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 

17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. 

Харків: Константа, 2019. С. 57-62 (0,3 д.а.); 

41. Демидова Л. М. Судова практика як джерело сучасної доктрини 

кримінального права України. Матер. наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 

2019. С. 12-16 (0,2 д.а.); 

42. Демидова Л. М., Євтєєва Д. П., Новікова К. А. Деякі питання 

забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями 

міжнародного права. Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення: 
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матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: 

Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. 

С. 62-72 (0,6 д.а.); 

43. Демидова Л. М., Пащенко О. О., Новікова К. А. Доктринальні й 

законодавчі проблеми Інституту амністії: науково-правовий висновок на проект 

Закону України «Про Амністію у 2019 р.» Матер. наук. конф. за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: 

Право, 2019.  С. 34-36 (0,2 д.а.); 

44. Демидова Л. М., Попович О. С. Актуальні проблеми визначення й 

кваліфікації терористичної діяльності. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: 

Константа, 2019. С. 73-77 (0,2 д.а.);  

45. Демидова Л. М., Попович О. С. Доктринальні й правозастосовні 

проблеми боротьби з терористичними злочинами: кваліфікація терористичного 

акту, вчиненого учасником злочинної діяльності. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 40-45 (0,3 д.а.); 

46. Демидова Л. М., Шульженко Н. В.. Доктринальні, законодавчі й 

правозастосовні проблеми боротьби з організованими формами злочинної 

діяльності. Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 

С. 37-40 (0,2 д.а.); 
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47. Дзюба А. Ю. Аналіз сучасного стану кримінального законодавства, 

що регулює запобігання корупції у приватній сфері. Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 

17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. 

Харків: Константа, 2019. С. 91-94 (0,3 д.а.); 

48. Дзюба А. Ю. Управління корупційними ризиками підприємства як 

передумова запобігання корупції. Матеріали наукової конференції за 

результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 

берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019. С. 110–115. (0,15 д.а.); 

49. Дзюба А. Ю. Управління корупційними ризиками як невід’ємний 

елемент запобігання корупції у фармацевтичному секторі. Реформування 

системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення: матеріали 

«круглого столу» (м.Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 54-58 (0, 2 

д.а.); 

50. Дунаєва Т.Є. Визначення захисника у кримінальному 

процесуальному законодавстві Федеративної Республіки Німеччина та України. 

Матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 

р.)  / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: 

Право, 2019. С.139-143 (0,2 д.а.); 

51. Дунаєва Т.Є. Кримінальне процесуальне законодавство України як 

частина механізму протидії корупції . Реформування системи охорони здоров’я: 

корупційні ризики та способи їх усунення: матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 5 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 90 -91(0,1 д.а.); 
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52. Євтєєва Д. П. До питання про необхідність модернізації ст. 167 КК 

України «Зловживання опікунськими правами». Концептуальні засади 

реформування законодавства про кримінальну відповідальність (м. Івано-

Франківськ, 8 лютого 2019 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. 

Стефаника; НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2019. С.  

12-17 (0,2 д.а.); 

53. Євтєєва Д. П. Щодо форм предмета злочину за ст. 164 КК України 

(ухилення від сплати аліментів на утримання дітей). Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 45-49 (0,3 д.а.); 

54. Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. До питання про ознаку потерпілого від 

добровільних статевих зносин з неповнолітнім за кримінальним 

законодавством іноземних держав. Протидія злочинності: теорія та 

практика: матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 

пам’яті О. М. Литвака (м. Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2019. 210 с. С. 62-65 (тези наукової доповіді) (0,2 д.а.); 
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В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

340-345 (0,3 д.а.); 

146. Шевчук В. М. Тактико-криміналістичні комплекси у системі засобів 

криміналістичної тактики. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 346-351 (0,3 д.а.); 

147. Шевчук В. М., Коновалова В. О. Інноваційні напрями 

удосконалення криміналістичної методики. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 
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темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 352-357 (0,3 д.а.); 

148. Шепітько В. Ю. Співвідношення криміналістичних, спеціальних та 

юридичних знань. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 358-363 (0,3 д.а.); 

149. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В. Формування «змагальної» 

криміналістики – шлях до запровадження європейських стандартів. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 364-367 (0,25 д.а.); 

150. Соколенко М. О., Павлюк Н. В. Класифікація кіберзлочинців і 

побудова алгоритмів їх допиту. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 393-396 (0,25 д.а.); 

151. Автухов К. А. Про правила організації об’єднаних націй, що 

стосуються поводження з жінками-ув’язненими та заходів покарання для 

жінок-правопорушниць, не пов’язаних з позбавленням волі (бангкокські 

правила)». Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 38-39 (0,2 д.а.); 
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152. Автухов К. А., Білоус К. С. Доступність до правосуддя засуджених. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 40-43 (0,25 д.а.); 

153. Автухов К. А., Силенюк К. П. Доступність до правосуддя 

засуджених. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 44-48 (0,25 д.а.); 

154. Автухов К. А., Яковець І. С. Змін нормативних актів у сфері 

помилування. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 49-53 (0,25 д.а.); 

155. Колб О. Г., Автухов К. А. Напрями розвитку кримінально-

виконавчої системи. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 199-201 (0,25 д.а.); 

156. Гальцова О. В. Щодо поняття «жорстоке поводження» із 

засудженими у міжнародних документах у сфері захисту прав людини. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 
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груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 107-110 (0,25 д.а.); 

157. Степанюк А. Х. Нормативно-правові підстави запровадження 

електронного моніторингу засуджених. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  306-309 (0,25 д.а.); 

158. Степанюк А. Х.,. Гальцова О. В. Електоронний моніторинг як 

складова громадських санкцій. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  310-314 (0,25 д.а.); 

159. Чечин М. Ю., Автухов К. А.Про освіту в суспільстві та в місцях 

несвободи. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С.  334-336 (0,25 д.а.); 

160. Чечин М. Ю., Яковець І. С. Щодо видів освіти засуджених до 

позбавлення волі. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С.  347-339 (0,2 д.а.); 

161. Чалий І. С., Автухов К. А Регламентація діяльності дільниці 

соціальної реабілітації за Кримінально-виконавчим Кодексом України. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 
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Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С.  330-333 (0,2 д.а.); 

162. Яковець І. С., Білоус К. С. Допомога у соціальній адаптації особам, 

звільненим з місць позбавлення волі (регіональний аспект). Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  383-

388 (0,3 д.а.); 

163. Голіна В. В., Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей 

учинення злочинів як об’єкт кримінологічного дослідження. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

119-122 (0,25 д.а.); 

164. Бабенко А. М., Батиргареєва В. С. Щодо перспектив лікування 

хронічного алкоголізму в українських установах виконання покарань. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 54-57 (0,25 д.а.); 

165. Батиргареєва В. С., Калініна А. В. Український соціум і злочинці: 

до проблеми взаєморозуміння та взаємосприйняття. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  
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В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

58-62 (0,25 д.а.); 

166. Батиргареєва В. С., Соколенко М. О. Громадська безпека у 

контексті загроз підвалинам правопорядку в Україні. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

63-66 (0,25 д.а.); 

167. Батиргареєва В. С. До історії створення та значення національного 

превентивного механізму в Україні. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 67-70 (0,25 д.а.); 

168. Бойко В. В., Батиргареєва В. С. Стратегічне мислення як 

визначальний інструмент запобігання насильницької злочинності проти життя 

та здоров’я особи. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 74-78 (0,25 д.а.); 

169. Калініна А. В. Поняття та ознаки кримінологічного законодавства в 

Україні. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 187-191 (0,25 д.а.) 

170. Калініна А. В., Батиргареєва В. С., Шрамко С. С. Бездоглядність 

осіб як фактор формування девіантної поведінки. Актуальні проблеми протидії 
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злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 192-195 (0,25 д.а.) 

171. Колодяжний М. Г. Перспективи скорочення злочинності в україні 

крізь призму європейської моделі громадської безпеки. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

202 -205 (0,25 д.а.) 

172. Усатова Т. І., Батиргареєва В. С. Щодо внесення змін до ст. 302 КК 

України (створення або утримання місць розпусти і звідництво. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С.  315-318 (0,25 д.а.); 

173. Шрамко С. С., Батиргареєва В. С. Про визначення ризиків та 

кримінальних загроз, якими супроводжується реалізація українського проекту 

«держава у смартфоні». Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали 

наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. 

Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  368-374 (0,3 д.а.); 

174. Борисов В. І. Склад злочину як правова модель та потерпілий в 

системі його ознак. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 
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груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 89-91 (0,25 д.а.);  

175. Борисов В. І., Пащенко О. О. До розуміння терміну «закон» у 

контексті приписів ст. 263 КК України. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 92-96 (0,25 д.а.); 

176. Демидова Л. М. Особиста нажива та незаконне збагачення під час 

операції об’єднаних сил та інші питання кримінальної відповідальності: 

матеріали до науково-правового висновку на законопроект реєстр. № 1176. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 145-152 (0,4 д.а.); 

177. Євтєєва Д. П. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з 

особою, яка недосягла 16 років: аналіз законодавчих змін. Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

176-178 (0,2 д.а.); 

178. Євтєєва Д. П., Новіков О. В., Новікова К. А. До проблеми визнання 

посяганням на права та інтереси дітей дій щодо заподіяння смерті одним із 

батьків іншому. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 179-183 (0,25 д.а.); 
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179. Новікова К. А. Про доцільність існування безальтернативних 

санкцій. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків 

: Право, 2019. С.  245-246 (0,2 д.а.); 

180. Пащенко О. О. Про заборону психологічного насильства: 

зауваження і пропозиції щодо підготовки законопроекту.  Актуальні проблеми 

протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  

276-278 (0,25 д.а.); 

181. Пащенко О. О., Батиргареєва В. С., Євтєєва Д. П. Щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за організацію та участь в 

оплачуваних політичних масових заходах або примушування до участі у 

політичних масових заходах. Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 

2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  279-282 (0,25 д.а.); 

182. Попович О. С. Кримінально-правові засоби боротьби з 

терористичними актами в зарубіжних країнах. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов,  Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.  283-287 (0,25 д.а.); 

183. Шульженко Н. В., Попович О. С. Кримінальна відповідальність за 

терористичнізлочини за законодавством Франції. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. 
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проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва,  

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 375-378 (0,25 д.а.); 

184. Шульженко Н. В., Ромашкін С. І. Досвід імплементації норм 

Римського Статуту в національне законодавство Німеччини. Актуальні 

проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 

2019. С. 379-382 (0,25 д.а.); 

185. Дунаєва Т. Є., Клепка Д. І., Марочкін О І. Щодо порядку 

проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 

2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 389-392 (0,25 д.а.); 

186. Глинська Н. В. До питання забезпечення законності у 

правозастосовній діяльності. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 15-18 (0,25 д.а.); 

187. Глинська Н. В., Дунаєва Т. Є., Клепка Д. І., Марочкін О. І. Щодо 

проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо систем моніторингу стану безпеки». Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 
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груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 19-22 (0,25 д.а.); 

188. Глинська Н. В., Шило О. Г. Доброякісність кримінального 

процесуального закону як основа забезпечення єдності його застосування. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

23-26 (0,25 д.а.);  

189. Глинська Н. В., Шило О. Г. До питання щодо вливу процесуальної 

політики на формування концепту сучасного кримінального процесу. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 27–

29(0,2 д.а.);  

190. Демура М. І., Клепка Д. І. До питання забезпечення прав 

неповнолітніх потерпілих у кримінальному провадженні. Теоретичні основи 

якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів 

круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. 

Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 30-32 (0,2 д.а.);  

191. Дунаєва Т. Є. Щодо доцільності профілактики під час досудового 

розслідування злочинів в Україні. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 
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2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С.33-35 (0,2 д.а.); 

192. Клепка Д. І. До питання єдності судової практики. Теоретичні 

основи якості кримінального процесуального законодавства України : зб. 

матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 

2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 36-37 (0,2 д.а.); 

193. Клепка Д. І., Барабаш А. А. До питання повноважень слідчого судді 

за результатами розгляду скарги на постанову про закриття кримінального 

провадження під час досудового розслідування. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С.38-40 (0,2 д.а.); 

194. Клепка Д. І., Глинська Н. В. До питання оскарження повідомлення 

про підозру під час досудового розслідування. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 41-43 (0,2 д.а.); 

195. Клепка О. Г., Клепка Д. І. Право на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування в контексті практики ЄСПЛ. 

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.:  
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В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. 

С.44-46 (0,2 д.а.);  

196. Крицька І., Клепка Д. І. До питання визначення органів і тканин 

людини як речового доказу у кримінальному провадженні. Теоретичні основи 

якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів 

круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. 

Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 47 -50 (0,25 д.а.);  

197. Лобойко Л. М., Глинська Н. В. Письмове касаційне провадження 

в кримінальному процесі України. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С.51-54 (0,25 д.а.); 

198. Марочкін О. І. Особливості мотивування клопотання слідчого 

про проведення обшуку. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 55-58 (0,25 д.а.); 

199. Марочкін О. І. Проблемні питання застосування окремих 

запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого 

столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 

груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 59-66 (0,3 д.а.); 
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200. Москвич Л. М. Щодо відповідності Конституції України 

практики залучення іноземного елементу у формування органів державної 

влади. Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.:  

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

67-69 (0,2 д.а.); 

201. Назаров І. В. Особливості дисциплінарної відповідальності 

адвоката. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 70 

-72 (0,2 д.а.); 

202. Назаров І. В. Щодо розрахункової величини, яка підлягає 

застосуванню при розрахунку розміру посадового окладу судді місцевого суду 

з 1 січня 2017 року. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

73-74 (0,2 д.а.); 

203. Шило О. Г. ПІдстави застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою за національним законодавством і в практиці 

Європейського Суду з прав людини. Теоретичні основи якості кримінального 

процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 
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2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 75-78 (0,25 д.а.); 

204. Шило О. Г., Глинська Н. В. Кримінальне процесуальне 

забезпечення відновлення правопорядку на тимчасово окупованих територіях 

України. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

79-81 (0,25 д.а.); 

205. Шило О. Г., Глинська Н. В. Окремі аспекти здійснення 

кримінального провадження корупційних правопорушень. Теоретичні основи 

якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів 

круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. 

Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 82-84 (0,25 д.а.); 

206. Шило О. Г., Глинська Н. В. Окремі аспекти судової 

правотворчості. Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 

85-87 (0,2 д.а.); 

207. Шило О. Г., Глинська Н. В. Оцінка суттєвості порушень, 

допущених при ухваленні підсумкового процесуального рішення. Теоретичні 

основи якості кримінального процесуального законодавства України : зб. 

матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 
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2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 88-91 (0,25 д.а.). 

 

8.1.5.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(за державним замовленням): 

8.1.5.2.1. Наукові статті: 

немає 

8.1.5.2.2. Тези наукових доповідей: 

немає 

8.1.5.3. Наукові статті та тези наукових доповідей, видані понад 

виконання показників паспортів бюджетної програми 6581040: 

8.1.5.3.1. Наукові статті: (1)  

1. Панова С.В. Поняття крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, 

інше приміщення чи сховище. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 

редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 151-167 (0,5 д.а.). 

(входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, 

міститься на платформі «Наукова періодика України» (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

 

8.1.5.3.2. Тези наукових доповідей: (17) 

1. Gutopova N. Legal regulation of health in Ukraine: current situation and 

prospects of development. Реформування системи охорони здоров’я: корупційні 

ризики та способи їх усунення: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 

2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 6-9 (0,2 д.а.); 

2. Автухов К. А., Яковець І. С. Стан діяльності національного 

превентивного механізму в Україні. Дотримання прав ув’язнених та роль у 

цьому національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 
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проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 

2019. С. 4-7 (0,2 д.а.); 

3. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання кваліфікації порушень 

правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Протидія 

злочинності: теорія та практика: матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., присвяченої пам’яті О. М. Литвака (м. Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2019. 210 с. С. 37-41 (0,2 д.а.). 

URL: http://napu.com.ua/materialy/IX_PROTUDIA_ZLOCHUNNOSTI.pdf; 

4. Борисов В., Антонюк О., Вишнивецький І. Особливості правового 

статусу суб’єкта дослідження у клінічному випробуванні лікарських засобів. 

Конституційні засади медичної реформи в Україні: матеріали Медико-

правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С.26 (авт. 

внесок – 0,03 д.а.); 

5. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Ретроспективний аналіз понять 

«камкординг» і «кардішейрінг»: за матеріалами науково-правового висновку 

щодо переліку порушень, передбаченних ст. 176 КК. Матер. наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. 

(м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 26-30 (0,2 д.а.); 

6. Гуторова Н., Соловйов С., Олєйнік Д. Корупція при здійсненні 

фармацевтичного маркетингу: німецький та український досвід протидії. 

Конституційні засади медичної реформи в Україні: матеріали Медико-

правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С.36 (авт. 

внесок – 0,03 д.а.); 

7. Демидова Л., Демидова Є., Дудченко О.  Вакцинація проти 

інфекційних захворювань: міжнародні стандарти прав пацієнта. Конституційні 

засади медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. 

Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С.40 (авт. внесок – 0,03 д.а.); 



 263 

8. Дзюба А. Ю. Принцип особистої винної відповідальності 

засудженої особи. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного 

превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 

р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2019. С. 16-20 (0,2 д.а.); 

9. Клепка Д., Крицька І., Сидоренко А. Обов’язок розголошення 

лікарської таємниці у кримінальному провадженні. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 

груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С.52 (авт. внесок – 0,03 д.а.); 

10. Лапкін А., Євтєєва Д., Карелін В. Міжнародні стандарти 

застосування примусових заходів медичного характеру. Консттуційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 

груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 104 с. С. 60 (тези наукової доповіді) (0,03 

д.а.); 

11. Левицька Ю. А., Автухов К. А., Роль національного превентивного 

механізму у забезпеченні права засуджених на охорону здоров’я та медичну 

допомогу в Україні. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому 

національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 

2019. С. 20-24 (0,2 д.а.); 

12. Москвич Л.М., Хотинська-Нор О.З., Білецька Г.А. Хвороба як 

перешкода професії судді. Конституційні засади медичної реформи в Україні: 

матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: 

Право, 2019. С. 67 (авт. внесок – 0,03 д.а.); 

13. Новіков О. В., Новікова К. А. Поняття, ознаки та форми прояву 

екологічної злочинності в Україні. Протидія злочинності: теорія та практика: 

матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої пам’яті Олега 

Михайловича Литвака (м. Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: Нац. акад. 
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прокуратури України, 2019. C. 121–124 (0,2 д.а. / 0,1 д.а.). URL: 

http://napu.com.ua/materialy/IX_PROTUDIA_ZLOCHUNNOSTI.pdf; 

14. Новіков О. В., Новікова К. А.. До питання про доступ засуджених 

до глобальної мережі Інтернет. Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому 

національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. 

Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, І.С. Яковець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 

2019. С. 25-28 (0,2 д.а.); 

15. Павленко Т. А., Дунаєва Т. Є., Валуйська М. Ю. Перспективи 

правового врегулювання питання евтаназії в Україні. Конституційні засади 

медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 

груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 70 (авт.внесок – 0,03 д.а.); 

16. Чалий І. С., Автухов К. А., Забезпечення соціальної реабілітації 

засуджених у діяльності національного превентивного механізму. Дотримання 

прав ув’язнених та роль у цьому національного превентивного механізму : 

матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 р.); редкол.: К.А. Автухов, 

І.С. Яковець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН 

України. Харків : Право, 2019. С. 29-31 (0,2 д.а.); 

17. Шило О. Г., Глинська Н. В., Марочкін О. І. Критерії визнання 

належною медичної допомоги особам, які тримаються під вартою, в практиці 

Європейського Суду з прав людини. Конституційні засади медичної реформи в 

Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). 

Харків: Право, 2019. С. 98-99 (авт.внесок – 0,1 д.а.). 

 

8.1.6. Наукові звіти: 

8.1.6.1. Бюджетна програма 6581040 (в цілому): (1) 

немає 

8.1.6.2. Бюджетна програма 6581040 

(фундаментальні наукові дослідження):  
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1.  Звіт про стан наукових досліджень у 2018 р.: довідкове видання. 

Харків : НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2019. 98 с. (5,54 д. 

а.). 

8.1.6.3. Бюджетна програма 6581040 

(за державним замовленням):  

немає 

8.1.7. Довідкова література, наукові огляди, 

збірники нормативних актів, аналітичні звіти та ін.: 

8.1.7.1. На виконання показників паспорту бюджетних програм 

6581040  

(фундаментальні наукові дослідження):  

1. Батиргареєва В.С. Вітальне слово директора Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії парвових наук України. Протидія організованій 

злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з кримінології для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. 

А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків: Право, 2019. С. 5-8 (0,25 д.а.);  

2. Батиргареєва В., Євтєєва Д. Вітальне слово дирекції НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрн України учасникам 

«круглого столу». Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, 

судовій експертизі та юридичній практиці: матеріали міжнар. «круглого 

столу» (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) Харків : Право, 2019. С.  3-5 (0,2 д.а.). 

8.1.7.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040  

(за державним замовленням): 

немає 

8.1.7.3. Довідкова література, наукові огляди, збірники нормативних 

актів, аналітичні звіти та ін., видані понад виконання показників 

паспортів бюджетної програми 6581040: 
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Головкін Б.М. Передмова до монографії / Заічко О. В. Запобігання 

незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу: 

монографія / О.В. Заічко; [наук. ред. Б. М. Головкін]. Харків: Право, 2019. 192 

с. (11,16/ 0,2 д.а.). 

 

8.2. Наукові праці співробітників Інституту, опубліковані в інших 

виданнях: 

8.2.1. Монографії:  

8.2.1.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(фундаментальні наукові дослідження): (3) 

1. Dzuiba A., Symkina A. Prevention of corruption in the sphere of private 

economy: international standards and practice of their implementation. Social and 

legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. 

Warsaw: BMT Erida Sp.z.o.o., 2019. Part 1. P. 264–277 (0,8 д.а.); 

2. Getman G. The Use of Psychological Profile in the Conditions of 

Adversarial Criminal Proceedings in Ukraine («Використання психологічного 

профілю в умовах змагального кримінального процесу в Україні»). 

Законодавство країн ЄС: історія, недоліки та перспективи розвитку: 

колективна монографія. Riga: Baltija Publishing. С. 1-16 (0,7 д.а.). 

3. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited 

by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018  

(В.Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, Г. К. Авдєєва – авт. внесок – 9 д.а.) (не 

увійшло до Звіту за 2018 р.). 

 

8.2.1.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(за державним замовленням): 

немає 
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8.2.1.3. Монографії, видані понад виконання показників паспортів 

бюджетної програми 6581040: 

немає 

8.2.2. Підручники, курси лекцій, тексти лекцій, навчальні та 

навчально-методичні посібники: 

8.2.2.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(фундаментальні наукові дослідження):  

8.2.2.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040:  

(за державним замовленням): 

немає 

8.2.2.3. Підручники, курси лекцій, тексти лекцій, навчальні та 

навчально-методичні посібники, видані понад виконання показників 

паспортів бюджетної програми 6581040: (2) 

1. Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання 

покарань: кримінологічна характеристика та запобігання: навч. посібник / за 

заг. ред. О.Г. Колба. Київ: Кондор, 2019. 444 с. (Головкін Б.М. Підрозділ 2.2. 

Сучасний стан, рівень, структура та тенденції вчинення корупційних та інших 

злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань (у співавт. з  Боровик 

А.В.) С. 103-114 (0,3 д.а.) (Степанюк А.Ф., Журавська  З.В. Персонал органів та 

установ виконання покарань України як об’єкт запобігання корупційним та 

іншим злочинам у сфері виконання покарань. С. 52-90 (2,0/1,0 д.а.)); 

2. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / В.Ю. Шепітько, В.А 

Журавель, В.О. Коновалова та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 

456 с. (В.Ю. Шепітько – 15 д.а., В.О. Коновалова – 2,3 д.а., В.М. Шевчук – 0,5 

д.а., Г.К. Авдєєва – 1,3 д.а., М. В. Шепітько – 0,25 д.а.). 

 

8.2.3. Науково-практичні, методично-практичні та науково-

методичні посібники  
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8.2.3.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(фундаментальні наукові дослідження): (2) 

1. Результати дослідження громадської думки щодо рівня довіри до 

уповноважених органів з питань пробації / за ред. О. Янчука та К. Новохатньої. 

Київ : ФОП Кандиба Т. П., 2019. 25 с. (0,7 д.а.) (І. С. Яковець); 

2. Оцінка ризиків і сучасна кримінальна юстиція / Автухов К. А., Човган 

В. О., Яковець І. С. Київ, 2019. 180 с.  (4 д.а.). 

 

 

8.2.3.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

 (за державним замовленням): 

немає 

8.2.3.3. Науково-практичні, методично-практичні та науково-

методичні посібники, видані понад виконання показників паспортів 

бюджетної програми 6581040:  

немає 

 

8.2.4. Науково-практичні коментарі: 

8.2.4.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(фундаментальні наукові дослідження): (1) 

Яковець І.С., Автухов К.А. Науково-практичний коментар до Закону 

України «Про пробацію» / за заг. ред. Копиленка О. Л., Бараша Є. Ю. Київ : 

ФОП Кандиба Т. П., 2019. 114 с. (2 д.а.). 

 

8.2.4.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(за державним замовленням): 
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немає 

8.2.4.3. Науково-практичні коментарі, видані понад виконання 

показників паспортів бюджетної програми 6581040: 

немає  

8.2.5. Довідкова література, наукові огляди, 

збірники нормативних актів, аналітичні звіти: 

8.2.5.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040  

(фундаментальні наукові дослідження): (3) 

Демидова Л. М., Євтєєва Д. П. Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності (за матеріалами міжнародної науково-

практичної конференції з кримінального права 18–19 жовтня 2018 р.). Вісник 

Асоціації кримінального права України. 2018. Вип. 2 (11). С. 230-249. URL: 

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/161506/162295 (0,8 д.а.) (не увійшло до Звіту за 

2018 р.). 

Марочкін О. І., Дунаєва Т. Є. Круглий стіл «Дотримання прав людини під 

час досудового розслідування». Вісник Асоціації кримінального права України. 

2019. № 1. С. 184-190. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/190432/190881 (0,3 

д.а.); 

Демидова Л. М., Попович О. С. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення. Вісник Асоціації кримінального права України. 2019. № 1. С. 171-

183 (0,54 д.а.). URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/190434/190883. 

 

8.2.5.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(за державним замовленням): 

немає 
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8.2.5.3. Довідкова література, наукові огляди, рецензії, збірники 

нормативних актів, аналітичні звіти, видані понад виконання показників 

паспортів бюджетної програми 6581040: (3) 

 

1. Тацій В. Я. Вибрані праці: монографії, коментарі, підручники, статті / 

В. Я. Тацій; упорядники: Ю. П. Битяк, Ю. В. Баулін, Л. М. Демидова: відп. за 

випуск: Ю. П. Битяк. Харків: Право, 2019. 1016 с. (63,5 д.а.) 

2. Битяк Ю. П., Баулін Ю В., Демидова Л. М. Вступна стаття від 

упорядників видання / Тацій В. Я. Вибрані праці: монографії, коментарі, 

підручники, статті; упорядники: Ю. П. Битяк, Ю. В. Баулін, Л. М. Демидова: 

відп. за випуск: Ю. П. Битяк. Харків: Право, 2019. (0,2 д.а.); 

3. Вітальне слово доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН 

України, директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Борисова Вячеслава Івановича. 

Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VIII Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 26 жовтня 2018 року). Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2018. С. 24-25 (0,13 д.а.) (не 

увійшло до Звіту за 2018 р.) 

 

8.2.6. Наукові статті та тези наукових доповідей: 

8.2.6.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(фундаментальні наукові дослідження):  

8.2.6.1.1. Наукові статті: (63) 

 

1. Holina V. V. Criminological Policy of Ukraine. Ukrainian Legal Doctrine : 

vol. V: Criminal Law, Criminology and Criminal Procedure / Edited by V. Ia. Tatsyi. 

London : Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2019. P. 366–376 (0,5 д.а.); 

2. Holina V. V. Record of Conviction in the content of Criminal 

Responsibility. Ukrainian Legal Doctrine : vol. V: Criminal Law, Criminology and 
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Criminal Procedure / Edited by V. Ia. Tatsyi. London : Wildy, Simmonds and Hill 

Publishing, 2019. P. 271–275 (0,3 д.а.); 

3. Konovalova V. O. Cognitive Function of Expert Versions Cognitive 

Function of Expert Versions.  Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public 

Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill 

Publishing, 2018. Р. 372-376 (0,3 д.а.); 

4. Konovalova V. O. Intuition: Concept and Role in Court Proceeding.  

Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. 

Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 412-419 (0,4 д.а.); 

5. Konovalova V. O. Problems of Constructing and Realizing Standard 

Tactical Operations. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law 

Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 

2018.  Р. 216-224 (0,4 д.а.); 

6. Konovalova V. O. Psychological Foundations of Proof.  Ukrainian Legal 

Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: 

Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 409-411 (0,2 д.а.); 

7. Konovalova V. O. Psychological Structure of Crime. Ukrainian Legal 

Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: 

Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 442-446 (0,3 д.а.); 

8. Konovalova V. O. Special Conditions of Procedural Activity as a 

Profession. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited 

by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 401-408 

(0,4 д.а.); 

9. Shepitko M. Automatization of Decision Making by Judge During 

Criminal Offence Classification and Sentencing. Вісник Національної академії 

правових наук України. 2019. N 4. С. 123-132. (0,5 д. а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща); 

http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46878&lang=ru
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10. Shepitko M. Counteraction to Miscarriage of Justice in Ukraine. Access 

to Justice in Eastern Europe. Issue № 2 (3). 2019. P. 96-105. (0,7 д. а.) (видання 

індексується у базах ERIH Plus and UlrichWeb); 

11. Shepitko V. Iu. Means and Role of Criminalistics Tactics in Criminal 

Proceeding. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited 

by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 213-216 

(0,2 д.а.); 

12. Shepitko V. Iu. Scientific-Technical Means of Criminalistics: 

Contemporary State of Development, Introduction, and Use.  Ukrainian Legal 

Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: 

Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 202-206 (0,3 д.а.); 

13. Shepitko V. Iu. Trends in Criminalistics and Peculiarities of Their 

Development. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. 

Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 

170-172 (0,2 д.а.); 

14. Shepitko V. Iu., Avdeeva H. K. Information Resources in the Practice of 

Counteracting Crime.  Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law 

Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 

2018. Р. 206-213 (0,5 д.а.); 

15. Shepitko V. Iu., Konovalova V. O. Connection of Legal Psychology with 

Other Sciences. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. 

Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 

397-400 (0,3 д.а.); 

16. Shepitko V. Iu., Sednev V. V. Methods of Cognition in Forensic Expert 

Examination.  Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. 

Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 

365-372 (0,4 д.а.); 

17. Shepitko V. Iu., Shchur B. V. Investigative Technologies in the 

Investigation of Crimes.  Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law 

http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
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Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 

2018. Р. 310-322 (0,8 д.а.); 

18. Shepitko V. Iu., Shchur B. V. Principles of Criminalistics Methods.  

Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. 

Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 265-278 (0,7 д.а.); 

19. Shepitko V. Iu., Shchur B. V. Role of Criminalistics Characteristics of 

Crimes in the System of the Criminalistics Method. / Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 

2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, 

Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 278-303 (1,2 д.а.); 

20. Shepitko V. Iu., Sherstiuk V. M.  Principles of Forensic Expert Activity.  

Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. 

Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 351-356 (0,3 д.а.); 

21. Shepitko V. Iu., Sherstiuk V. M. Problem of Building a Professional 

Profile of Forensic Expert. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian Public Law 

Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 

2018. Р.383-394 (0,5 д.а.); 

22. Shepitko V. Iu., Sherstiuk V. M. Problem of Differentiation and 

Integration of Special Knowledge.  Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 2: Ukranian 

Public Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, Simmonds and Hill 

Publishing, 2018. Р. 323-340 (0,6 д.а.) 

23. Shepitko V. Iu., Sherstiuk V. M. Problems of Forming Inner Conviction 

and the Adoption of Decisions by a Forensic Expert. Ukrainian Legal Doctrine: Vol. 

2: Ukranian Public Law Doctrine. Edited by: V. la. Tatsyi. London: Wildy, 

Simmonds and Hill Publishing, 2018. Р. 376-383 (1 д.а.); 

24. Shepitko V., Shepitko M. Time and documents. Yearbook of Ukrainian 

law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. Kharkiv: 

Law, 2019. № 11. P. 426-428 (0,2 д.а.); 

25. Shevchuk V. and others. Legal regulation of procurement of narcotic 

drugs in Ukraine with involvement of international specialized organizations. 

Georgian Medical News 2018. № 11 (284). P. 143–149. URL: 

http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing
http://www.wildy.com/isbn/9780854902064/ukranian-legal-doctrine-volume-2-ukranian-public-law-doctrine-wildy-simmonds-and-hill-publishing


 274 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408 видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Scopus» (не увійшло до Звіту за 2018 р.) (0,4 д.а.); 

26. Shevchuk V. Role of tactical operations in forensic system. Theory and 

Practice of Forensic Examinations and Criminalistics: a coll. of scientific papers. 18 

th issue. Kharkiv: Pravo, 2018. P. 22-36 (видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польша) (не 

увійшло до Звіту за 2018 р.) (0,7 д.а.); 

27. Авдєєва Г.К. Проблеми реалізації прав учасників кримінального 

провадження на використання спеціальних знань в умовах змагального 

судочинства. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб.; 

редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ: Київський НДІ судових експертиз. 

2019. Вип 64. (0,5 д.а.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2019_64_23  

(видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus 

International» (Польша) (0,5 д.а.)  

28. Автухов К. А., Яковець І.С. Шлях впровадження та подальші 

перспективи інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в 

Україні. Право України. 2019. № 7. С. 152-162 (0,8/0,4д.а.)  (журнал включено 

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща), включено до міжнародної наукометричної бази «EBSCO Publishing, 

Inc.» (США), включено до Міжнародної наукометричної бази даних 

«HeinOnline» (США); 

29. Автухов К.А., Силенок К.П. Стан дотримання прав ув’язнених в 

Україні (на підставі даних, закріплених у звітах ЄКПТ). Журнал 

східноєвропеис̆ького права. 2019. № 69. С. 46–51 (0,8/0,4д.а.) (журнал включено 

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща); 

30. Батиргареєва В. С. Замісна підтримувальна терапія у місцях 

позбавлення волі: pro et contra. Право України. 2019. № 7. С. 125–140 (0,6 д.а.). 

(включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International, 

EBSCO, HeinOnline). 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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31. Батиргареєва В. С. Новий вид злочинності у сфері моральності, 

пов'язаний із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем як 

об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Право і суспільство: 

міжнар. журнал. 2018. Вип. 7. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. С. 34-41 (0,5 

д.а.) (не ввійшло до звіту за 2018 р.); 

32. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання кваліфікації порушень 

правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Вісник 

прокуратури. 2019. № 11. С. 39-44 (0,2 д.а.); 

33. Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І., Циколія Л. Ц. 

Проблемні питання реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень 

під час досудового розслідування» Право і суспільство. № 3. 2019. С. 203-212 

(авт.внесок – 0,3 д.а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, (Республіка Польща); 

34. Гальцова О.В. Збереження контактів з родиною як дотримання 

права засудженого на сім’ю. Часопис Київського університету права, до 

Міжнародної наукометричної бази даних HainOnline (США)). 2019. № 1. С. 

215-219 (0,8 д.а.) (журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща); 

35. Гетьман Г. М. Отримання психологічної інформації щодо особи 

невідомого злочинця під час проведення допиту в умовах змагального 

кримінального процесу. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 226-233. 

Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2019_146_21 (0,5 д.а.) (видання 

внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus 

International» (Польша), Ulrichsweb та ін.).  

36. Голіна В. В., Шрамко С. С. Стратегія зменшення можливостей 

вчинення злочинів у системі захисту критичної інфраструктури. Право і 

суспільство: міжнар. журнал. 2018. Вип. 7. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. 

С. 42-48 (0,5 д.а.) (не ввійшло до звіту за 2018 р.); 

37. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського 

університету права. 2018. № 4. С. 254–260. (0,6 д. а). (включено до 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2019_146_21
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міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, фахове 

видання) (не увійшло до Звіту за 2018 р.); 

38. Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за продаж ліків без 

рецептів – ефективний засіб протидії чи марнотратство коштів платників 

податків. Аптека (щотижневик). 2019. № 14 (1185). URL: 

https://www.apteka.ua/article/497652 (0,4 д.а); 

39. Гуторова Н. О. Відповідальність за фальсифікацію лікарських 

засобів: чи створена в Україні належна правова база? Аптека (щотижневик). 

2019. № 2 (1173). URL: https://www.apteka.ua/article/485029 (0,4 д.а); 

40. Гуторова Н. О. Фальсифікація лікарських засобів – як в Україні 

суворість кримінально-правової норми поєднується з фактичною безкарністю 

фальсифікаторів? Аптека (щотижневик). 2019. № 4 (1175). URL: 

https://www.apteka.ua/article/486071 (0,8 д.а); 

41. Гуторова Н. О., Пашков В. М. Відповідальність за неналежне 

виконання професійних обов’язків лікарем під час ведення пологів, що 

спричинило тяжкі наслідки  (аналіз судової практики) Медичне право. 2019; 

2(24). С. 9-25 (1 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричних баз 

"EBSCO Publishing, Inc." (США), Index Copernicus International та ін.); 

42. Гуторова Н. О., Пашков В. М. Проблеми правового регулювання 

донорства крові та її компонентів. Медичне право. 2019, № 1(23), с. 45-56 

(0,7 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричних баз "EBSCO 

Publishing, Inc." (США), Index Copernicus International та ін.); 

43. Демидова Л. Н. Уголовный кодекс Украины и его социальные 

функции: национальный и международный аспекты. Підприємництво, 

господарство і право. 2019. № 11. С. 284-289 (0,6 д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща); 

44. Дзюба А. Ю. Антикорупційний комплаєнс як складова управління 

ризиками підприємства. Форум Права. 2019. № 54 (1). С. 23–31. (0,5 д.а.). 

(включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
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International, Scientific Indexing, Services(SIS), InfoBaseIndex(IBI), Open Access 

Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), Google Scholar, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, фахове видання); 

45. Дзюба А. Ю. Международные стандарты разработки 

антикоррупционных комплаенс-программ и предупреждения коррупции в 

частной сфере. Legea si viata, Chisinau, Republica Moldova. 2019. N 3/3 (327). С. 

29–34. (0,5 д.а.). (включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International, закордонне видання); 

46. Дзюба А. Ю. Про співвідношення приватного та публічного у 

кримінальному праві ФРН: історичний екскурс. Новітні кримінально-правові 

дослідження – 2019: альманах наукових досліджень / за ред. О. В. Козаченка, 

О. М. Мусиченко. Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2019. С. 137-144 (0,5 д.а.) 

URL: 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11514/Almanax.pdf?sequence=1&

isAllowed=y (0,5 д.а.); 

47. Євтєєва Д. П. Кримінальна відповідальність за зловживання 

опікунськими правами за законодавством зарубіжних держав. Судова та слідча 

практика. 2019. Вип. 8. С. 13-18. (0,4 д.а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

48. Калініна А. В. Кримінологічне законодавство в Україні: стан та 

перспективи розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2019. № 

1. С. 135-146. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/190923/190878 (0,45 д.а); 

49. Колодяжний М. Г. Картографування злочинності. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2019. № 1. С. 147-163. URL: 

http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=773 (0,66 д.а.); 

50. Колодяжний М. Г. Сусідська варта в системі профілактики 

злочинності за кордоном і в Україні. Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2019. № 1. С. 250–

258. (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом 

«Юридичні науки»); 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46878&lang=ru
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=773
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51. Кутєпов М.Ю. Проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, 

звільнених із місць позбавлення волі. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 54. С. 156-159 (0,55 

д.а.); (наукове видання включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

52. Кутєпов М.Ю. Проблемні питання діяльності установ виконання 

покарань та їх вплив на виправлення і ресоціалізацію засуджених до 

позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 247 

– 250 (0,62 д.а.) Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2019/60.pdf  (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка  Польща)); 

53. Кутєпов М.Ю., Волосовська А.В. Окремі питання правового 

регулювання праці засуджених до позбавлення волі. Електронне наукове 

фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 1.  С. 299 – 301 

(0,5/0,3 д,а.) (журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)); 

54. Маршуба М. О. Зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом 

архітектурно-просторового планування міст. Журнал східноєвропейського 

права. 2019. № 63. С. 133–138. URL : http://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-

pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/marshuba-m-o-zarubizhnij-

dosvid-zapobigannya-zlochinnosti-shlyaxom-arxitekturno-prostorovogo-

planuvannya-mist (0,47 д.а.); 

55. Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні 

корупції. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. 

Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 58–72 (0,5 д.а.). (входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», міститься на 

платформі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського); 

56. Степанюк А.Ф. До питання про реформи у сфері виконання 

покарань. Право України 2019. № 7. С. 53–65 (0,75 д.а.) (журнал включено до 
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міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща), включено до міжнародної наукометричної бази «EBSCO Publishing, 

Inc.» (США), включено до Міжнародної наукометричної бази даних 

«HeinOnline» (США));  

57. Степанюк А.Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ 

виконання покарань закритого типу. Вісник пенітенціарної асоціації 

України. 2018. Вип. 2  (4). С.148-159 (0,9 д.а.) (не увійшла до Звіту за 2018 р.) 

(Журнал внесено до бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США)); 

58. Христич І. О. Проблеми встановлення корупційних ризиків у 

приватній сфері України. Право і суспільство. 2019. № 2. Дніпро: Дніпровський 

гуманітарний університет. С. 209-214. URL: (0,54 д. а.). (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, фахове 

видання); 

59. Христич І. О. Проблеми дослідження корупції у приватній сфері 

України. Новітні кримінально-правові дослідження – 2019: альманах наукових 

досліджень / за ред. О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. Миколаїв: СПД 

Румянцева Г. В. 2019. C. 85– 91. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/ 

11300/11514/Almanax.pdf?sequence=1&isAllowed=y (0,35 д. а.); 

60. Шевчук В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: 

актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–

246. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x.146.174130. (0,8 др. арк.) (видання 

внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus 

International» (Польша), Ulrichsweb та ін.); 

61. Шевчук В. М. Методологічне підгрунтя побудови та реалізації 

тактичних операцій у криміналістиці. Наук. вісн. Міжнар. гуманітарн. ун-ту. 

Серія «Юриспруденція».  Одеса : Гельветика. 2019. № 40. С. 144-148. (0,6 д. 

арк.). (видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних «Index 

Copernicus International» (Польша), Ulrichsweb та ін.); 

62. Шило О.Г., Грідіна К.В. До питання про використання результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні. Право і 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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суспільство. 2018. № 6. Ч. 2. С.224-229 (авт.внесок – 0,3 д.а.) (не увійшло до 

Зіту за 2018 р.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща); 

63. Шило О.Г., Скідан Н.В. Обшук житла чи іншого володіння особи: 

окремі проблеми правового регулювання та правозастосування. Вісник 

кримінального судочинства. 2019. № 2, С. 45-49 (авт.внесок – 0,45 д.а.) (видання 

включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus 

International, Polska Bibliografia Naukova (Польша, PBN), Directory of Research 

Journals Indexing (DRJI), Academic Resource Index (ResearchBib, Японія), 

Citefactor Indexing (США), Scientific Indexing Services (США)). 

 

8.2.6.1.2. Тези наукових доповідей: (252) 

1. Batyrgareieva V., Guturova N., Babenko A. Summary Results of 

Corruption in Medical Sphere of Ukraine. International Interdisciplinary Conference 

on Social Sciences “PLACES” (Riga, 2 April 2019): Abstracts. Rīga: RSU, 2019. P. 

49. (0,1 д.а.);  

2. Dzuiba A., Symkina A. International standarts for the prevention of 

corruption in the sphere of private economy. Формирование эффективной 

уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – 

приоритетная задача юридической науки и практики: сборник материалов 

междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, Ресбуплика Белорусь, 24-25 апреля 

2019 г.)/ редкол.: С.Я. Аземша (гл. ред.) и др. Минск: Юр спектр, 2019. С. 26-30 

(0,3 д.а.); 

3. Kalinina A. Invocation of Strategy for Reducing Possibilities of 
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від дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків 18-19 квіт. 2019 р.). 

Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 157-159 (0, 2 д.а.); 

141. Костецька О. Я. Основні тенденції реформування системи органів 

виконання покарань. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІІ всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 року). Хмельницький: вид-во 
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162. Марочкін О.І. Європейські стандарти апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді. Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку : мат. міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 2-3 серпня 2019 р.) Харків: Східноукраїнська наукова 

юридична організація. 2019. С. 127-128 (0,2 д.а.); 

163. Марочкін О.І. Конституційні засади апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді. Особливості розвитку публічного та приватного права в 

Україні: мат. міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Харків, 19-20 липн. 2019 р.). 

Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2019. С. 123-125 (0,2 д.а.); 

164. Марочкін О.І. Матеріали кримінального провадження як 

інформаційні ресурси: проблеми захисту права на приватність. Проблеми та 

стан дотримання і захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Львів, 16-17 серпня 2019 р.). Львів: Центр правничих ініціатив. 

2019. С. 48-50 (0,2 д.а.); 

165. Марочкін О.І. Особливості мотивування клопотання слідчого про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: зб. наук. статей, тез доповідей та повідомлень за 

матеріалами VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 груд. 2019 р.). 

Харків: Точка, 2019. С. 66-69 (0,2 д.а.); 

166. Марочкін О.І. Особливості мотивування повідомлення про підозру. 

Стан та перспективи розвитку юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., (м. Дніпро, 6-7 вересн. 2019 р.) Дніпро: Правовий світ, 2019. С. 

100-103 (0,2 д.а.); 

167. Марочкін О.І. Особливості мотивування постанови слідчого про 

зупинення досудового розслідування. Розвиток сучасного права в умовах 

глобальної нестабільності : матеріали науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 13-14 вересня 2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 

2019. С. 84-87 (0,2 д.а.); 

168. Марочкін О.І. Особливості оскарження ухвали слідчого судді про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Верховенство права та правова 
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держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. 

Ужгород, 20-21 вересня 2019 р.)Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2019. С. 124-125 (0,2 д.а.); 

169. Марочкін О.І. Таємниця приватного життя особи як складник 

таємниці досудового розслідування. Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9-10 

серпн. 2019 р.) Одеса: Причорноморська фундація права. 2019. С. 98-100 (0,2 

д.а.); 

170. Марочкін О.І. Функціональне призначення мотивування 

процесуальних рішень слідчого. Шляхи вдосконалення нормативно-правової 

бази України як основи сталого розвитку суспільства: міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 6-7 верес. 2019 р.). Харків : Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2019. С. 73-77 (0,2 д.а.); 

171. Маршуба М.О. Сучасні концепції запобігання злочинності у містах. 

Актуальні питання реформування правової системи України : Матеріали 

міжнародної  науково-практичної конференції, м. Дніпро: 5-6 липня 2019 р. 

Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. с. 65–67. (0,2 д.а.). 

172. Москвич   Л. М. Правовий статус громадської ради доброчесності. 

Актуальні проблеми судового права: матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-

річчю з дня народж. проф. І. Є. Марочкіна (м. Харків, 31 трав. 2019 р.) / редкол.: 

Л. М. Москвич та ін. Харків : Право, 2019. С. 119-121 (0, 25 д.а.); 

173. Москвич  Л. М. Звільнення судді за станом здоров’я як самостійна 

підстава припинення статусу судді: проблеми правозастосування. Сучасні 

виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали ІІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 24-25 жовт. 2019 р.); Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 27-30 (0, 25 д. а.); 

174. Москвич Л. М. До питання про конституційність процедури 

кваліфікаційного оцінювання суддів. Закарпатські правові читання: матеріали 

ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 11-12 квіт. 2019 р.)/ за заг. ред. О.Я. 

Рогача, Я. В. Лазура, М.В. Савчина. Ужгород: РІК-У, 2019. С. 219-224 (0.5 д.а.); 
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175. Москвич Л. М. Право судді на судовий захист: практика ЄСПЛ у 

контексті українських реалій. Права людини і національна безпека: роль органу 

конституційної юрисдикції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня 

Конституції України (м. Київ, 27 черв. 2019 р.). Київ: Київський нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, 2019. С. 189-198 (0,5 д. а.); 

176. Москвич Л.М. Чи має суддя право на судовий захист? Актуальні 

проблеми судово-правової реформи : матеріали круглого столу (м. Одеса,  

18 жовт. 2019 р.). Одеса : Фенікс, 2019. С. 3-7 (0,25 д.а.); 

177. Новіков О. В. До питання про міжнародні стандарти запобігання й 

протидії корупції у приватному секторі та їх імплементацію в українське 

законодавство. Актуальні питання запобігання і протидії корупції : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 жовтня 2019 р. Біла Церква: 

Білоцерківський Національний аграрний університет, 2019. С. 34–38 (0,2 д.а.); 

178. Новіков О. В. До питання про стан і тенденції розвитку корупції у 

приватній сфері в Україні. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної 

науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 вересня 

2019 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 88–91 (0,2 д.а.); 

179. Новіков О. В. Як інформаційно-комунікаційні технології 

допомагають у справі протидії корупції: до питання про українській досвід. 

Особливості застосування антикорупційного законодавства від розслідування 

до вироку суду: зб. тез. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків) / 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України; Громад. 

спілка «Центр запобігання та протидії корупції; Громад. рада при М-ві внутр. 

справ України. Харків: ХНУВС, 2019. С. 112–114. (0,2 д.а.); 

180. Новіков О. В., Дзюба А. Ю. Окремі питання управління 

корупційними ризиками у діяльності бізнес-організацій США. Правотворчість 

та правозастосування у демократичній державі: теорія і практика: збірник 

матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції 

«Актуальна юриспруденція» (3 жовтня 2019 р.). Київ : Видавничий дім 

«АртЕк», 2019. С. 90–93. (0,2 д.а. / 0,1 д.а); 
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181. Новіков О. В., Новікова К. А. До питання про корупціогенність 

криміналізації контрабанди товарів. Розвиток державності та права в Україні: 

реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, 20–21 вересня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 2019. С. 100–103 (0,2 д.а. / 0,1 д.а.); 

182. Новікова К. А. Обмеження реалізації конституційних прав людини 

у покараннях. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: 

матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 травня 2019 року). Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2019. С. 448-450 (0,2 д.а); 

183. Новікова К. А. Щодо питання про пробацію в кримінальному праві. 

Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матер. 

міжнар. кругл. столу (м. Київ, 16 квітня 2019 р.). Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2019. С. 126-127 (0,1 д.а); 

184. Павлюк Н. В. Міжнародний досвід використання технології 3D-

друку в слідчій та експертній практиці. Актуальні питання судової експертизи і 

криміналістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф,. присвяч. 150-річчю 

від дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків 18-19 квіт. 2019 р.). 

Харків: ХНДІСЕ, 2019. С. 181-183 (0, 2 д.а.); 

185. Павлюк Н. В. Щодо визначення поняття «слідча діяльність» у 

криміналістиці. Перспективи розвитку сучасної науки і освіти: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Львів, 13-14 листоп. 2019 р.). Львів: Львівський науковий 

форум, 2019. Ч. ІІІ. С. 47-48 (0,2 д.а.); 

186. Павлюк Н. Поняття науково-технічне забезпечення слідчої 

діяльності. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи : матер. VII міжнар. наук.-практ. конф. (Конін -Ужгород – Херсон, 

22 листоп. 2019 р. Херсон: Гельветика, 2019. Т. VII (0,2 д.а.); 

187. Панова С.В. Корупція в приватній сфері як чинник, що шкодить 

діловій репутації. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 
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груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 2. С. 226-229 (0,2 

д.а.) 

188. Панова С.В. Щодо проблеми виявлення корупції в приватній сфері. 

Особливості застосування антикорупційного законодавства від розслідування 

до вироку суду: зб. тез. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків). 

Харків: ХНУВС, 2019. С. 125-127( 0,1 д.а.); 

189. Пащенко О. О. Щодо доктринальних підходів до розуміння поняття 

«кримінально-правова норма». Кримінально-правові та кримінологічні аспекти 

протидії злочинності: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 

29 лист. 2019 р.). Одеса : ОДУВС, 2019. 271 с. С. 159-161 (0,2 д.а.); 

190. Пащенко О. О. Нормативні чинники соціальної 

обумовленості кримінальної відповідальності за корупційні діяння. Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. Ч. 1. С. 172-174 (0, 2 д.а.); 

191. Попович О. С. Мета терористичного акту: доктринальні проблеми і 

зарубіжний досвід Теорія та практика сучасної юриспруденції: матер. XXІ 

всеукр. наук. конф. (м. Харків, 01 лист. 2019.). Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. 

С. 171-172 (0,2 д.а.); 

192. Попович О.С. Поняття «тероризування». Теоретичні та практичні 

проблеми розвитку кримінального права і процесу. матеріали VIIІ всеукр. наук.-

практ. семінару (м.Івано-Франківськ, 06 груд. 2019 р.). Івано-Франківськ: ред.-

вид. відділ Ун-ту Короля Данила, 2019.С. 65-67 (0,2 д,а.);  

193. Попович О. С. Терор, тероризм і тероризування: співвідношення 

понять. Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 1-2 листоп. 2019 р.). 

Харків: Східноукр. наук. юрид. орг.-ція, 2019. С. 178-180 (0,2 д. а.); 

194. Попович О. С. Поняття «терористична група» та «терористична 

організація» у законодавстві України. Актуальні питання розвитку права та 

законодавства: наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної 
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конференції (м. Львів, 20–21 груд. 2019 р.). Львів: Західноукр. орг-ція «Центр 

правничих ініціатив», 2019. Ч. 2. С. 7-8 (0,1 д. а.) 

195. Попович О. С. Звільнення від кримінальної відповідальності є 

проявом державного гуманізму чи порушенням принципу невинуватості? 

Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15–16 листоп. 2019 р.). м. Львів: 

Західноукр. орг-ція «Центр правничих ініціатив», 2019. Ч. 1. С. 37-40 (0,2 д. а.); 

196. Попович О. С. Недосконалість чинного законодавства України про 

кримінальну відповідальність і корупційні ризики: доктринально-правові 

питання Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку 

правової системи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Дніпро, 8-9 листоп. 2019 р.). Дніпро: Дніпровськ. гуманітарн. ун-т, юрид. ф-т, 

2019. С. 150-154 (0,2 д.а.); 

197. Попович О. С. Актуальні питання кримінальної відповідальності за 

створення терористичної групи чи терористичної організації Актуальні 

проблеми правових наук в євро інтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 20-21 груд. 2019 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2019. С.117-119 (0,2 д.а.); 

198. Попович О. С. «Поняття «суспільно небезпечне діяння» і 

«загальнонебезпечне діяння» та їх кримінально-правове значення». 

Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: 

матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 29 лист. 2019 р.). 

Одеса: ОДУВС, 2019. С. 166–169 (0,2 д.а.); 

199. Симкіна А. Є. Щодо питання корупції як форми загрози 

кримінологічній безпеці України. Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІІ всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 березня 2019 р.). Хмельницький: вид-во 

НАДПСУ, 2019. С. 327-329. (0,25 д.а.); 

200. Соколенко М.О. Алгоритмізація допиту та деякі питання 

забезпечення прав людини. Модернізація законодавства у сфері захисту прав та 
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свобод людини: досягнення та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяч. всеукр. тижню права (м. Одеса, 12 груд. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 98-

100 (0,2 д.а.); 

201. Степанюк А.Ф. Від режиму виконання покарання до режиму 

поводження з ув’язненими. Адаптація правової системи України до права 

Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV 

Всеукраїнської міжн. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 23–24 жовтня 2019 року). 

Ч. 1. С. 68–70 (0,25 д.а.); 

202. Степанюк А.Ф. Законність як принцип нормотворчості і діяльність 

Центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує політику у сфері 

виконання кримінальних покарань і пробації. Інститут пробації в Україні: 
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(0,17 д.а.); 

213. Христич І.О. Проблеми встановлення обсягів корупції у приватній 

сфері. Особливості застосування антикорупційного законодавства від 
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250. Яковець І. С. Недосконалість законодавства і практики його 
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прокуратури України, 2019. С. 179- 188 (0,6 д.а.); 
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міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.): у 2-х ч. Київ: Нац. акад. 
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засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: 
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України, 2019. С. 63-65 (0,2 д.а.); 



 325 

8. Дунаєва Т.Є., Крайник Г.С. До вирішення проблеми трансплантації 

органів людини та інших анатомічних матеріалів в Україні. Ефективність 
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2019 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С 181-184 (0,2 д.а.); 

19. Новіков О. В., Новікова К. А. Аналіз Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання корупції». Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІV міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.) Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. Ч. 2. 

С. 217–219 (0,2 д.а); 

20. Новікова К. А. Гуманістична парадигма при викладанні дисциплін 

кримінально-правового циклу. Вища юридична освіта в контексті сучасних 

тенденцій розвитку: матер. ХІІІ конференції школи педагогічної майстерності 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. м. Харків, 

2019. С. 109-113 (0,2 д.а); 

21. Павленко Т.А., Дунаєва Т.Є. Щодо можливих перспектив 

встановлення кримінальної відповідальності за психологічне насильство. 

Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації: матеріали 

міжнар.  наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.). Харків: ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2019. С. 218-221 (авт.внесок – 0,1 д. а.); 

22. Христич І.О. Вдосконалення кримінально-правової статистики – 

один із напрямів адаптації її до світової науки. Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти: 

матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 23-24 жовтня 2019 року): у 2-х ч. Полтава: Россава, 

2019. Ч.  1. С.  170–173 (0,14 д.а.); 

23. Христич І.О. Проблеми методології обчислення коефіцієнта 

злочинності.  Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, 

перспективи: зб. тез міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Київ, 14 листоп. 2019 

р.). С. 22-24 (0,16 д.а.); 

24. Шепітько М. В. Особливості розслідування постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. 

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: міжнар. кругл. стіл 

(м. Одеса, 31 травня 2019). Одеса: Національний університет «Одеська 

юридична академія», 2019. С. 136-142 (0,3 д. а.). 

 

8.2.7. Інші науково-методичні і навчально-методичні матеріали 

(програми, завдання, практикуми тощо) 

8.2.7.1. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(фундаментальні наукові дослідження):  

немає  
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8.2.7.2. На виконання показників паспорту бюджетної програми 

6581040 

(за державним замовленням): 

немає  

8.2.7.3. Інші науково-методичні матеріали (програми, завдання, 

практикуми тощо), видані понад виконання паспортів бюджетної 

програми 6581040: (5) 

1. Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів денної форми навчання 

першого (бакалаврський) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» / уклад.: В. Ю. Шепітько, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва та ін. Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. (4,1 д.а.) 

2. Програма навчальної дисципліни «Досудове розслідування у 

кримінальному процесі», винесеної на підсумкову атестацію (напрям 

підготовки за спеціальністю 081 «Право» галузь знань – 08 «Право» освітній 

рівень «Магістр» профіль «Досудове слідство») / Уклад. : О.Г. Шило, С.В. 

Давиденко. Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. 21 с. (авт. внесок – 

0,4 д.а.); 

3. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / упоряд. О.В. Капліна, М.О. Карпенко, 

В.І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило. Х.: Право, 2019, 

208 с. (у співавт., авт.внесок 0,3 друк.арк.); 

4. Організація та діяльність органів прокуратури України : навч. посіб. 

/ П. М. Каркач, В. В. Кривобок, В. С. Бабкова та ін. ; за ред. П. М. Каркача. – 

Харків : Право, 2019. – 500 с. ( особистий доробок – розд. 5 ( у співавторстві з 

доц. В. С. Бабковою) (авт. внесок – 0,5 д.а.); 

5. Правові основи судового адміністрування та судової діяльності: 

навч. посіб. /Л.М. Москвич, О.О. Овсяннікова, А.В. Іванцова та ін. – Харків : 

«Право», 2019. – 396 с. (особистий доробок – розділ 11; підрозділи 1.2; 4.1; 4.4; 

6.2; 6.7; 8.5) (авт. внесок – 1 д.а.). 
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8.2.8. Збірники наукових праць  

 (на виконання показників паспортів бюджетної програми  

6581040) (в цілому): 

немає 

8.2.9. Патенти, авторські свідоцтва: 

немає 

8.3. Наукові публікації співробітників інституту у закордонних 

наукових журналах, що індексуються в Web of Science Core Collection  

і Scopus: (17) 

1. Batyrgareieva V., Babenko A., Kaija S. Corruption in medical sphere of 

Ukraine: current situation and ways of prevention. Wiadomości Lekarskie. 2019. Tom 

LXXII, Nr 9 cz. II (september). P. 1814–1821 (0,5 д.а.) (індексується у Scopus, 

PubMed/Medicine, EBSCO, Index Copernicus International, Polish Medical Library 

(GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education).  

2. Batyrgareieva V., Babenko A., Kalinina A. Human trafficking from 

Ukrainian cities and villages: Current trends. Society. Health. Welfare: 

7th International Interdisciplinary Scientific Conference. 2019. Vol. 68. (0,5 

д.а.).URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01013.pdf 

(індексується у Web Of Science); 

3. Shepitko V., Shepitko M., Shchur B., Voloschina M. Banking ativity in 

Ukraine: negative challenges of modernity and criminal influence. Financial and 

credit activity-problems of theory and practicе. Vol. 2. 2019. Р. 80-87 (0,4 д.а.) 

(видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science); 

4. Shepitko V., Tishchenko V.,  Shepitko M., Marysiuk K., Sychova V. 

Some aspects of Foreign Experience in Combating Human Trafficking. Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues. No 22 (5). 2019. P. 1-12. (0,8 д. а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі SCOPUS); 
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5. Shevchuk V. and others. Legal regulation of procurement of narcotic 

drugs in Ukraine with involvement of international specialized organizations. 

Georgian Medical News 2018. № 11 (284). P. 143–149. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408 видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Scopus» (не увійшло до Звіту за 2018 р.) (0,4 д.а.); 

6. Ortynskyi V., Chornous Y., Pavliuk N. International cooperanion in 

financial fraud investigation. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 № 4. Riga: 

Baltija Publishing, 2018. P. 252-257 (видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних Web of Science) (не увійшло до Звіту за 2018 р.) (0,5 

д.а.); 

7. Gutorova N., Zhytnyi O., Soloviov O. Falsification of Medical Products: 

Criminal Law Mechanism Combating Threats to Public Health. Wiadomości 

Lekarskie. 2019. tom LXXII. nr 5 cz I. P. 856-861 (0,9 д.а.). (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Scopus); 

8. Gutorova N., Rudnyeva O. Preventative Role of Criminal Law for 

Traffic Safety. Society. Health. Welfare: 7th International Interdisciplinary Scientific 

Conference. 2019. Vol. 68 (0,8 д.а). URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01012.pdf (видання 

включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science); 

9. Lapkin A., Maryniv V., Yevtieieva D., Stolitnii A., Borovyk A. 

Compensation for damage caused by offences as the way of protection of victims’ 

rights (on the example of Ukraine): the economic and legal aspects. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 2. Issue 3. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/Compensation-for-damage-caused-by-

offences-as-the-way-of-protection-of-victims-rights-on-the-example-of-Ukraine-the-

economic-and-legal-aspects-1544-0044-22-3-345.pdf (0,6 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі SCOPUS); 

10. Yevtieieva D., Lapkin A., Maryniv V. Puberty vs age: on the issue of a 

warning sign of a victim of non-violenrt intercourse with a minor. Georgian Medical 
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News. 2019. No 6 (291). P. 145-150 (0,6 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі SCOPUS); 

11. Nevidoma N., Popova S., Zagorska D., Melnykova O. Condition and 

problems of formation of deposit resources of Ukrainian banks at the expense of the 

finances of household. Financial and credit activity problems of theory and practice. 

2019. Vol 1, № 28. P. 46-54 (0,6 д.а). (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science); 

12. Golovkin B.N., Cherniavskyi S.S., Chornous Y.M., Bodnar V.Y., Zhuk, 

I.V. International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and 

forms of realization. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. № 22 

(3). P. 1-14. URL: https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-

in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html.  

(2,0/0,4 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus); 

13. Holovkin B.N., Skrypniuk O. V., Vasylynchuk V. I., Oliinyk O. S., 

Rubashchenko M. A. Сriteria and basic signs of the lawful protection of the person’s 

interests from socially dangerous encroachment as a factor, which excludes 

criminality of an act: international experience. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 2019. № 22 (4). P. 1-12. URL: 

https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-

protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-

398.pdf.  (1,9/0,3 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

Scopus); 

14. Golovkin B., Marysyuk K. Foreign experience in countering 

(preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies 

and strategic priorities. Baltic journal of economic studies.Vol. 5 № 3. Riga: Baltija 

Publishing, 2018. P. 25-36 (1,2/0,6 д.а.) (видання внесено до міжнародної 

наукометричної бази даних Web of Science); 

15. Kaplina O., Shylo O., Titko I. Using the samples of human biological 

materials in the criminal procedure: the practice of the European court of human 

rights. Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 8. URL: http://wl.medlist.org/2019_08_28/ 
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(авт.внесок – 0,3 д. а.) (видання включено до міжнародної наукометричної бази 

Scopus); 

16. Vapniarchuk V., TrofymenkoV., Shylo O, Maryniv V. Standards of 

Criminal Procedure Evidence. Journal of Advanced Research in Low and Economics. 

2018. Vol. IX, Issue 7 (37). P. 2473 – 2480 (авт.внесок – 0,2 д.а.) (видання 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus); 

17. Moskvich L., Vilhushynskyi M. The right of the public on publicly heard 

and open criminal proceedings in the context of preventing corruption and economic 

crime by judicial power. Baltic Journal of Economic Studies. V. 5 N 4. Riga: Baltija 

Publishing, 2019. Р 59-73 (авт.внесок – 0,5 д. а.) (видання включено до 

міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection); 

 

8.4. Публікації навчально-наукової лабораторії дослідження проблем 

політики в сфері боротьби зі злочинністю  

8.4.1. Наукові статті (7): 

 

1. Козич І.В. Взаємозв’язок функцій кримінального права та 

кримінально-правової політики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України: зб. наук. статей. Вип. 50. Івано-Франківськ : 

Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 35-43 (0,5 д.а.). 

2. Козич І.В. Поняття функцій кримінально-правової політики. 

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. 

статей. Вип. 51. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 

2019. С. 42-50. (0,5 д.а.). 

3. Fris P.L. Substantial Problems of the Criminal-Legal Policy of Modern 

Ukraine. Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the 

issue O. V. Petryshyn. Kharkiv: Law, 2019. № 11. P. 460-469 (0,6 д.а.). 

4. Медицький І.Б. «Наслідки» та «ціна» злочинності: кримінологічний 

зміст і рівні співвідношення. Вісник кримінологічної асоціації України. 2019. № 

2(21). С.101-109 (0,5 д.а.). 



 333 

5. Медицький І.Б. Наслідки злочинності як складова предмету 

кримінології: стан наукової розробки питання. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 21. 

С. 223-229. (0,5 д.а.) (журнал внесено до міжнародної наукометричної бази 

«Index Copernicus International» (Республіка Польща). 

6. Медицький І.Б. Страх перед злочинністю як один із різновидів її 

нематеріальних наслідків. Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України: зб. наук. статей. Вип. 49. Івано-Франківськ : 

Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. С. 61-72. 

7. Петечел О.Ю. Булінг: юридико-психологічний аналіз та 

запобігання.  Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства 

України: зб. наук. статей. Вип. 49. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника, 2019. С. 259-263. 

 

8.4.2. Тези наукових доповідей: (18) 

1. Шпіляревич В. В. Питання реформування законодавства про 

кримінальну відповідальність. Концептуальні засади реформування 

законодавства про кримінальну відповідальність : матеріали «круглого столу» 

(м. Івано-Франківськ: 8 лют. 2019 р.). Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т 

ім. В. Стефаника, 2019. С. 42–43 (0,1 д.а.). 

2. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів безпеки за 

кримінальним законодавством Республіки Румунія. Актуальні дослідження 

правової та історичної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

(5 берез. 2019 р.). Тернопіль, 2019. Вип. 10. С. 103–105 (0,2 д.а.). 

3. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів безпеки за 

кримінальним законодавством Республіки Молдова. Актуальні дослідження 

сучасної науки : матеріали XL міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 берез. 

2019 р.) Харків–Відень–Берлін, 2019. С. 47–50 (0,2 д.а.). 

4. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів 

кримінально-правового характеру, відмінних від покарання, за кримінальним 
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законодавством Литовської Республіки. Матеріали наукової конференції за 

результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 

берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019. С. 185–188 (0,2 д.а.).  

5. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів 

кримінально-правового характеру, відмінних від покарання, за кримінальним 

законодавством Королівства Норвегія. Вдосконалення правового регулювання 

прав та свобод людини і громадянин : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених (м. Івано-Франківськ, 3–4 трав. 2019 р.). Івано-Франківськ, 

2019. С. 266–269 (0,2 д.а.). 

6. Козич І. В. Рекодифікація закону про кримінальну відповідальність:  

погляд у майбутнє. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали ІІІ всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). Хмельницький : вид-во 

НАДПСУ, 2019. C. 213-217 (0,3 д.а.). 

7. Козич І.В. Деякі нотатки на полях закону про кримінальну 

відповідальність. Концептуальні засади реформування законодавства про 

кримінальну відповідальність : матеріали «круглого столу» (м. Івано-

Франківськ: 8 лют. 2019 р.). Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. 

В. Стефаника, 2019. С. 21-26. (0,3д.а.). 

8. Козич І. В. Деякі думки з приводу рекодифікації законодавства про 

кримінальну відповідальність в контексті  реалізації функцій кримінально- 

правової політики. Матеріали наукової конференції за результатами роботи 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. 

С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 168-

171. (0,15 д.а.). 
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9. Фріс П.Л. До питання про концепцію нового кримінального закону. 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2019. 

C. 367-372 (0,3 д.а.). 

10. Фріс П.Л. Кримінальна ідеологія і кримінально-правова політика. 

Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 

С. 164-168 (0,3 д.а.). 

11. Медицький І.Б. Наслідки злочинності та суміжні їм поняття: 

питання співвідношення. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). Хмельницький : вид-во 

НАДПСУ, 2019. C. 250-252 (0,2 д.а.). 

12. Медицький І.Б. Новий закон України про кримінальну 

відповідальність: міркування з приводу окремих його положень. Протидія 

незаконній міграції та торгівлі людьми : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. 

симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12-13 квіт. 2019 р.). Івано-Франківськ : Ун-т 

Короля Данила, 2019. С.113-117(0,2 д.а.). 

13. Медицький І.Б. Проблематика «наслідків злочинності» як предмет 

уваги вітчизняних науковців. Вдосконалення правового механізму захисту прав 

та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції: зб. матеріалів всеукр. 

конференції (м. Львів, 29 березня 2019 р.). Львів : СПОЛОМ, 2019. С. 257-260 

(0,2 д.а.). 

14. Медицький І.Б. Категорія «наслідки злочинності» у кримінологічній 

науці: змістовне наповнення. Матеріали наукової конференції за результатами 

роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
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імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 

171-174 (0,2 д.а.). 

15. Медицький І.Б. Сексуальне насильство у розрізі кримінологічної 

категорії наслідків злочинності. Теоретичні та практичні проблеми розвитку 

кримінального права і процесу : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. семінару (м. 

Івано-Франківськ, 06 груд. 2019 р.). Івано-Франківськ: Ун-т Короля Данила, 

2019. С. 43-47 (0,3 д.а.). 

16. Медицький І.Б. Пропозиції з приводу проекту концепції наступного 

КК України. Концептуальні засади реформування законодавства про 

кримінальну відповідальність : матеріали «круглого столу» (м. Івано-

Франківськ: 8 лют. 2019 р.). Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. 

В. Стефаника, 2019. С. 26-33 (0,4 д.а.). 

17. Петечел О.Ю. Гуманізація кримінальної відповідальності 

неповнолітніх як принцип побудови нового закону про кримінальну 

відповідальність. Концептуальні засади реформування законодавства про 

кримінальну відповідальність : матеріали «круглого столу» (м. Івано-

Франківськ: 8 лют. 2019 р.). Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. 

В. Стефаника, 2019. С. 37-42 (0,3 д.а.). 

18. Петечел О.Ю. Булінг: поняття та види. Матеріали наукової 

конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І Борисов, Д. П. 

Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 177-181 (0,3 д.а.). 
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КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1 (д.а.): 

Монографії  Підручники, 

навчальні, 

науково-

методичні та 

науково-

практичні 

посібники, курси 

лекцій 

Збірники 

наукових праць 
Наукові статті та 

тези наукових 

доповідей 

Довідкова 

література, 

коментарі, 

збірники 

нормативних 

актів, інші види 

продукції 

кількість обсяг кількість обсяг кількість обсяг кількість обсяг кількість обсяг 

10 89,74 5 29,05 12 119,5 598 150,74 16 79,63 

 

Загальний обсяг друкованої продукції, виданої Інститутом у 2019 р., 

складає 468.66 друк. арк. 

 

ІX. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

9.1. Наукові видання (журнали), засновником (співзасновником) яких 

є інститут, за науковим напрямом, що індексуються у наукометричних 

базах  Web of Science Core Collection і Scopus. 

немає 

9.2. Співробітники інституту, які є членами редакційних колегій 

наукових видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах 

Web of Science Core Collection і Scopus. 

Гуторова Н. О. є членом редакційної колегії журналу «Wiadomości 

Lekarskie», включеного до міжнародної наукометричної бази Scopus). 

9.3. Інша інформація про міжнародне наукове співробітництво 

науковців Інституту.  

Міжнародне наукове співробітництво у 2019 р. відбувалося за багатьма 

напрямами. Так, зокрема, науковці Інституту брали участь у зарубіжних 

науково-практичних конференціях: 

                                                
1
 Без урахування публікації лабораторії Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем 

політики в сфері боротьби зі злочинністю (спільно з Прикарпатським національним університетом 

імені Василя Стефаника). 
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5th International Scientific Conference «Science progress in European 

countries: new concepts and modern solutions» (February 28, 2019. Stuttgart, 

Germany, ORT Publishing and The Center for Scientific Research «Solution») (В. М, 

Шевчук); 

Conference proceedings «Legal practice in EU countries and Ukraine at the 

modern stage: international scientific and practical conference» (January 25-26, 

2019, Romania, Arad, Faculty of juridicial sciences of Vasile Goldis Western 

University of Arad) (Д. П. Євтєєва, В. М. Шевчук); 

Международная научно-практическая конференция «Особенности 

адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству 

Европейского Союза» (22-23 марта 2019 г., Институт юридических и 

политических исследований Академии наук Республики Молдова, г. Кишинев, 

Республика Молдова) (Л.М. Москвич); 

International Interdisciplinary Conference on Social Sciences «PlACES» 

(April 2, 2019, Riga, Latvia, Rīga Stradiņš University) (В. С. Батиргареєва,  

А. В. Калініна, А. Є. Симкіна); 

Международная научно-практическая конференция «Формирование 

эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного 

производства – приоритетная задача юридической науки и практики» (26-27 

апреля 2019 г., Следственный комитет Республики Беларусь при поддержке 

ООО «Юр спектр, г. Минск Республика Беларусь ) (С. С. Шрамко,  

М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна, Д.І. Клепка, А. Ю. Дзюба, А. Є. Симкіна); 

Міжнародна конференція  консорціуму  університетів-учасників  проекту 

«Модернізація магістерських програм підготовки суддів, прокурорів та 

слідчих» (28 квітня –2 травня 2019 р., м. Грац, Австрія,  CRIMHUM, Грацський 

університет імени Карла і Франца) (Б. М. Головкін); 

– Board of Directors Meeting of International Association of Penal Law (Paris, 

30 May-1 June 2019) (М. В. Шепітько); 

– International Congress «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, 

Practice, Studies» (Kaunas, 19-21 September 2019) (М. В. Шепітько); 
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International Congress of Penal Law «Criminal Justice and Corporate 

Business» (Rome, 13-16 November 2019) (М. В. Шепітько);  

The Fifth International Congress of the Polish Association of Public Health 

(28th -29th November 2019, Wroclaw) (Н. О. Гуторова); 

У липні 2019 р. Б.М. Головкін проходив міжнародне стажування в 

Академії ГУСПОЛ (м. Граніца, Чешська Республіка), сертифікат (CerAkHus 

019/2019). 

З 22 липня по 2 серпня 2019 р. співробітники Інституту успішно 

пройшли професійну кваліфікаційну програму «Методологія права та методи 

викладання в Німеччині для викладачів вищої школи» (м. Вісмар, Німеччина). 

(В. С. Батиргареєва, С. С, Шрамко, А. В. Калініна, І. О. Христич). 

Під егідою OSCE в Україні, Європейської експертної асоціації, в рамках 

проекту «PRAVO-JUSTICE» Б.М.Головкін модерував панельні дискусії на 

трьох Харківських міжнародних юридичних форумах, зокрема «Кримінальні 

загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування» Третього 

Харківського міжнародного юридичного форуму в якому взяли участь 26 

спікерів та понад 140 учасників з 7 країн (Китаю, Естонії, Чехії, Польщі, 

Австрії, Литви, України) (26 вересня 2019 р.) 

Науковці лабораторії „Використання сучасних досягнень науки і техніки 

у боротьбі зі злочинністю” у 2019 р. підтримували творчі зв’язки з такими 

закордонними науковими установами: Латвійський університет, Литовське 

товариство криміналістів, Литовський центр судової експертизи, Вільнюський 

Університет Миколаса Ромеріса (Литва), Конгрес правознавців та економістів, 

факультет права Загребського університету. При цьому співробітництво 

відбувалося за такими напрямами: 1) участь у спільних міжнародних наукових 

заходах (конференцій, «круглих столів», консультацій,  лекцій, наукових 

дискусій; 2) створення спільних наукових творів; 3) обмін науково-практичним 

досвідом з науковими установами та вищими навчальними закладами; 4) 

надання методичної допомоги аспірантам та здобувачам наукових степенів та 

співробітникам правозастосовних органів закордонних країн; 5) рецензування 



 340 

рукописів та авторефератів дисертацій, підручників, монографій та науково-

практичних посібників, створених за межами України; 6) участь у захистах 

кандидатських і докторських дисертацій як опоненти; 7) ін. 

 

Х. КООРДИНАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ, МІЖГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1. Інститут постійно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, 

судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом 

України, Верховним Судом, вищими спеціалізованими судами України, Радою 

національної безпеки і оборони України, Міністерством юстиції України, 

Міністерством соціальної політики України, Державною кримінально-

виконавчо службою України, Державною судовою адміністрацією України, 

Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією України та з 

науковими і навчальними закладами України. Характер цих зв’язків 

різноманітний, але найбільшого розвитку з метою координації наукових 

пошуків отримали такі форми зв’язків, як надання науково-правових висновків 

щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проектів законів, підготовка 

пропозицій щодо змін та доповнень до чинного законодавства, впровадження 

результатів наукових досліджень у діяльність органів державної влади, органів 

кримінальної юстиції (розробка методичних рекомендацій, підготовка 

інформаційних повідомлень, аналітичних і доповідних записок тощо), 

підготовка висновків зі складних питань застосування кримінального та 

кримінального процесуального законодавства, що виникають у судовій 

практиці, а також надання відзивів на автореферати дисертацій та ін. 

Також здійснюється співпраця з науковими установами, що проводять 

суміжні наукові дослідження. До їх складу входять Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет внутрішніх 

справ, Національна академія Служби безпеки України, Національна академія 

прокуратури України, Луганський державний університет внутрішніх справ 

МВС України ім. Є.О. Дідоренка, Національний унцверситет державної 
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фіскальної служби України, Інститут держави і права НАН України 

ім. В. М. Корецького. Формами координаційної діяльності в цьому напряму є 

обмін отриманими даними в ході наукових досліджень та узагальнень; надання 

інформації щодо запланованих наукових конференцій, семінарів, «круглих» 

столів; обмін науковою літературою тощо. 

2. У 2019 р. співробітниками секторів та лабораторій  підготовлені 

відзиви на автореферати дисертацій: 

1) Кандидата юридичних наук: 

Попій Д. С.  «Призначення покарання за незакінчений злочин в 

кримінальному праві України» (подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (О. О. Пащенко); 

Бабіков О. П.  «Кримінально-правова характеристика пропозиції, 

обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи 

приватного права» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (Л. М. Демидова, К. А. Новікова); 

Павлова Л. В.  «Потерпевший в уголовном праве Республики Белорусь» 

(подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право) (М. Демидова, О. О. Пащенко); 

Ніколенко Р. О.  «Кримінально-правова протидія зловживанню 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

(О. О. Пащенко, В. І. Борисов); 

Маслова О. О.  «Кримінально-правова характеристика обстановки 

вчинення злочину» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (Л. М. Демидова, К. А. Новікова); 
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Сілкова А. О. «Звільнення неповнолітніх від покарання та його 

відбування» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право) (В. І. Борисов, К. А. Новікова); 

Бадюкова Ю. В. «Кримінально-правова характеристика поганого 

поводження з військовополоненими» (подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (ст. 434 Кримінального кодексу 

України)» (М. В. Шепітько). 

Омецинська В. Ю. «Кримінально-правова охорона статевої свободи та 

статевої недоторканності» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (М. В. Шепітько). 

Вакули І. Ю. «Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України 

та Республіки Польща: порівняльно-правове дослідження» (подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

(Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 

Митич С. П. «Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу 

лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та 

запобігання» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право) (Головкін Б. М.); 

Тернавська А. А. «Запобігання суїциду серед засуджених у виправних 

колоніях України» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (Головкін Б. М.); 

Іваницький Я. О. «Закономірності адвокатської діяльності як складова 

предмета криміналістики» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 



 343 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) 

(Шепітько В. Ю.); 

Шульга Ю. О. «Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з 

проникненням у житло» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) 

(Шепітько В. Ю.); 

Поліщук І. Ю. «Розслідування незаконного використання торговельних 

марок» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність) (Шепітько В. Ю.); 

Гончарова О. В. «Теорія та практика відмови від підтримання 

державного обвинувачення» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) 

(Шепітько В. Ю.); 

Коваленко І. П. «Заявник як суб’єкт кримінально-процесуальних 

відносин» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність) (Шепітько В. Ю.); 

Січка В. О. «Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у 

судовому провадженні» (подана на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність») 

(Глинська Н.В.); 

Кізіменко Є.В. «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 

або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання 

(ст. 263 КК України)», (подана на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 
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криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність») (Голіна 

В.В., Шрамко С.С.); 

Кузнєцов М. Г. «Домашнє насильство: кримінологічна характеристика та 

запобігання» (подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність») (Голіна В.В.); 

Прижбило О. В. «Імпульсивна злочинність: кримінологічні проблеми 

вивчення та запобігання» (подана на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність») 

(М. Г. Колодяжний); 

– Гричанюк М. В. «Механізм протидії злочинності неповнолітніх» 

(подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність») (М. Г. Колодяжний). 

 

2) доктора юридичних наук: 

Касапоглу С. О. «Реалізація норм кримінального процесуального права», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (Н.В. Глинська); 

Кернякевич-Танасійчук Ю. В. «Кримінально-виконавча політика 

України» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право) (Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

Хилюта В.В. «Злочни проти обороту об’єктів громадянських прав: 

концептуально-теоретичні основи моделювання» (подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

(Н. О. Гуторова); 
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Шайтуро О. П. «Кримінологічні засади діяльності органів місцевого 

самоврядування у сфері протидії злочинності», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук» (подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (Голіна В.В.); 

Мозоль С. А. «Кримінологічна безпека в Україні: феномен та наукові 

засади забезпечення» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (М. Г. Колодяжний) (не увійшло 

до Звіту за 2018 р.); 

Гладкова Є. О. «Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії 

наркозлочинності в Україні» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (В. С. Батиргареєва, 

М. Г. Колодяжний); 

Торбєєв М. О. «Злочини проти радіаційної безпеки: кримінологічна 

характеристика, детермінація та запобігання» (подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (1) Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко; 2) М. Г. Колодяжний). 

3. Науковці Інституту здійснили опонування при захисті дисертацій: 

О. Г. Шило виступила офіційним опонентом при захисті дисертації 

Касапоглу Світлани Олександрівни «Реалізація норм кримінального 

процесуального права», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (20 

травня 2019 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  

Київ, 2019) 

Л.М. Москвич виступила офіційним опонентом при захисті дисертацій: 
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1) Бірюкової Аліни Миколаївни «Правовий статус адвоката і адвокатури: 

вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 

судоустрій; прокуратура та адвокатура (28.02.2019 р. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка - Київ, 2019); 

2) Деменчук Марини Олександрівни «Роль Верховного Суду у 

забезпеченні єдності судової практики в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 

судоустрій; прокуратура та адвокатура (15 грудня 2018 р. Національний 

університет «Одеська юридична академія»); 

Н. В. Глинська виступила офіційним опонентом при захисті дисертації: 

Любченка Володимира Івановича «Початкова (досудова) форма 

обвинувачення, яка реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб’єкти і 

порядок реалізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (23 

грудня 2019 р., Харківський  науково-дослідний інститут судових експертиз ім. 

засл. проф. М. С. Бокаріуса, 2019 р.). 

І. В. Назаров виступив офіційним опонентом при захисті дисертації: 

1) Музичук Катерини Сергіївни «Демократичні основи захисту в суді 

інформаційних прав і свобод людини», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура (19 жовтня 2019 р., Львівський університет бізнесу та права, м. 

Львів). 

В.С. Батиргареєва виступила офіційним опонентом за дисертаціями: 

1) Ніколаєнко Тетяни Богданівна. «Теоретико-правові засади призначення 

та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців» (подана на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (07 червня 

2019 р., Університет Державної фіскальної служби України ). 



 347 

2) Коренюк Анастасія Анатоліївна «Взаємодія органів пробації з 

релігійними організаціями у запобіганні рецидивним злочинам неповнолітніх в 

Україні» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право) (25 червня 2019 р., Національна академія внутрішніх справ). 

Б.М. Головкін виступив офіційним опонентом за дисертаціями: 

1) Жаровської Галини Петрівни «Теорія та практика протидії 

транснаціональній організованій злочинності в Україні»  (подана на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (15 травня 

2019 р. Національна академія внутрішніх справ, м. Київ);  

2) Голдлевської-Коновалової Альони Вікторівни «Запобігання злісній 

непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань» (подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

(24 червня 2019 р.,Класичнпй приватний університет, м. Запоріжжя);  

3) Новосада Юрія Олександровича «Кримінально-виконавчі засади участі 

прокуратури України у сфері виконання покарань» (подана на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (27 вересня 

2019 р., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії 

наук України); 

4) Філіппова Станіслава Олександровича «Кримінологічні засади протидії 

транскордонній злочинності» (подана на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) (11 грудня 2019, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України); 

5) Колба Івана Олександровича «Застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та 

практичні засади» (подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
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наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право) (17 грудня 2019, Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького Національної академії наук України).  

В. Ю. Шепітько виступив опонентом за дисертаціями:  

1) Юсупова Володимира Васильовича «Криміналістика в Україні у ХХ – на 

початку ХХІ століття (історико-теоретичне дослідження)» (подана на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність) (17 січня 2019 р., Національна академія внутрішніх 

справ, м. Київ); 

2) Запотоцького Андрія Петровича «Теоретичні основи та практика 

розслідування злочинів у сфері будівництва» (подана на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) 

(31 січня 2019 р., Національна академія внутрішніх справ, м. Київ); 

3) Даніч Євгенії Олександрівни «Використання спеціальних знань під час 

проведення слідчого експерименту» подана на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) (17 січня 

2019 р, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ); 

4) Жалдак Ірини Анатоліївни «Тактика одночасного допиту двох чи 

більше вже допитаних осіб» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) (18 

жовтня 2019 р., Національна академія внутрішніх справ, м. Київ); 

М. В. Шепітько виступив опонентом за дисертацією: 

1) Налуцишина Володимира Вікторовича «Кримінальна відповідальність 

за невиконання судового рішення за законодавством України та держав 

Європейського Союзу» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 
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кримінологія; кримінально-виконавче право) (05 червня 2019 р., Львівський 

державний університет внутрішніх справ). 

М. Г. Колодяжний виступив опонентом за дисертацією: 

1) Сокуренка Валерія Васильовича «Кримінологічна характеристика та 

протидія злочинності у сфері фізичної культури і спорту» (подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (26 жовтня 

2019 р., Харківський національний університет внутрішніх справ). 

Співробітниками Інституту у звітному періоді рецензії на монографії, 

підручники та ін.: не надавалися 

4. Інформаційно-аналітична діяльність сектора дослідження 

кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю охоплює вивчення, 

аналіз вітчизняного поточного та перспективного законодавства та 

законодавства зарубіжних країн з питань боротьби зі злочинністю, постійне 

поповнення електронно-інформаційної бази сектора, яка складається з 

електронної бібліотеки та різних інших джерел юридичної літератури в 

електронному вигляді; вивчення та аналіз судової практики, яка розміщеної на 

електронному ресурсі «Єдиний державний реєстр судових рішень»; 

узагальнення судової практики Верховного Суду України, апеляційних та 

місцевих судів та ін. Своєю чергою, міжгалузеве співробітництво науковців 

сектора є різноманітним за формою та змістом: участь у роботі різних комісій, 

груп, рад, спрямування до органів законодавчої, виконавчої, судової влади та 

відповідних комітетів аналітичних та доповідних записок, участь у наукових 

заходах з розгляду проблемних питань боротьби зі злочинністю.  

Сектор дослідження проблем запобігання злочинності здійснює постійне 

співробітництво та обмін інформацією з: Харківською обласною державною 

адміністрацією, прокуратурою Харківської області; Апеляційним судом 

Харківської області та місцевими судами міста Харкова; Державною Судовою 

адміністрацією України та її територіальним Управлінням в Харківській 

області; Головним управлінням Національної поліції в Харківській області; 
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Управлінням превентивної діяльності ГУНП в Харківській області; обласним 

статуправлінням Харківської області. 

Науковці лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки 

у боротьбі зі злочинністю» координують свою діяльність з науково-дослідними 

інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України та Науково-

дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України у Харківській 

області в галузі обміну досвідом. Здійснюється плідна співпраця з 

правоохоронними та правозастовними органами (Генеральна прокуратура 

України, МВС України, СБ України, Департамент експертного забезпечення 

Міністерства юстиції України). 

Координаційна діяльність лабораторії в переважній більшості 

здійснюється з науковими установами та іншими організаціями, що проводять 

суміжні наукові дослідження (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Латвійський університет, Литовське товариство 

криміналістів, Литовський центр судової експертизи, Вільнюський Університет 

Миколаса Ромеріса (Литва), Конгрес правознавців та економістів, факультет 

права Загребського університету та ін. Формами координаційної діяльності є 

обмін отриманими даними в ході наукових досліджень та узагальнень; надання 

інформації щодо запланованих наукових конференцій, семінарів, «круглих» 

столів; обмін науковою літературою.  

Активну участь науковці лабораторії приймають у розробці планів, 

заходів та наукових досліджень з проблем криміналістики. Від різноманітних 

наукових установ та вищих навчальних закладів як України, так і країн СНД, до 

лабораторії надходять автореферати дисертаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.  

Міжгалузеве співробітництво науковців лабораторії є різноманітним за 

формою та змістом: участь у роботі різних комісій, бюро, надіслання до органів 

законодавчої влади та відповідних комітетів аналітичних та доповідних 

записок, підготовка висновків до проектів нових законів, участь у спільних 

міжнародних наукових заходах (конференції, семінари, «круглі столи»), 
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консультації, лекції, наукові дискусії; створення спільних наукових творів; 

обмін науково-практичним досвідом з науковими установами та вищими 

навчальними закладами; надання методичної допомоги аспірантам та 

здобувачам наукових ступенів та співробітникам правозастосовних органів 

закордонних країн; рецензування рукописів та авторефератів дисертацій, 

підручників, монографій та науково-практичних посібників, створених за 

межами України; участь у захистах кандидатських і докторських дисертацій у 

якості опонентів та ін. 

Науковці відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою підтримують щільні зв’язки з комітетами Верховної Ради України, 

судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом 

України, Верховним Судом, Міністерством юстиції України, Апеляційним 

судом Харківської області, Генеральною прокуратурою України і 

прокуратурою Харківської області, МВС України, Управлінням МВС у 

Харківській області та з науковими і навчальними закладами України. Характер 

цих зв’язків різноманітний, але найбільшого розвитку отримали надання 

консультацій зі складних питань правозастосування, наукових висновків щодо 

доцільності й обґрунтованості наданих суб’єктами законодавчої ініціативи 

проектів законів, судових рішень, а також відзивів на автореферати дисертацій, 

здійснення керування дисертаційними дослідженнями й офіційного опанування 

при захисті дисертацій.  

Взаємодія сектора дослідження проблем злочинності та її причин 

переважно здійснюється з науковими установами, що проводять суміжні 

наукові дослідження. До їх складу входять: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, 

Харківський університет внутрішніх справ МВС України, Луганська академія 

внутрішніх справ МВС України, Київський регіональний центр НАПрН 

України, Інститут держави і права НАН України, Інститут економіко-правових 

досліджень НАН України з питань сумісного проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, “круглих столів”, вирішення проблем вдосконалення 
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господарського законодавства, обмін інформацією. Крім того, постійно 

здійснювався збір показників кримінально-правової статистики і готувалися 

інформаційні довідки про стан злочинності в Україні. Міжгалузеве 

співробітництво науковців сектора є різноманітним за формою та змістом: 

участь у роботі різних комісій, груп, рад, підготовка висновків до проектів 

нових законів, а також пропозицій до чинного законодавства за дорученням 

Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України по боротьбі з 

організованою злочинністю та корупцією.  

Результати роботи науковців сектора були впроваджені в діяльність 

судових інституцій, навчальну та наукову діяльність правників навчальних 

установ, практичну діяльність правоохоронних органів. Зокрема, отримано акт 

впровадження матеріалів підручника «Запобігання корупції» (Б.М.Головкін, 

В.Ф. Оболенцев, М.В. Романов та ін.; за заг ред.. проф. Б.М.Головкіна. Харків : 

Право, 2019. 296 с.) у діяльність практичних підрозділів Служби Безпеки 

України. 

Науковці сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства підтримують тісні зв’язки з Державною кримінально-

виконавчою службою України та Північно-Східним міжрегіональним 

управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції. 

5. В. І. Борисов є головою спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 в НДІ 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 

В. С. Батиргареєва заступником голови, Н. В. Нетеса – вченим секретарем 

вказаної ради; В. В. Голіна, І. С. Яковець, Г. К. Авдєєва, Б. М. Головкін, Н. В. 

Глинська, М. Г. Колодяжний, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко та Д. П. Євтєєва, 

К. А. Автухов є членами ради. 

В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва Л. М. Демидова, 

Н. О. Гуторова, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко, С. С. Шрамко,  

А. Ю. Коновалова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко, О. С. Попович, А. В. 

Калініна є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація 
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кримінального права»; В. І. Борисов є членом президії та заступником голови 

асоціації; Л. М. Демидова є головою Відокремленого підрозділу Харківська 

обласна організація Громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» є членом редакційної колегії наукових фахових видань 

«Питання боротьби зі злочинністю», «Вісник Національної академії правових 

наук України»; Н. В. Шульженко є секретарем Відокремленого підрозділу 

Харківської обласної організації «Громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права». 

В. С. Батирграеєва є вченим секретарем Координаційного бюро з проблем 

кримінального права відділення кримінально-правових наук Національної 

академії правових наук України. Також В.С. Батиргареєва є заступником 

головного редактора збірника наукових праць «Питання боротьби зі 

злочинністю», а також членом редакційної колегії наукових збірників «Вісник 

асоціації кримінального права» та «Вісник кримінологічної асоціації України».  

Академік НАПрН України В. І. Борисов є дійсним членом (академіком) 

Академії інженерних наук України; членом Координаційного бюро з проблем 

кримінального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України; 

експертом Міністерства юстиції України з питань реформування кримінального 

законодавства України; позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики; членом Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді; індивідуальним членом і членом національної групи від 

України Міжнародної асоціації кримінального права; членом Європейського 

Об’єднання Кримінологів (Швейцарія, Лозанна, Університет Лозанни), членом 

Союзу юристів України.  

Акад. НАПрН України Н. О. Гуторова входить до складу Науково-

консультативної ради Конституційного Суду України.  

Акад. НАПрН України В. Ю. Шепітько є заступником академіка-

секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України, очолює 

Координаційне бюро з проблем криміналістики, психології та судової 

експертизи Національної академії правових наук України, вченим секретарем 
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та членом спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Також В. Ю. Шепітько є 

головою редакційної ради, головним редактором міжнародного науково-

практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); співголовою 

редакційної колегії збірника науково-практичних матеріалів «Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики» (Міністерство юстиції України, 

Харківський Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого). Так само він є членом редакційної колегії міжнародних наукових 

журналів Проекту SWorld, «Судова експертиза Білорусі», юридичного журналу 

«Право України» (НАН України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава  Мудрого, Верховний Суд України, Міністерство юстиції України); 

науково-практичного журналу «Судово-медична експертиза» (Національна 

медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, 

Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, Асоціація судових 

медиків України); журналу «Национальный юридический журнал: теория и 

практика» (Молдова); «Судова експертиза» (Міністерство юстиції України); 

«Науковий вісник Львівської комерційної академії»; «Криміналістика та судова 

експертиза» (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз); 

«Проблеми законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого), «Криміналістика та судова експертиза» (Київський науково-

дослідний інститут судових експертиз); «Вісник Національної академії 

правових наук України» (Національна академія правових наук України), 

«Питання боротьби зі злочинністю» (НДІ вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків); членом редакційної ради 

науково-практичного медичного журналу «Український вісник 

психоневрології» (Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України). 
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Акад. НАПрН України В. Ю. Шепітьку Указом Президента України 

№110/2019 від 8 квітня 2019 року «Про присудження Державних премій 

України в галузі науки і техніки 2018 року» на підставі подання Комітету з 

Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну 

премію України в галузі науки і техніки 2018 року за роботу «Правова доктрина 

України». 

Акад. НАПрН України В.О. Коновалова є членом член спеціалізованої 

вченої ради Д.64.086.01 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

Чл.-кор. НАПрН України В. В. Голіна нагороджений грамотою 

Харківської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високій 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти та 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 

Чл.-кор. НАПрН України О.Г. Шило є членом Робочої групи з питань 

реформування кримінальної юстиції Комісії по правовій реформі при 

Президентові України; вченим секретарем відділення кримінально-правових 

наук НАПрН України, науково-консультативної ради Верховного Суду за 

кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-

виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне право; 

науково-консультативної Ради при Державному бюро розслідувань; робочої 

групи щодо напрацювання системних змін до Кримінального процесуального 

кодексу України при Комітеті з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України під головуванням народних 

депутатів України А. Яценка та В. Купрія; робочої групи Національної школи 

суддів України Вищої кваліфікаційної комісії суддів України спільно з 

проектом Ради Європи «Боротьба з корупцією в Україні» з розробки 

навчального курсу для підготовки суддів апеляційних судів на тему: «Судова 

практика в кримінальних провадженнях за фактом корупції при проведенні 

негласних (слідчих) розшукових дій. Також О.Г. Шило є членом 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 Національного юридичного 



 356 

університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

та заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086 за 

спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура; 12.00.11 – міжнародне право у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Окрім того, 

О.Г. Шило є членом колегії юридичних журналів «Право України» і «Проблеми 

законності», збірників наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та 

«Вісник Національної академії правових наук України», науково-практичного 

журналу «Вісник кримінального судочинства». Також О. Г. Шило є 

лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. за роботу 

«Правова доктрина України» (Указ Президента України №110/2019  від 08 

квітня 2019 р.). 

В. М. Шевчук є членом редакційних колегій Міжнародного науково-

практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); збірника 

«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (Міністерство 

юстиції України, Харківський Науково-дослідний інститут судових експертиз 

ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого). Крім того, Шевчук В. М. є членом спеціалізованої вченої 

ради Д. 64.086.01 у Національному університеті «Одеська юридична академія». 

Л.М. Москвич є членом наукової консультативної ради при Верховному 

Суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Також Л. М. Москвич 

є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого та спеціалізованої вченої ради К 35.140.02 

у Приватному вищому навчальному закладі «Львівський університет бізнесу та 

права». Окрім того, Л.М. Москвич є членом редакційної колегії юридичних 

журналів «Право України», «Вісник Національної академії правових наук 

України», «Вісник кримінального судочинства». 
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Б.М. Головкін є керівником робочої групи Університету по реалізації 

міжнародного проекту в межах програми «Єразмус+» № 598471-EPP-1-АТ-

EPPRF2-CBHE-JP "Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, 

прокурорів і слідчих відповідно до європейських стандартів прав людини" на 

2019-2022 рр., а так само членом редакційної колегії збірників наукових праіь 

«Питання боротьби зі злочинністю» та «Теорія та практика правознавства».  

А. Х. Степанюк очолює Координаційне бюро з проблем кримінально-

виконавчого права відділення кримінально-правових наук Національної 

академії правових наук України. Крім того, він є заступником голови редакції 

колегії Наукового журналу «Вісник пенітенціарної асоціації України членом 

редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі 

злочинністю», а так само членом спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 по 

захисту дисертацій у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

Н. В. Глинська нагороджена почесною грамотою Харківської обласної 

організації Союзу юристів України за успіхи у професійній діяльності та з 

нагоди святкування Дня працівників суду. 

І.С. Яковець є першим заступником директора Державної установи 

«Центр пробації»; членом спеціалізованої ради Д 64.700.03 у Харківському 

національному університеті внутрішніх справ. 

Л. М. Демидова є членом редакційної колегії наукових фахових видань 

«Питання боротьби зі злочинністю», «Вісник Національної академії правових 

наук України». 

М. Г. Колодяжний очолює осередок Союзу юристів України у НДІ ВПЗ 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Він нагороджений почесною  

грамотою Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України 

та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення 

законності та правопорядку. 

М. В. Шепітько є експертом Галузевої експертної ради 08 «Право» 

Національного агентства із забезпечення якості освіти та експертом з 
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акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості 

освіти; радником-секретарем Міжнародної громадської організації «Конгрес 

Криміналістів» та секретар Української національної групи Міжнародної 

асоціації кримінального права; членом редакційної колегії «Криміналіст 

першодрукований» та «Zagadnienia Spoleczne» (Poland). 

К. А. Автухов є членом громадської ради при Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції з питань виконання 

покарань і пробації, членом громадської ради при Харківській обласній 

державній адміністрації. 

О.В. Гальцова з пройшла Школу професійної майстерності за навчальною 

програмою «Педагогіка вищої школи: теорія і практика» (10-17 грудня 2018 р., 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого) (інформація не увійшла до Звіту за 2018 р.). 

Д. П. Євтєєва та К. А. Новікова пройшли Осінню школу з кримінального 

права (НЮУ імені Ярослава Мудрого; організатори: ОБСЄ та НЮУ імені 

Ярослава Мудрого). 

С. С. Шрамко та А. В. Калініна нагороджені грамотами Харківської 

обласної організації Союзу юристів України за сумлінну плідну працю, 

ініціативу та наполегливість в роботі та з нагоди святкування 08.10.2019 р. Дня 

юриста України). 

6. У 2019 р. співробітниками Інституту рецензовані дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

1) Гриненко І. О. «Класифікації злочинів та їх кримінально-правове 

значення» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право) (Л. М. Демидова, К. А. Новікова); 

2) Нікітіної А. О. Строки в кримінальному праві та їх значення» (подана 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

(Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 
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3) Дзюби А. Ю. «Запобігання злочинності неповнолітніх у ФРН» (подана 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) 

(В. В. Голіна, С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна); 

4) Петрушко М. І. «Зміна правової позиції прокурора в суді першої 

інстанції» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність) (О. Г. Шило, Н. В. Глинська, 

О. І. Марочкін, Д. І. Клепка). 

 

XІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру, що 

функціонує на базі Інституту. Крім цього, у поточному році продовжувалась 

підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації систему здобування. Громадяни 

зарубіжних країн у аспірантурі Інституту не навчаються. 

11.1. Аспірантура Інституту 

У січні 2017 р. Інституту було надано ліцензію на провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 

спеціальністю 081 Право (наказ Міністерства освіти і науки України № 5 л від 

20.01.2017 р.). На теперішній час здійснюється навчання аспірантів за новими 

вимогами та планується набір осіб на новий 2020-2021 навчальний рік.  

Одночасно в Інституті продовжували навчання аспіранти і здобувачі, 

зараховані за попередніми умовами, за спеціальностями 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. 

У 2019 р. в Інституті з відривом від виробництва (денна форма навчання) 

навчалися 8 аспірантів2: 

1) Бобровський Марк Костянтинович 

                                                
2
 У тому числі й ті, що перебувають в академічній відпустці. 
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Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

умисному знищенню або пошкодженню майна». Науковий керівник: д.ю.н., ст. 

наук. співроб. В.С. Батиргареєва. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2015. 

Рік затвердження теми дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: 

філософія – задовільно; іноземна мова (англійська) – задовільно; сучасна 

українська мова – добре. Опубліковано троє тез наукових доповідей за темою 

дисертації. З квітня 2017 р. перебуває в академічній відпустці (постанова 

Вченої ради Інституту № 5/2 від 29 березня 2017 р.). 

2) Гончарова Олена Олександрівна  

Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України 

В. В. Голіна. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

3) Зелінська Ірина Анатоліївна 

Тема дисертації: «Криміналістична методика розслідування службового 

підроблення». Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України 

В. Ю. Шепітько. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2018. 

Рік затвердження теми дисертації – 2018. Успішно виконується навчальний 

план. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за темою дисертаційної роботи. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 5 %. 

4) Кібальник Станіслав Олегович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

незаконному переправленню осіб через державний кордон України». Науковий 

керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження 

теми дисертації – 2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 100 %. Опубліковано 5 

наукових статей та 2 тез наукових доповідей за темою дисертації. 

5) Лимаренко Юлія Сергіївна 

Тема дисертації: «Запобігання і протидія домашньому насильству за 

матеріалами Харківського регіону». Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-
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кореспондент НАПрН України В. В. Голіна. Спеціальність 081 – Право. Рік 

зарахування до аспірантури – 2018 (за переведенням, на другий рік навчання). 

Рік затвердження теми дисертації – 2018. Успішно виконано навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 10 %. 

Опубліковано 1 тези наукових доповідей за темою дисертації. 

6)  Панова Світлана Василівна  

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

крадіжкам, поєднаним з проникненням у житло». Науковий керівник: д.ю.н., 

доц., Б. М. Головкін. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2009. 

Рік затвердження теми дисертації – 2009. Складені кандидатські іспити: 

філософія – добре; іноземна мова (англійська) – добре; сучасна українська мова 

– добре; наукознавство – зараховано; спеціальність – добре. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 50 %. Опубліковано п’ять 

наукових статей та троє тез наукових доповідей за темою дисертації.  

Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 22 «А» від 

6 вересня 219 р.). 

7) Пачкова Анна Анатоліївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинам, спрямованим проти законної професійної журналістської 

діяльності». Науковий керівник: к.ю.н., с.н.с. М. Г. Колодяжний. Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми 

дисертації – 2017. 

Відрахована з аспірантури Інституту у зв’язку з невиконанням 

індивідуального плану роботи над дисертаційною роботою без поважних 

причин та заборгованістю оплати за навчання більше, ніж за три місяці (наказ 

№ 11 «А» від 27 травня 2019 р.) 

8) Ромашкін Сніжана Іванівна.  

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за насильницьке 

зникнення». Науковий керівник: к.ю.н. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – 
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Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 

2019.    

 

Протягом 2019 р. працювали над дисертаціями 38 аспірантів без відриву 

від виробництва (заочна форма навчання): 

1) Аманова (Гребенюк) Аліна Валеріївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання завідомо 

неправдивому повідомленню про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності». Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-

кореспондент НАПрН України В. В. Голіна. Спеціальність 081 – Право. Рік 

вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019. 

2) Бабич Артур Олегович 

Тема дисертації: «Небезпечне співзаподіяння: теоретичний та 

правозастосовний аспекти». Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН 

України В. І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 

2018. Рік затвердження теми дисертації – 2018. Успішно виконується 

навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 35 %. Опубліковано двоє тез наукових доповідей за темою 

дисертаційної роботи.   

3) Байдалінова (Касютіна) Аліна Юріївна 

Тема дисертації: «Запобігання професійній віктимізації». Спеціальність 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми дисертації – 2015. 

Складені кандидатські іспити: філософія – добре; іноземна мова (англійська) – 

добре; сучасна українська мова – відмінно; основи науково-дослідної діяльності 

– зараховано, спеціальність – відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 15 %. Опубліковано дві наукові статті та троє тез 

наукових доповідей за темою дисертаційного дослідження.   

Перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох 

років (наказ № 47 «А» від 24 жовтня 2018 р.). 
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4) Березюк Вікторія Володимирівна 

Тема дисертації: «Фіксування судового провадження як гарантія права на 

справедливий суд у кримінальному процесі». Науковий керівник: д.ю.н., проф. 

Л. М. Лобойко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. 

Рік затвердження теми дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний 

план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 40 %. 

Опубліковано троє тез наукових доповідей за темою дисертаційної роботи.   

5) Бєсєда Ганна Вікторівна 

Тема дисертації: «Судове контрольне провадження у досудовому 

розслідуванні». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Лобойко. Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми 

дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 23 %.  Опубліковано двоє тез 

наукових доповідей за темою дисертаційної роботи.   

6) Бєлоусов Артур Євгенович  

Тема дисертації: «Законність кримінальних процесуальних рішень». 

Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік 

затвердження теми дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: філософія 

– відмінно; основи науково-дослідної діяльності – зараховано; іноземна мова – 

відмінно, спеціальність – відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 50 %. Опубліковано шість тез наукових доповідей 

за темою дисертації. 

Відрахований у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 27 «А» 

від 04 жовтня 2019 р.). 

7) Боднарчук Єва Веніамінівна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання умисним 

убивствам, вчиненим із мотивів ревнощів». Науковий керівник: д.ю.н., с.н.с. В. 

С. Батиргареєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. 
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Рік затвердження теми дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний 

план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 20 %. 

Опубліковано одну наукову статтю та одні тези наукової доповіді за темою 

дисертації. 

8) Булгакова (Тарасенко) Юлія Миколаївна  

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинності тимчасово переміщених осіб в Україні». Науковий керівник: д.ю.н., 

ст. наук. співроб. В. С. Батиргареєва. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури 

– 2015. Рік затвердження теми дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: 

філософія – задовільно; іноземна мова (англійська) – відмінно; сучасна 

українська мова – відмінно; основи науково-дослідної діяльності – зараховано; 

спеціальність – добре. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 100 %. Опубліковано дев’ять наукових статей та тринадцять тез 

наукових доповідей за темою дисертації. 

Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 27 «А» від 

04 жовтня 2019 р.). 

9) Буценко Ірина Юріївна 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за фінансування 

тероризму». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми 

дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 15 %. Опубліковано двоє тез 

наукових доповідей за темою дисертації.  

10) Віценко Сергій Миколайович.  

Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України 

В. В. Голіна.  Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

11) Волков Сергій Вікторович 

Тема дисертації: «Правове регулювання учасників кримінально-виконавчої 

діяльності». Науковий керівник: д.ю.н., проф. А. Х. Степанюк. Спеціальність 
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081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми 

дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 2 %. Опубліковано одні тези 

наукової доповіді за темою дисертації.  

12) Гальченко Станіслав Євгенович 

Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.  

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

13) Гарькавенко Дар’я Дмитрівна 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення 

встановленого порядку до клінічного вивчення, клінічних випробувань і 

державної реєстрації лікарських засобів». Науковий керівник: д.ю.н., проф., 

академік НАПрН України Н. О. Гуторова. Спеціальність 081 – Право. Рік 

вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019. 

 14) Геник Віталій Миколайович  

Тема дисертації: «Реалізація принципу пропорційності при обмеженні прав 

та свобод людини під час досудового розслідування». Науковий керівник: 

д.ю.н., ст.н.с. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2018. Рік затвердження теми дисертації – 2018. Успішно 

виконується навчальний план. 

15) Гриненко Ірина Олександрівна  

Тема дисертації: «Класифікації злочинів та їх кримінально-правове 

значення». Науковий керівник: к.ю.н., доц. О. В. Ус. Спеціальність 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу 

до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми дисертації – 2015. Складені 

кандидатські іспити: філософія – добре; іноземна мова (англійська) – добре; 

сучасна українська мова – відмінно; основи науково-дослідної діяльності – 

зараховано; спеціальність – відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 100 %. Опубліковано шість наукових статей та 

двоє тез наукових доповідей за темою дисертації.  
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Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 27 «А» від 

04 жовтня 2019 р.). 

16) Дмитренко Дмитро Федорович 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в 

роботу автоматизованої системи документообігу суду». Науковий керівник: 

д.ю.н., ст. наук. співроб. М. В. Шепітько. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу 

до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019. 

17) Дмитренок Леся Михайлівна 

Науковий керівник: к.ю.н., доц. М. Ю. Валуйська. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. 

Відрахована з аспірантури Інституту (постанова Вченої ради № 6/4 від 25 

травня 2019 р.   

18) Донченко Артур Анатолійович 

Тема дисертації: «Своєчасність процесуальних рішень, що приймаються 

під час досудового розслідування». Науковий керівник: д.ю.н., с.н.с. 

Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. 

Рік затвердження теми дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний 

план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 15 %. 

Опубліковано одні тези наукової доповіді за темою дисертації. 

19) Жуковська (Махно) Карина Віталіївна 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за невиконання рішень 

Європейського суду з прав людини». Науковий керівник: к.ю.н., доц. 

Ю. П. Дзюба. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. 

затвердження теми дисертації – 2017. Успішно виконується навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 20 %.  

20) Здоровило Ігор Валерійович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинам, що пов’язані з порушенням правил охорони або використання надр в 

Україні». Успішно складено всі кандидатські іспити. Рік зарахування до 

аспірантури (за переводом, на третій рік навчання) – 2018. Обсяг фактично 
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виконаної роботи з написання дисертації складає 70 %. Опубліковано 2 наукові 

статті та дев’ять тез наукових доповідей за темою дисертації. 

Відрахований у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 21 «А» 

від 30 серпня 2019 р.). 

21) Квітка Олександр Олексійович 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення правил 

безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного 

транспорту». Науковий керівник: д.ю.н., проф. В.І. Борисов. Спеціальність 081 

– Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми дисертації – 

2017. Успішно виконується навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 20 %. 

Опубліковано 2 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

22) Ковтун Оксана Анатоліївна 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за вимагання, вчинене 

організованою групою». Науковий керівник: к.ю.н. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми дисертації – 2016. 

Складені кандидатські іспити: сучасна українська мова – добре; філософія – 

добре; основи науково-дослідної діяльності – зараховано; спеціальність – 

добре.  Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 35 %. 

Опубліковано 3 статті та 2 тез наукових доповідей за темою дисертації. 

23) Метельський Ігор Дмитрович  

Тема дисертації: «Працівник правоохоронного органу як суб’єкт 

кримінально-правових відносин». Науковий керівник: д.ю.н., проф. 

О. О. Житний. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік 

затвердження теми дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: філософія 

– добре; іноземна мова (англійська) – задовільно; сучасна українська мова – 

добре; основи науково-дослідної діяльності – зараховано, спеціальність – 
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відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 

100 %. Опубліковано шість наукових статей за темою дисертаційної роботи. 

Відрахований у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 27 «А» 

від 04 жовтня 2019 р.). 

24) Нікішова Марія Олександрівна 

Тема дисертації: «Касаційне оскарження в кримінальному провадженні». 

Науковий керівник: д.ю.н., ст.н.с. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. 

Рік вступу до аспірантури – 2018. Рік затвердження теми дисертації – 2018. 

Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 10 %. 

25) Олійниченко Ангеліна Євгенівна  

Тема дисертації: «Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, 

що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство». Науковий 

керівник: д.ю.н., проф. В.І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019.   

26) Пазій Богдан Андрійович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави». Науковий керівник: 

д.ю.н., ст.н.с. В. С. Батиргареєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2018. Рік затвердження теми дисертації – 2019. Виконується 

навчальний план. Опубліковано одні тези наукової доповіді за темою 

дисертації. 

27) Павлійчук (Бугрій) Кристина Вікторівна 

Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019.  

28) Петрушко (Грушевська) Марина Ігорівна  

Тема дисертації: «Зміна правової позиції прокурора в суді першої 

інстанції». Науковий керівник: к.ю.н., доц. В. І. Маринів. Спеціальність 12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
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розшукова діяльність. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми 

дисертації – 2015. Складені кандидатські іспити: філософія – добре; іноземна 

мова (англійська) – добре; сучасна українська мова – відмінно; основи науково-

дослідної діяльності – зараховано; спеціальність – відмінно. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 100 %. Опубліковано чотири 

наукових статей та чотири тези наукових доповідей за темою дисертації.  

29) Плаксюк Інна Юріївна  

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг 

на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції». Науковий 

керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу 

до аспірантури – 2018. Рік затвердження теми дисертації – 2018. Успішно 

виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 5 %. Опубліковано двоє тез наукових доповідей за темою 

дисертації.  

 30) Рак Світлана Валеріївна  

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за службову недбалість». 

Науковий керівник: академік НАПрН України, д.ю.н., проф. Н.О.  Гуторова. 

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми 

дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: філософія – відмінно; іноземна 

мова (англійська) – задовільно; сучасна українська мова – відмінно; основи 

науково-дослідної діяльності – зараховано; спеціальність – відмінно. Обсяг 

фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 100 %. 

Опубліковано шість наукових статей та шість тез наукових доповідей за темою 

дисертації.   

Відрахована у зв’язку із достроковим захистом дисертації (наказ № 16 «А» 

від 18 червня 2019 р.). 

31) Романенко Аліна Романівна 

Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. В. С. Батиргареєва. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019.  



 370 

32) Сергієвський Сергій Костянтинович  

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за державну зраду». 

Науковий керівник: академік НАПрН України, д.ю.н., проф., академік НАПрН 

України Н.О.  Гуторова. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2015. 

Рік затвердження теми дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: 

філософія – добре; сучасна українська мова – добре; іноземна мова (англійська) 

– задовільно; основи науково-дослідної діяльності – зараховано; спеціальність – 

відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 

90 %. Опубліковано дві наукові статті та двоє тез наукових доповідей за темою 

дисертації. 

Відрахований у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 27 «А» 

від 04 жовтня 2019 р.).   

33) Свірська Яніна Геннадіївна 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за розголошення даних 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування». Науковий 

керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу 

до аспірантури – 2017. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 15 %. 

34) Тализіна Яна Олегівна 

Тема дисертації: «Нормативне забезпечення та практика реалізації 

конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні». Науковий 

керівник: д.ю.н., доц. І. А. Тітко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 2019.   

35) Ткаченко Євген Андрійович  

Тема дисертації: «Неформальні практики у кримінальному процесі». 

Науковий керівник: к.ю.н., доц. С. Б. Фомін. Спеціальність 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми 

дисертації – 2015. Складені кандидатські іспити: філософія – задовільно; 
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сучасна українська мова – добре; іноземна мова – задовільно; спеціальність – 

добре.  Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 65 %. 

Опубліковано дві наукові статтю та двоє тез наукових доповідей за темою 

дисертації. 

Відрахований у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 27 «А» 

від 04 жовтня 2019 р.). 

36) Топузян Артур Робертович 

Тема дисертації: «Кримінально-правова охорона моральності 

неповнолітніх в Україні». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Т. А. Павленко. 

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Рік вступу до аспірантури – 2015. Рік затвердження теми 

дисертації – 2016. Складені кандидатські іспити: філософія – відмінно; іноземна 

мова (англійська) – відмінно; сучасна українська мова – відмінно, спеціальність 

– добре. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 

100 %. Опубліковано п’ять наукових статей та троє тез наукових доповідей за 

темою дисертації.   

Відрахований у зв’язку із достроковим захистом дисертації (наказ 

№ 14 «А» від 4 червня 2019 р.). 

37) Яковлев Андрій Сергійович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

втручанню в діяльність судових органів». Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. 

співроб. М. Г. Колодяжний.  Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2019.  

38) Яковлева Вікторія Сергіївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин». Науковий 

керівник: к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.  Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

 

11.2. Підготовка здобувачів в Інституті  
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У 2019 р. в Інституті над дисертацією не працювало здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії, які були б співробітниками Інституту. Над 

дисертаціями продовжують працювали 4 здобувачі, які є практичними 

працівниками. 

1) Нікітіна (Назаренко) Анастасія Олександрівна 

Тема дисертації: «Строки у кримінальному праві та їх значення». Науковий 

керівник: к.ю.н., доц. Р. С. Орловський. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік зарахування до 

системи здобування – 2014. Рік затвердження теми дисертації – 2015. Складені 

кандидатські іспити: філософія – добре; іноземна мова (англійська) – добре; 

основи науково-дослідної діяльності – зараховано; спеціальність – відмінно. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 100 %. 

Опубліковано шість наукових статей та чотири тези наукових доповідей за 

темою дисертації.    

Відрахована у зв’язку із достроковим захистом дисертації (наказ № 14 «А» 

від 4 червня 2019 р.). 

2) Остропілець Олена Іванівна 

Тема дисертації: «Судовий порядок забезпечення законності на досудових 

стадіях кримінального процесу України». Науковий керівник: д.ю.н., проф. О. 

Г. Шило. Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Рік зарахування до 

системи здобування – 2009.  

Перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох 

років (постанова Вченої ради № 2/5 від 26.04.2017 р.). 

3) Полях В’ячеслав Борисович 

Тема дисертації: «Ресоціалізація та запобігання рецидивним проявам серед 

неповнолітніх, що були засуджені до позбавлення волі». Науковий керівник: 

д.ю.н., проф. Б.М. Головкін. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік зарахування до системи 

здобування – 2013. Рік затвердження теми дисертації – 2013. Складені 
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кандидатські іспити: іноземна мова (англійська) – добре; основи науково-

дослідної діяльності – зараховано. 

Перебуває в академічній відпустці за станом здоров’я (постанова Вченої 

ради № 8 від 20.02.2019 р.). 

4) Романаускас Крістіна Андріївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання невиплаті 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат». 

Науковий керівник к.ю.н., ст.н.с. М.Г. Колодяжний. Спеціальність 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік 

зарахування до системи здобування – 2014. Рік затвердження теми дисертації – 

2014. Складені кандидатські іспити: філософія – добре; іноземна мова 

(англійська) – добре; основи науково-дослідної діяльності – зараховано, 

спеціальність – добре. Опубліковано чотири тези наукових доповідей за темою 

наукового дослідження.  

Перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох 

років (постанова Вченої ради № 6/4 від 28.02.2018 р.). 

 

11.3. Спеціалізована вчена рада К 64.502.01 у Науково-дослідному 

інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 

Протягом 2019 року у спеціалізованій вченій раді Інституту відбулося 11 

захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право: 

1) Заічко Олени Вікторівни «Кримінологічна характеристика та запобігання 

незаконній порубці лісу». Науковий керівник: д.ю.н., доц. Б. М. Головкін; 

2) Єрмолаєвої-Задорожньої Світлани Вікторівни «Кримінологічна 

характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників 

правоохоронних органів та його запобігання». Науковий керівник: д.ю.н., доц. 

Б. М. Головкін; 
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3) Самойлової Олени Михайлівни «Кримінологічна характеристика, 

детермінація та запобігання умисним вбивствам та умисним тяжким тілесним 

ушкодженням, що вчиняються особами похилого віку». Науковий керівник: 

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна; 

4) Рябчука Святослава Володимировича «Кримінологічна характеристика 

та запобігання гральному бізнесу». Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-

кореспондент НАПрН України В. В. Голіна; 

5) Нікітіної Анастасії Олександрівни «Строки в кримінальному праві та їх 

значення» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Науковий керівник: к.ю.н., доц. 

Р. С. Орловський; 

6) Топузяна Артура Робертовича «Кримінально-правова охорона 

моральності неповнолітніх в Україні». Науковий керівник: к.ю.н., доц. 

Т. А. Павленко; 

7) Рак Світлани Валеріївни «Кримінальна відповідальність за службову 

недбалість». Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Н. О. 

Гуторова; 

8) Бойко Вікторії Василівни «Кримінологічна характеристика та 

запобігання тяжкій насильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи в 

особливо великих містах в Україні». Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. 

співроб. В. С. Батиргареєва; 

9) Гори Романа Михайловича «Кримінальна відповідальність за 

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми». Науковий керівник: к.ю.н. 

Н. В. Нетеса; 

10) Гурстієвої Юлії Олексіївни «Кримінологічна характеристика умисних 

вбивств із корисливих мотивів та запобігання їм». Науковий керівник: д.ю.н., 

доц. Б. М. Головкін; 
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11) Краснокутського Олександра Володимировича «Міжнародно-правові 

механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі». Науковий 

керівник: к.ю.н., доц. М. В. Романов. 

 

ХІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Структура кадрів Інституту та його підрозділів визначається характером і 

основними напрямами наукової діяльності. Структуру Інституту складають 

п’ять підрозділів: 3 відділи, одна наукова лабораторія та одна навчально-

наукова лабораторія (спільно з Прикарпатським національним університетом 

імені Василя Стефаника). Із метою оптимізації роботи та підвищення 

ефективності праці було введено організаційно-розпорядчу структуру 

Інституту, яка на теперішній час складає 6 підрозділів. 

Станом на 31 грудня 2019 р. загальна кількість співробітників, 

працюючих в Інституті, становить 51 особа (за бюджетною тематикою). 

На кінець звітного періоду в Інституті працювало 50 осіб з вищою 

освітою.  

Серед наукових співробітників (станом на 31.12.2019 р.): 

академіків – 4 чол.; членів-кореспондентів НАПрН України – 2 чол.; 

заслужених діячів науки і техніки України – 3 чол.; заслужених юристів 

України – 2 чол. 

докторів наук – 17 чол., кандидатів наук – 21 чол. 

За сумісництвом в Інституті працює 11 докторів наук, 6 кандидатів наук. 

Дані про поповнення молодими кадрами: 

прийнято молодих спеціалістів віком до 33 років: 3 чол. 

 

Відомості про працівників Інституту 

Відомості про працівників Інституту 

 станом на 31.12.2019 р. 
Кількість шт/сум 

Всього працівників 51 

з них: - 

основних 34 
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працюючих за сумісництвом 17 

наукових співробітників 41 

докторів наук 17 

кандидатів наук 21 

докторантів 0 

аспірантів* 44 

здобувачів* 1 

*  Без урахування осіб, що перебувають в академічній відпустці, але з урахуванням 

осіб, які навчалися протягом 2019 р., проте були відраховані з різних причин. 

 

 

ХІІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У 2019 р. Інститут має основних засобів на суму 652,1 тис. грн, у т.ч. 

обладнань та устаткування на суму 226,7 тис. грн. 

Фінансування Інституту у 2019 р. здійснювалося за рахунок коштів 

Державного бюджету та за рахунок коштів спеціального фонду – власних 

надходжень. Кошторисом затверджено на 2019 р. фінансування за рахунок 

Держбюджету у сумі: 4954,0 тис. грн., у т.ч. на: 

- “фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права” – 4954,0 

тис. грн; 

Станом на 31 грудня 2019 р. до Інституту надійшло коштів з Державного 

бюджету – 4954,0 тис. грн, у т.ч. на: 

- “фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права” – 4954,0 

тис. грн; 

Видатки складають 4954,0 тис. грн., у т.ч.: 

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 100 % (4954,0 тис. 

грн); 

У 2019 р. Інститут отримав власних надходжень на суму – 1237,2 тис. грн, 

у т. ч.: 

- за публікації тез, статей – 186,2 тис. грн; 
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- за надання науково-правових висновків та висновків спеціаліста – 

151,7 тис. грн; 

- за послугу перевірки дисертаційних робіт на антиплагіат – 15,5 тис. 

грн; 

- за реалізацію збірників наукових праць – 10,7 тис. грн; 

- плата за навчання на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук – 831,3 тис. грн; 

- благодійний внесок у виді грошових коштів – 12,7 тис. грн;   

- захист дисертацій – 29,1 тис. грн; 

Видатки складають 1428,2 тис. грн, у т. ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 695,3 тис. грн 

(48,7 %); 

- предмети та матеріальні витрати – 114,6 тис. грн (8,8 %); 

- комунальні послуги – 244,2 тис. грн. (17,1 %); 

- література – 35,9 тис. грн. (2,5 %); 

- відрядні – 10,0 тис. грн (0,7 %); 

- податки та збори – 191,2 тис. грн (13,4 %); 

- спецустаткування – 12,4 тис. грн (0,9 %). 

 

ХІV. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ  

РОБОТИ ІНСТИТУТУ 

Результати діяльності Інституту можуть бути вищими за умови 

достатнього фінансування, яке не відставало б від нагальних потреб, що 

забезпечують проведення якісних наукових досліджень.  

Обмежені обсяги бюджетного фінансування занижують теоретичну 

глибину опрацювання, обґрунтованість наукових результатів, змушують більше 

уваги приділяти роботі прикладного характеру. Зниження надходжень 

грошових коштів з одночасним підвищенням витрат вимагають скорочення 

кількості відряджень. Недолік фінансування створює труднощі й в організації 

науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, придбанні 
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наукової літератури, сучасних засобів інформації і навіть необхідних 

періодичних видань. Через недостатність фінансування роботи Інституту 

відсутня можливість щодо прийняття на роботу професійного математика-

програміста для розробки спеціальних програмних продуктів, призначених для 

поліпшення наочності, підвищення якості та ефективності використання у 

практиці боротьби зі злочинністю наукових здобутків співробітників Інституту. 

Саме з цими проблемами пов’язані основні недоліки в роботі. 

Отже, пропозиції щодо вдосконалення роботи Інституту полягають у 

такому: 

1) переглянути структуру Інституту та проаналізувати науковий 

потенціал Інституту з метою покращення результатів наукової діяльності та 

вирішення питання щодо доцільності перебування на посадах тих чи інших 

працівників; 

2) створити власний видавничо-інформаційний відділ;  

3) створити повний електронний каталог наявної у бібліотеці Інституту 

літератури з метою уможливити легкий, зручний та багатоаспектний 

інформаційний пошук, а також цілодобовий доступ співробітників Інституту до 

необхідного контенту; 

4) сприяти створенню міжбібліотечного абонемента для співробітників 

Інституту як системи обслуговування, що забезпечуватиме рівні можливості у 

використанні інформаційних ресурсів бібліотек незалежно від місця 

проживання; 

5) налагодити роботи з інформування співробітників Інституту про 

можливість наукових публікацій у виданнях, які представлені в міжнародних 

науково-метричних базах Scopus та Web of Sсience; 

6) створити зразки оформлення ділової документації з метою викорінення 

неодноразово повторюваних орфографічних, лексичних, синтаксичних, 

пунктуаційних та інших помилок у діловодстві Інституту; 

7) наприкінці року систематизувати масив електронних документів, 

накопичених у локальній мережі Інституту;  
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8) проведення культурно-масових  та спортивних заходів за участю 

співробітників інституту для налагодження сприятливої атмосфери у колективі 

(організоване відвідування театру, концертів, проведення  виїзних 

корпоративів, велоднів); 

9) своєчасно здійснювати виплати матеріальної допомоги відповідно до п. 

6.4. Колективного договору Інституту; 

10) скоротити обсяги звітної документації, що дублюється; 

11) проводити оперативні щоденні наради лише у виняткових випадках 

щодо вирішення найбільш важливих та термінових завдань;  

12) залучати молодший науковий персонал до тимчасового виконання 

обов’язків секретаря-друкарки приймальні Інституту тільки на період 

лікарняних та основної щорічної відпустки останньої; 

13) удосконалити роботу мережі Інтернет шляхом збільшення швидкості 

передачі даних;  

14) для поповнення власних коштів Інституту та підвищення 

матеріального забезпечення власних кадрів впровадити залучення науковців 

переважно на госпрозрахункових засадах для виступів на семінарах, нарадах, 

конференціях та інших навчальних заходах, що проводяться правоохоронними 

органами; 

15) з метою оптимізації надходжень до бібліотеки Інституту впровадити 

щорічне внутрішнє консультаційне опитування підрозділів щодо зацікавленості 

у наукових періодичних виданнях, що вже виписуються, та у підписці на нові 

(зокрема, журнали криміналістичної спрямованості українських та російських 

видань);  

16) продовжити системно збільшувати бібліотечний фонд Інституту, 

зокрема, за рахунок поповнення юридичною літературою з інших країн світу і 

міжнародними актами, та поповняти електронну бібліотеку з питань боротьби 

зі злочинністю;  
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17) налагодження роботи з інформування співробітників Інституту про 

можливість наукових публікацій у виданнях, які представлені в міжнародних 

науково-метричних базах; 

18) для ознайомлення з досвідом щодо адаптації законодавств інших 

країн до законодавства ЄС і вдосконалення методик кримінологічних 

досліджень надати можливість відряджень для стажування у провідних 

установах країн СНД і далекого зарубіжжя; 

19) придбати програмне забезпечення якісного перекладу з англійської на 

українську мову; 

20) забезпечити своєчасне надходження інформації про науково-

практичні семінари і конференції із соціології, психології, медицини тощо; 

21) обладнати робочі місця  співробітників Інституту новими меблями; 

22) для підвищення ефективності наукової роботи удосконалити 

програмне забезпечення та поширити можливості використання Інтернет-

ресурсу в повному обсязі; 

23) для підвищення ефективності праці співробітників Інституту 

дообладнати технічним оснащенням їх робочі місця (придбати принтери, 

сканери тощо); 

24) з метою підвищення якості виступів на наукових заходах 

співробітників Інституту доцільно організувати курс лекцій із дисципліни 

«Ораторське мистецтво»; 

25) запрошувати до співпраці у Раді молодих учених студентів-членів 

профільних гуртків Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; 

26) розглянути можливість проведення Інститутом літніх шкіл з 

актуальних питань кримінального права, кримінології, кримінального процесу 

тощо в рамках співробітництва з ОБСЄ або на оплачуваній основі; 

27) повідомляти співробітників про наукові та організаційно-технічні 

завдання за допомогою системи електронного документообігу; 
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28) проаналізувати досвід інших установ Національної академії правових 

наук України щодо проведення фахівцями Інституту семінарів-тренінгів для 

студентів, молодих учених та зацікавлених громадян з актуальних кримінально-

правових та ін. питань на оплатній основі; 

29) заохочувати членів наукового колективу до публікації статей в 

українських та зарубіжних журналах, внесених до міжнародних 

наукометричних баз з метою підвищення індикаторів ефективності наукової 

діяльності Інституту; 

30) сприяти додержанню академічних засад прозорості, взаємної 

підтримки, безсторонності у судженнях, толерантності щодо критики, 

активного опору проявам корупції та плагіату; 

31) у зв’язку з обмеженням фінансування Інституту за рахунок 

державного бюджету здійснювати цілеспрямовану роботу із залучення коштів 

фізичних і юридичних осіб за рахунок пошуку і відбору кандидатів на навчання 

до аспірантури. З метою підвищення ефективності до цієї роботи залучати і 

сектори, які не здійснюють у теперішній час підготовку аспірантів; 

32) активізувати роботу, спрямовану на утвердження в громадській думці 

позитивного іміджу Інституту і авторитету науки, формування атмосфери 

відкритості і демократизму в науковому співтоваристві, протидію поширенню 

псевдонаукових ідей; 

33) окремо включати в обсяг друкованої продукції роботи аспірантів і 

здобувачів Інституту; 

34) для підвищення культури співробітників Інституту при оформленні 

наукових праць та звітної документації потрібно організувати навчальний 

семінар щодо оформлення бібліографічного опису у списку джерел літератури; 

35) для подальшого розвитку науковців Інституту та з метою розширення 

співробітництва Інституту з іноземними вузами та науковими установами 

доцільно запровадити в межах Інституту курси з англійської мови юридичного 

спрямування; 
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36) з метою збільшення прибутків від господарсько-розрахункової 

діяльності можна запропонувати послугу з організації та надання приміщення 

для проведення заходів установам чи організаціям (наприклад, Харківській 

колегії адвокатів); 

37) для кращої репрезентативності Інституту доцільно розробити та 

затвердити його емблему, яка буде наноситися, наприклад, на друковану 

продукцію; 

38) запровадити премію імені Володимира Сташиса для видатних вчених 

та організаторів юридичної науки; 

39) поглиблювати співпрацю з міжнародними установами та 

організаціями, зарубіжними науковими установами, що проводять дослідження 

у сфері боротьби зі злочинністю. 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України сьогодні 

є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю України, що 

здійснює фундаментальні та теоретико-прикладні дослідження актуальних 

сучасних проблем боротьби із різними видами злочинних проявів. 

Вагомим здобутком Інституту є той факт, що він уже декілька років на 

базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого здійснює 

підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів за  

спеціальностями 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-

виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова 

експертиза.  

У міжнародній інформаційній мережі INTERNET функціонує WEB-сайт 

Інституту, яка містить відомості про основні напрями його діяльності, поточні 

наукові дослідження, що проводяться у даний час в Інституті, наукову 

продукцію та багато іншої інформації про життя і діяльність Інституту. 
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Значну допомогу від Інституту в підготовці законодавчих документів 

одержують усі гілки державної влади – Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, а 

також такі центральні установи держави, як Генеральна прокуратура України, 

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Служба 

безпеки України, Державний департамент України з питань виконання 

покарань та ін.  

Обсяг наукової продукції Інституту підтверджує значні кроки, зроблені 

на шляху вивчення актуальних проблем злочинності та її запобігання, зокрема 

корупційної, організованої та економічної злочинності, тяжкої насильницької 

злочинності проти життя та здоров’я особи, злочинності мігрантів та вимущено 

переселених осіб тощо.  

Отже, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України бере 

активну участь у розвитку та збагаченні правової наукової думки в Україні.  

 

В. о. заступника директора  

з наукової роботи        Д.П. Євтєєва 

 

В.о. вченого секретаря                             С.С. Шрамко 
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