


4) Продовження: розробки поняття 

доктрини кримінального права України; 

доктринальні питання кримінальної 

відповідальності та інших заходів 

кримінально-правового характеру; 

дослідження доктринальних проблем 

кримінально-правової охорони прав і 

свобод громадян, основ національної 

безпеки України; громадської безпеки та 

інтересів правосуддя. 

5) Підготовка наукових статей. 

6) Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

7) Підготовка звіту за I півріччя 2020 р. 

 

 

ІІ кв. 2020 р. 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н, проф.,  

академік НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Гуторова Н.О. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д.П. 

Коновалова А. Ю. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

 

4) Матеріал для наукових 

публікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6) Апробація результатів 

дослідження у тезах наукових 

доповідей, наукових статтях. 

7) Звіт за I півріччя. 

 

8) Продовження: розробки поняття 

доктрини кримінального права України; 

доктринальні питання кримінальної 

відповідальності та інших заходів 

кримінально-правового характеру; 

дослідження доктринальних проблем 

кримінально-правової охорони прав і 

свобод громадян, основ національної 

безпеки України; громадської безпеки та 

інтересів правосуддя. 

9) Підготовка наукових статей. 

10) Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

 

ІІІ кв.  

2020 р.  

Липень –  

вересень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н, проф.,  

академік НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Гуторова Н.О. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д.П. 

Коновалова А. Ю. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

8) Узагальнені матеріали за 

результатами дослідження для 

написання наукових праць.  

 

 

 

 

 

 

9, 10) Апробація результатів 

дослідження у тезах наукових 

доповідей, наукових статтях. 

 

11) Продовження: розробки поняття   Науковий керівник теми: 11) Узагальнені матеріали за 
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доктрини кримінального права України; 

доктринальні питання кримінальної 

відповідальності та інших заходів 

кримінально-правового характеру; 

дослідження доктринальних проблем 

кримінально-правової охорони прав і 

свобод громадян, основ національної 

безпеки України; громадської безпеки та 

інтересів правосуддя. 

12) Підготовка наукових статей. 

13) Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

14) Підготовка анотованого звіту. 

15) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2020 р. 

 

ІV кв.  

2020 р.  

Жовтень – 

грудень 

д.ю.н, проф.,  

академік НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Гуторова Н.О. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д.П. 

Коновалова А. Ю. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

 

результатами дослідження для 

написання наукових праць  

 

 

 

 

 

 

12, 13) Апробація результатів 

дослідження у тезах наукових 

доповідей, наукових статтях. 

14) Анотований звіт. 

15) Річний звіт.  

2. Тема: Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України  

та практики його застосування 
1) Проведення порівняльного аналізу 

зарубіжної наукової літератури та 

вітчизняної у галузі кримінально-

виконавчого права. 

2) Аналіз якості відомчих нормативно-

правових актів, що видаються 

Міністерством юстиції України.  

3) Дослідження ефективності діяльності 

органів пробації в Україні. 

4) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

 

 

 

І кв. 2020 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми:  
д.ю.н., проф.  

Степанюк А.Х. 

 

Виконавці: 

Яковець І. С. 

Автухов К.А. 

Кутєпов М.Ю. 

Гальцова О.В. 

1, 2, 3) Узагальнені матеріали для 

наукових публікації. 

 

 

 

 

4) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 
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5) Продовження дослідження ефективності 

діяльності органів пробації в Україні. 

6) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях.. 

7) Підготовка звіту про роботу за I півріччя 

2020 р. 

 

ІІ кв. 2020 р 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми:  
д.ю.н., проф.  

Степанюк А.Х. 

 

Виконавці: 

Яковець І. С. 

Автухов К.А. 

Кутєпов М.Ю. 

Гальцова О.В. 

 

 

5) Узагальнені матеріали для 

наукових публікації. 

6) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей . 

7) Звіт за І півріччя. 

8) Дослідження нормативно-правових актів 

України у сфері реформування системи 

органів та установ виконання покарань. 

9) Вивчення питання щодо 

результативності реформування 

кримінально-виконавчої системи; 

10) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

 

ІІІ кв.  

2020 р.  

Липень –  

вересень 

 Науковий керівник теми:  
д.ю.н., проф.  

Степанюк А.Х. 

 

Виконавці: 

Яковець І. С. 

Автухов К.А. 

Кутєпов М.Ю. 

Гальцова О.В. 

 

 

8, 9) Узагальнені матеріали для 

наукових публікації. 

 

 

 

 

10) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

11) Систематизація та узагальнення 

вітчизняної та міжнародної нормативно-

правової бази з питань нормотворчості 

Міністерства юстиції України. 

12) Дослідження питання виховного впливу 

на засуджених та діяльності суб’єктів 

громадського впливу у процесі виправлення 

та ресоціалізації. 

13) Дослідження практики поводження з 

засудженими та ув’язненими. 

14) Написання наукових статей і тез 

 

ІV кв.  

2020 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми:  
д.ю.н., проф.  

Степанюк А.Х. 

 

Виконавці: 

Яковець І. С. 

Автухов К.А. 

Кутєпов М.Ю. 

Гальцова О.В. 

 

11, 12, 13) Узагальнені матеріали 

для наукових публікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Рукописи наукових статей і тез 
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наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

15) Підготовка Анотованого звіту за 2020 р. 

16) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2020 р. 

 

наукових доповідей  

 

15) Анотований звіт. 

16) Річний звіт. 

3. Тема: «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» 

 
1) Ознайомлення із науковими 

публікаціями, нормативно-правовими 

актами, вивчення понятійного апарату 

дослідження . 

2) Проведення моніторингу кримінального 

процесуального законодавства та практики 

застосування з метою оцінки його якості. 

3) Визначення критеріїв якості 

кримінального процесуального 

законодавства. 

4) Аналіз правозастосовної практики у 

сфері кримінального судочинства з точки 

зору її єдності та розробка теоретичних 

основ забезпечення єдності. 

5) Дослідження судової практики для 

встановлення ролі суду у правотворенні.  

6) Оцінка якості законодавства, яке регулює 

діяльність органів України щодо протидії 

корупції. 

7) Дослідження запобіжної функції 

кримінального процесу. 

8) Визначення поняття системи 

кримінального процесуального 

законодавства. 

9) Дослідження якості кримінального 

І кв. 2020 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми: 

д.ю.н., доц. Шило О.Г. 

 

Виконавці: 

Глинська Н. В.  

Москвич Л. М. 

Назаров І.В. 

Дунаєва Т. Є. 

Марочкін О.І. 

Клепка Д.І. 

Барабаш А. А. 

 

1) Накопичувальні папки з 

систематизацією матеріалів. 

 

2) Аналітична довідка. 

 

 

3) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

4) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

 

 

5) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

6)  Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

 

7) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

8) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

9) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 
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процесуального законодавства України у 

частині забезпечення права особи на 

доступу до правосуддя під час досудового 

розслідування. 

10) Виступи на науково-практичних 

конференціях, семінарах і «круглих столах» 

та написання наукових статтей. 

 

 

10) Тексти наукових статтей та тез 

наукових доповідей. 

11) Розроблення теоретичних основ якості 

кримінального процесуального 

законодавства та єдності судової практики у 

сфері кримінального судочинства.  

12) Розроблення критеріїв та стандартів 

якості кримінального процесуального 

законодавства; елементів системи 

кримінального процесуального 

законодавства;; визначення поняття судової 

правотворчості та її вплив на 

правозастосовну практику; розроблення 

засобів забезпечення єдності практики;  

аналіз якості кримінальних процесуальних 

норм у частині оскарження рішень, дії чи 

бездіяльності  під час досудового 

розслідування;  вивчення досвіду інших 

країн з питань  законодавчого закріплення 

запобіжної функції кримінального процесу. 

13) Написання наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

14) Підготовка звіту про виконану роботу за 

І півріччя 2020 р. 

 

 

ІІ кв. 2020 р 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н., доц. Шило О.Г. 

 

Виконавці: 

Глинська Н. В.  

Москвич Л. М. 

Назаров І.В. 

Дунаєва Т. Є. 

Марочкін О.І. 

Клепка Д.І. 

Барабаш А. А. 

 

 

11) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

 

 

12) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

 

14) Звіт за І півріччя. 

 

15) Аналіз наукових праць з питань 

виконання кримінальним процесом 

запобіжної функції. 

ІІІ кв.  

2020 р.  

Липень –  

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н., доц. Шило О.Г. 

 

15) Підготовка аналітичної довідки 

щодо запобіжної функції 

кримінального процесу. 
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16) Написання статей та тез наукових 

доповідей з питань: 

1) якості законодавства, що регулює 

діяльність органів України з протидії 

корупції;  

2) нормативного закріплення запобіжної 

функції кримінального процесу;   

3) поліпшення якості системи 

кримінального процесуального 

законодавства України у частині: інституту 

кримінальних процесуальних рішень; 

судового контролю під час досудового 

розслідування; заходів забезпечення 

кримінального провадження; реалізації 

засади змагальності у кримінальному 

провадженні; забезпечення права особи на 

доступ до правосуддя під час досудового 

розслідування.  

17) Виступи на науково-практичних 

конференціях, семінарах і «круглих 

столах». 

 

вересень Виконавці: 

Глинська Н. В.  

Москвич Л. М. 

Назаров І.В. 

Дунаєва Т. Є. 

Марочкін О.І. 

Клепка Д.І. 

Барабаш А. А. 

 

 

16) Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Тези наукових доповідей. 

18) Надання науково-обгрунтованих 

пропозицій щодо поліпшення якості 

системи кримінально-процесуального 

законодавства України у частині: інституту 

кримінальних процесуальних рішень; 

судового контролю під час досудового 

розслідування; заходів забезпечення 

кримінального провадження; реалізації 

засади змагальності у кримінальному 

провадженні; забезпечення права особи на 

доступ до правосуддя під час досудового 

розслідування. 

 

ІV кв.  

2020 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н., доц. Шило О.Г. 

 

Виконавці: 

Глинська Н. В.  

Москвич Л. М. 

Назаров І.В. 

Дунаєва Т. Є. 

Марочкін О.І. 

Клепка Д.І. 

Барабаш А. А. 

 

18) Науково обґрунтовані 

пропозиції, проекти змін і 

доповнень до чинного 

кримінального процесуального 

законодавства України. 
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19) Написання статей та тез наукових 

доповідей із питань якості кримінально-

процесуального законодавства. 

20) Підготовка Анотованого звіту за 2020 

рік 

21) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2020 р. 

 

 

 

 

19) Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

 

20) Анотований звіт. 

 

21) Річний звіт. 

4. Тема: Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика 

 
1) Аналіз стану використання сучасних 

технологій у практиці запобігання 

злочинності в Україні. 

2) Підведення підсумків за результатами 

дослідження практичних напрямів 

реалізації стратегії зменшення можливостей 

вчинення злочинів у діяльності органів 

кримінальної юстиції та громадськості. 

3) Узагальнення отриманих наукових знань 

щодо прогресивного зарубіжного досвіду 

реалізації зменшення можливостей 

вчинення злочинів. 

4) Завершення вивчення профілактичних 

можливостей стратегії зменшення 

можливостей учинення різних за 

спрямованістю кримінальних 

правопорушень. 

5) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

6) Підготовка обґрунтування нової теми 

фундаментального дослідження на 2021 та 

І кв. 2020 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С. 

Колодяжний М.Г. 

Шрамко С.С. 

Калініна А.В. 

Самойлова О.М. 

 

1) Узагальнені матеріали для 

наукових публікації. 

 

2) Перший варіант тексту 

відповідних розділів рукопису 

монографії. 

 

 

 

3) Перший варіант тексту 

відповідних розділів рукопису 

монографії. 

 

 

4) Перший варіант тексту 

відповідних розділів рукопису 

монографії. 

 

 

5) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 
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подальші роки для подальшого 

рецензування відповідними суб’єктами.  

 

6) Обґрунтування. 

7) Зведення тексту розділів колективної 

монографії з робочою назвою «Стратегія 

зменшення можливостей вчинення 

злочинів» та узгодження між собою їх 

змісту.  

8) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях.  

9) Підготовка звіту про роботу за І півріччя 

2020 р. 

10) Підготовка пакету необхідної 

документації для затвердження нової теми 

фундаментального дослідження на 2021 та 

подальші роки.  

 

 

ІІ кв. 2020 р. 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С. 

Колодяжний М.Г. 

Шрамко С.С. 

Калініна А.В. 

Самойлова О.М. 

 

7) Перший варіант колективної 

монографії. 

 

 

8) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

 

9) Звіт за І півріччя. 

 

10) Пакет документів. 

11) Редагування рукопису колективної 

монографії з робочою назвою «Стратегія 

зменшення можливостей вчинення 

злочинів». 

12) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях.  

 

ІІІ кв.  

2020 р.  

Липень –  

вересень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С. 

Колодяжний М.Г. 

Шрамко С.С, 

Калініна А.В. 

Самойлова О.М. 

 

11) Текст рукопису  колективної 

монографії. 

 

 

12) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

13) Підготовка практичних рекомендацій 

щодо впровадження окремих стратегічних 

напрямів скорочення злочинних проявів та 

спрямування їх до зацікавлених суб’єктів 

14) Завершення роботи над макетом 

 

ІV кв.  

 

2020 р.  

Жовтень – 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

13) Текст практичних 

рекомендацій. 

 

 

14) Макет колективної монографії. 
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колективної монографії з робочою назвою 

«Стратегія зменшення можливостей 

вчинення злочинів» та передання її до 

видавництва  

15) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

16) Підготовка Анотованого звіту за 2020 р. 

17) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2020 р. 

18) Підготовка заключного звіту за темою 

дослідження та іншої необхідної 

супровідної документації. 

грудень Батиргареєва В.С. 

Колодяжний М.Г. 

Шрамко С.С. 

Калініна А.В. 

Самойлова О.М. 

 

 

 

 

15) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей.  

 

16) Анотований звіт за 2020 рік. 

17) Річний звіт за 2020 рік. 

 

18) Заключний звіт. 

5. Тема: Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері 

 
1) Узагальнення попередньо отриманих 

результатів опитування суб’єктів 

господарської діяльності стосовно корупції 

в приватній сфері. 

2) Інтерпретація поняття корупції у 

приватному секторі. 

3) Зіставлення проведених досліджень з 

вивчення поняття корупції у приватній 

сфері на міжнародному рівні з вітчизняним. 

4) Продовження розробки методики 

встановлення реальних обсягів корупції у 

приватній сфері. 

5) Продовження дослідження міжнародних 

стандартів розробки антикорупційних 

комплаєнс-програм.  

6) Написання розділів монографії. 

 

І кв. 2020 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми:  

д.ю.н. Головкін Б.М. 

 

Виконавці:   

Христич І.О. 

Новіков О.В. 

Дзюба А.Ю. 

Панова С.В. 

1) Статистично-довідковий 

матеріал результатів опитування.  

 

 

2) Науково обґрунтовані 

пропозиції, наукові статті та тези 

наукових доповідей.. 

3) Матеріали для наукових статей 

та тез наукових доповідей  

4) Інформаційна довідка 

статистичних показників. 

 

5) Матеріали для наукових статей 

та тез наукових доповідей. 

 

6) Текст розділу монографії. 

7) Встановлення чинників, що 

спричинюють та обумовлюють існування 
 

ІІ кв. 2020 р 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н. Головкін Б.М. 

7) Науково обґрунтовані 

пропозиції, наукові статті та тези 
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корупції у приватній сфері. 

8) Узагальнення отриманих результатів 

щодо опитування суб’єктів господарської 

діяльності стосовно корупції в приватній 

сфері. 

9) Узагальнення актуальної статистичної 

інформації Генеральної прокуратури 

України, а також Державної судової 

адміністрації щодо корупції у приватній 

сфері. 

10) Написання розділів монографії. 

11) Підготовка звіту про роботу за І 

півріччя 2020 р. 

 

Квітень –  

червень 

 

Виконавці:   

Христич І.О. 

Новіков О. В. 

Дзюба А. Ю. 

Панова С.В. 

 

 

наукових доповідей. 

8) Узагальнений матеріал для 

наукових публікацій. 

 

 

9) Матеріали для наукових статей 

та тез наукових доповідей.  

 

 

10) Текст розділу монографії. 

11) Звіт за І півріччя. 

12) Підготовка практичних рекомендацій 

щодо поліпшення якості антикорупційного 

законодавства. 

13) Розробка методики встановлення 

реальних обсягів корупції у приватній 

сфері. 

14) Редагування рукопису монографії.  

15) Написання статей та тез наукових 

доповідей щодо проблем корупції у 

приватній сфері. 

 

 

ІІІ кв.  

2020 р.  

Липень –  

вересень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н. Головкін Б.М. 

 

Виконавці:   

Христич І.О. 

Новіков О. В. 

Дзюба А. Ю. 

Панова С.В. 

12) Науково обґрунтовані 

пропозиції, проекти змін і 

доповнень до чинного 

антикорупційного законодавства 

України. 

13) Аналітична довідка. 

14) Рукопис монографії.  

15) Наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

 

16) Завершення роботи над макетом 

колективної монографії з робочою назвою 

“Кримінологічні проблеми запобігання 

корупції в приватній сфері”. 

17) Написання статей, тез наукових 

доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

18) Підготовка Анотованого звіту за 2020 р.  

19) Підготовка Річного звіту про виконану 

 

ІV кв.  

2020 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н. Головкін Б.М. 

 

Виконавці:   

Христич І.О. 

Новіков О. В. 

Дзюба А. Ю. 

Панова С.В. 

16) Макет колективної монографії. 

 

 

 

17) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей.  

 

18) Анотований звіт за 2020 р. 

19) Річний звіт за 2020 р. 
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роботу за 2020 р. 

20) Підготовка заключного звіту за темою 

дослідження та іншої необхідної 

супровідної документації. 

 

 

20) Заключний звіт. 

6. Тема: Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності  

в умовах змагального кримінального процесу 
1) Узагальнення матеріалів анкетування 

співробітників правозастосовних органів і 

адвокатів щодо тематики дослідження, 

аналіз матеріалів кримінальних справ та їх 

накопичення в електронних системах. 

2) Розроблення електронної навчальної 

системи з криміналістики для потреб 

співробітників правозастосовних органів і 

адвокатів.  

3) Розроблення структури автоматизованих 

інформаційних та інформаційно-пошукових 

систем для співробітників 

правозастосовних органів і адвокатів.  

4) Формування структури електронної бази 

знань, яка дозволить співробітникам 

правозастосовних органів та адвокату 

збирати та доказову інформацію в умовах 

змагального кримінального процесу. 

5) Вивчення відомчої звітності, матеріалів 

нарад та семінарів з науково-технічного 

забезпечення діяльності співробітників 

правозастосовних органів в умовах 

змагального кримінального процесу. 

6) Підготовка наукових статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

І кв. 2020 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми 

д.ю.н., проф. 

Шепітько В.Ю. 

 

Виконавці: 
Коновалова В.О., 

Шевчук В.М., 
Авдєєва Г.К., 
Гетьман Г.М. 
Павлюк Н.В., 

Соколенко М.О. 
 

1) Заповнені 25 анкет з 

узагальнення кримінальних 

проваджень та 40 анкет з 

результатами опитування слідчих і 

адвокатів. 

 

2, 3, 4) Конкретні пропозиції щодо 

використання новітніх техніко-

криміналістичних засобів в умовах 

змагального кримінального 

процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Сформульовані визначення 

окремих термінів щодо теми 

дослідження. 

 

 

6) статті, тези, виступи на 
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семінарах, «круглих столах». 

 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

7) Продовження узагальнення матеріалів 

анкетування слідчих і адвокатів щодо 

тематики дослідження, аналіз матеріалів 

кримінальних справ та їх накопичення в 

електронних системах. 

8) Продовження роботи з розроблення 

електронної навчальної системи з 

криміналістики для потреб слідчих і 

адвокатів. 

9) Продовження роботи з розроблення 

структури автоматизованих інформаційних 

та інформаційно-пошукових систем для 

слідчих і адвокатів  

10) Продовження роботи з формування 

структури електронної бази знань, яка 

дозволить слідчому (судді) та адвокату 

збирати та доказову інформацію в умовах 

змагального кримінального процесу.  

11) Продовження вивчення відомчої 

звітності, матеріалів нарад та семінарів з 

науково-технічного забезпечення слідчої 

діяльності в умовах змагального 

кримінального процесу. 

12) Підготовка наукових  статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

семінарах, «круглих столах». 

13) Звіт за 1-ше півріччя 2020 року. 

 

ІІ кв. 2020 р 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми 

д.ю.н., проф. 

Шепітько В.Ю. 

 

Виконавці: 
Коновалова В.О., 

Шевчук В.М., 
Авдєєва Г.К., 
Гетьман Г.М. 
Павлюк Н.В., 

Соколенко М.О. 

7) Заповнені 25 анкет з 

узагальнення кримінальних 

проваджень та 35 анкет з 

результатами опитування 

співробітників правозастосовних 

органів і адвокатів. 

8, 9, 10) Конкретні пропозиції щодо 

використання новітніх техніко-

криміналістичних засобів в умовах 

змагального кримінального 

процесу. 
 

 

 

 

 

 

 

11) Матеріали для написання 

статей та тез наукових доповідей. 

 

 

 

12) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

13) Звіт за І півріччя. 

 

14) Продовження узагальнення матеріалів 

анкетування слідчих і адвокатів щодо 

тематики дослідження, аналіз матеріалів 

кримінальних справ та їх накопичення в 

 

ІІІ кв.  

2020 р.  

Липень – 

 Науковий керівник теми 

д.ю.н., проф. 

Шепітько В.Ю. 

 

14) Заповнені 20 анкет з 

узагальнення кримінальних 

проваджень та 35 анкет з 

результатами опитування слідчих і 
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електронних системах. 

15) Продовження роботи з розроблення 

електронної навчальної системи з 

криміналістики для потреб слідчих і 

адвокатів. 

16) Продовження роботи з розроблення 

структури автоматизованих інформаційних 

та інформаційно-пошукових систем для 

співробітників правозастосовних органів і 

адвокатів, студентів і аспірантів.  

17) Продовження роботи з формування 

структури електронної бази знань, яка 

дозволить слідчому (судді) та адвокату 

збирати та доказову інформацію в умовах 

змагального кримінального процесу.  

18) Продовження вивчення відомчої 

звітності, матеріалів нарад та семінарів з 

науково-технічного забезпечення слідчої 

діяльності в умовах змагального 

кримінального процесу. 

19) Підготовка наукових  статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

семінарах, «круглих столах». 

вересень Виконавці: 
Коновалова В.О., 

Шевчук В.М., 
Авдєєва Г.К., 
Гетьман Г.М. 
Павлюк Н.В., 

Соколенко М.О. 

адвокатів.   

 

15, 16, 17) Конкретні пропозиції 

щодо використання новітніх 

техніко-криміналістичних засобів в 

умовах змагального кримінального 

процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Матеріали для написання 

статей та тез наукових доповідей. 

 

 

 

19) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 
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20) Продовження узагальнення матеріалів 

анкетування слідчих і адвокатів щодо 

тематики дослідження, аналіз матеріалів 

кримінальних справ та їх накопичення в 

електронних системах. 

21) Продовження роботи з розроблення 

електронної навчальної системи з 

криміналістики для потреб співробітників 

правозастосовних органів і адвокатів, 

студентів і аспірантів. 

22) Продовження роботи з розроблення 

структури автоматизованих інформаційних 

та інформаційно-пошукових систем для 

співробітників правозастосовних органів і 

адвокатів, студентів і аспірантів.  

23) Продовження роботи з формування 

структури електронної бази знань, яка 

дозволить співробітникам 

правозастосовних органів та адвокатам 

збирати та доказову інформацію в умовах 

змагального кримінального процесу.  

24) Продовження вивчення відомчої 

звітності, матеріалів нарад та семінарів з 

науково-технічного забезпечення слідчої 

діяльності в умовах змагального 

кримінального процесу. 

25) Підготовка наукових  статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та се- 

 

ІV кв.  

2020 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми 

д.ю.н., проф. 

Шепітько В.Ю. 

 

Виконавці: 
Коновалова В.О., 

Шевчук В.М., 
Авдєєва Г.К., 
Гетьман Г.М. 
Павлюк Н.В., 

Соколенко М.О. 

20) Заповнені 20 анкет з 

узагальнення кримінальних 

проваджень та 35 анкет з 

результатами опитування 

співробітників правозастосовних 

органів і адвокатів.   

21, 22, 23) Конкретні пропозиції 

щодо використання новітніх 

техніко-криміналістичних засобів в 

умовах змагального кримінального 

процесу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Матеріали для написання 

статей та тез наукових доповідей. 

 

 

 

25) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

сто- 

 




