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Завдання, що виконуються у 

поточному році  

Строки 

виконання 
Обсяг 

фінансування 
Виконавці Очікувані результати  

1 2 3 4 

1. Тема: Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України 

1) Продовження: аналізу 

методологічних засад формування  

національної кримінально-правової 

доктрини, 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. 

2) Підведення підсумків за 

результатами дослідження проблем 

формування сучасної доктрини 

І кв. 2021 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми: 

д.ю.н, проф.,академік 

НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д. П. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

Куковинець Д. О. 

1) Узагальнений матеріал для 

наукових публікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Перший варіант тексту 

відповідних розділів рукопису 

монографії. 
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кримінального права України. 

3) Підготовка обґрунтування нової 

теми фундаментального дослідження на 

2022 рік та наступні роки для подальшого 

рецензування відповідними суб’єктами. 

4) Підготовка наукових статей. 

5) Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

 

Максименко А. І.  

3) Наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

 

 

4) Наукові статті. 

5) Тези виступів на конференціях, 

семінарах, «круглих столах».  

 

6) 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. 

7)  Зведення тексту колективної монографії, 

узгодження змісту відповідних розділів. 

8)    Підготовка наукових статей. 

9)Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

10)  Підготовка звіту за I півріччя. 

11) Підготовка необхідної документації для 

затвердження нової теми фундаментального 

дослідження на 2022 рік та наступні роки. 

 

 

ІІ кв. 2021 р. 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н, проф.,академік 

НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д. П. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

Куковинець Д. О. 

Максименко А. І. 

6) Узагальнений матеріал для 

наукових публікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Перший варіант рукопису 

монографії. 

8)    Наукові статті. 

9) Тези виступів на конференціях, 

семінарах, «круглих столах». 

10) Звіт за I півріччя. 

 

11) Пакет документів. 

 

12) Продовження: розробки поняття 

доктрини кримінального права України; 

доктринальні питання кримінальної 

відповідальності та інших заходів 

кримінально-правового характеру; 

 

ІІІ кв.  

2021 р.  

Липень –  

вересень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н, проф.,академік 

НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

12) Узагальнений матеріал для 

наукових публікацій. 
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дослідження доктринальних проблем 

кримінально-правової охорони прав і 

свобод громадян, основ національної 

безпеки України; громадської безпеки та 

інтересів правосуддя. 

13) Редагування тексту колективної 

монографії. 

14) Підготовка наукових статей. 

15) Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д. П. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

Куковинець Д. О. 

Максименко А. І. 

 

 

 

 

 

13) Текст рукопису монографії. 

 

14) Наукові статті. 

15)Тези виступів на конференціях, 

семінарах, «круглих столах». 

16) Завершення 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. Завершення роботи на 

монографією і передання її до видавництва. 

17) Підготовка наукових статей. 

18) Участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах». 

19) Підготовка анотованого звіту про 

виконану роботу у 2021 році. 

20)      Підготовка Річного звіту про 

виконану роботу у 2021 році. 

21) Підготовка заключного звіту за темою 

дослідження та іншої необхідної 

супровідної документації. 

 

 

ІV кв.  

2021 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н, проф.,академік 

НАПрН України 

Тацій В.Я. 

 

Виконавці: 

Борисов В. І. 

Демидова Л.М. 

Шепітько М.В. 

Пащенко О.О. 

Євтєєва Д. П. 

Шульженко Н. В. 

Новікова К.А. 

Попович О. С. 

Куковинець Д. О. 

Максименко А. І. 

16)  Макет колективної 

монографії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Наукові статті. 

18) Тези виступів на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

19) Антований звіт про виконану 

роботу у 2021 році. 

20) Річний звіт про виконану 

роботу у 2021 році. 

21) Заключний звіт. 
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2. Тема: Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України  

та практики його застосування 
1) Аналіз змін у нормативно-правових актах 

у сфері реформування системи органів та 

установ виконання покарань в Україні. 

2) Підведення підсумків та узагальнення 

результатів дослідження ефективності 

діяльності Державної кримінально-

виконавчої служби та пробації. 

3) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

4) Підготовка обґрунтування нової теми 

фундаментального дослідження на 2022 та 

наступні роки. 

 

І кв. 2021 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) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

 

 

 

 

 

3) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей; 

 

4) Обґрунтування теми 

фундаментального дослідження 

 

5) Підведення підсумків за результатами 

вивчення питання щодо результативності 

реформування кримінально-виконавчої 

системи. 

6) Збір та зведення матеріалу для рукопису 

колективної монографії з робочою назвою 

«Удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України: теорія та практика 

застосування». 

7) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

8) Підготовка звіту про виконану роботу за 

І півріччя 2021 р. 

9) Підготовка пакету документів, 

необхідного для затвердження нової теми 

фундаментального дослідження на 2022 та 

 

ІІ кв. 2021 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 публікацій. 

 

 

6) Робочий варіант рукопису 

колективної монографії. 

 

 

 

7) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

 

8) Звіт за І півріччя 2021 р. 

 

9) Відповідні документи. 
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наступні роки. 

10) Продовження зведення та наукового 

редагування рукопису колективної 

монографії з робочою назвою 

«Удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України: теорія та практика 

застосування». 

11) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

 

ІІІ кв.  

2021 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. 

 

10) Робочій варіант колективної 

монографії. 

 

 

 

11) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

12) Підготовка макету колективної 

монографії з робочою назвою 

«Удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України: теорія та практика 

застосування» 

13) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

14) Підготовка науково-обґрунтованих 

пропозицій щодо удосконалення 

кримінально-виконавчого законодавства 

15) Підготовка Анотованого звіту за 2021 р. 

16) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2021 р. 

17) Підготовка заключного звіту за 

фундаментальною темою дослідження 

«Теоретичні питання удосконалення 

кримінально-виконавчого законодавства 

України та практики його застосування» та 

переліку необхідної супровідної 

документації 

 

 

 

ІV кв.  

2021 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. 

 

12) Макет колективної монографії. 

 

 

 

13) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

 

14) Законопроект. 

 

 

15) Анотований звіт за 2021 р. 

16) Річний звіт про виконану 

роботу у 2021 р. 

17) Заключний звіт за темою. 
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3. Тема: «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» 

1) Аналіз правових позицій Верховного 

Суду  щодо застосування судом (судами) 

норм кримінального процесуального права 

та аналіз судової практики під кутом зору 

врахування судами нижчих інстанцій 

правових позицій Верховного Суду 

2) Завершення таких напрямів дослідження:  

- поняття, стандартів та критеріїв якості 

кримінального процесуального 

законодавства;  

- системи кримінального процесуального 

законодавства та її елементів;  

- правових засобів забезпечення єдності 

судової практики у сфері кримінального 

судочинства;   

- роль Верховного Суду в механізмі 

забезпечення сталості та єдності судової 

практики; 

- видів судової правотворчості та їх вплив 

на забезпечення єдності судової практики; 

- проблемних питань нормативного 

регулювання діяльності прокурора в 

кримінальному провадженні кримінальної 

процесуальної діяльності прокурора;   

- проблемних питань нормативного 

регулювання кримінальної процесуальної 

діяльності адвоката – захисника та 

представника в кримінальному 

провадженні;   

- проблемних питань нормативного 

І кв. 2021 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., 

Подкопаєв С.В., 

Пашковський М.І., 

Дунаєва Т. Є., 

Марочкін О. І., 

Клепка Д. І., 

Барабаш А. А 

1, 2) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 
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регулювання здійснення судового контролю 

під час досудового розслідування;  

-  проблемних питань нормативного 

регулювання визначення та побудови 

системи органів кримінальної юстиції; 

- проблемних питань якості  кримінального 

процесуального законодавства України, яке 

регулює підстави та порядок застосування 

застави. 

3) Підготовка науково-обґрунтованих 

пропозицій щодо удосконалення 

кримінального процесуального 

законодавства України 

 

4) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

 

5) Підготовка обґрунтування нової теми 

фундаментального дослідження на 2022 р. 

та наступні роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Проект Закону України щодо 

внесення змін до кримінального 

процесуального законодавства та 

супровідні документи до нього. 

 

4) Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

5) Обґрунтування нової 

фундаментальної теми дослідження 

та відповідні супровідні документи. 

6)  Збір та зведення матеріалів для 

рукопису колективної монографії з 

робочою назвою «Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального 

законодавства України» 

7) Розробка колективного законопроекту 

щодо удосконалення законодавства у 

частині забезпечення єдності судової 

практики у сфері кримінального 

судочинства . 

8) Написання наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

9) Підготовка звіту про виконану роботу за 

 

ІІ кв. 2021 р 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н., доц. Шило О.Г. 

 

Виконавці: 

Глинська Н. В., 

Москвич Л. М., 

Назаров І. В., 

Подкопаєв С.В., 

Пашковський М.І., 

Дунаєва Т. Є., 

Марочкін О. І., 

Клепка Д. І., 

Барабаш А. А  

6) Робочий варіант рукопису 

колективної монографії. 

 

 

7) Проект Закону України щодо 

внесення змін до законодавства та 

супровідні документи до нього. 

 

8) Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

 

9) Текст звіту про виконану роботу 

за І півріччя 2021 р. 



 8 

І півріччя 2021 р. 

10) Підготовка пакету документів 

необхідних для затвердження нової теми 

фундаментального дослідження на 2022 та 

наступні роки. 

  

10) Відповідна документація 

11) Продовження зведення та  наукового 

редагування рукопису колективної 

монографії 

12) Написання статей та тез наукових 

доповідей  

 

 

ІІІ кв.  

2021 р.  

Липень –  

вересень 

 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) Підготовка аналітичної довідки 

щодо запобіжної функції 

кримінального процесу. 

12) Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

 

13) Підготовка макету колективної 

монографії з робочою назвою «Теоретичні 

основи якості кримінального 

процесуального законодавства України» та 

відправлення до видавництва. 

14) Написання статей та тез наукових 

доповідей  

15) Підготовка Річного та Анотованого 

звітів про виконану роботу у 2021 р. 

17) Підготовка заключного звіту за 

фундаментальною темою дослідження та 

необхідної супровідної документації. 

 

 

 

 

ІV кв.  

2021 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. 

 

 

 

13) Макет колективної монографії з 

робочою назвою «Теоретичні 

основи якості кримінального 

процесуального законодавства 

України». 

 

14)Тексти наукових статей та тез 

наукових доповідей. 

15) Анотований звіт за 2021 р. 

 

16) Річний звіт відділу про 

виконану роботу у 2021 р. 

17) Заключний звіт за 

фундаментальною темою 

дослідження та відповідні 

супровідні документи 
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4. Тема: Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху  

та експлуатації транспорту в Україні  
1) Ознайомлення з літературними 

джерелами, здійснення контент-аналізу 

публікацій у ЗМІ і мережі Інтернет. 

2) Вивчення та узагальнення чинного 

законодавства України у сфері дорожнього 

руху та експлуатації транспорту.  

3) Аналіз міжнародно-правового 

забезпечення запобігання 

правопорушенням у сфері дорожнього руху 

та експлуатації транспорту.  

4) Визначення методології і методики 

кримінологічного дослідження. 

5) Окреслення кола наукових завдань, що 

мають вирішуватись для досягнення мети 

дослідження.  

 

І кв. 2021 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С., 

Головкін Б.М., 

Колодяжний М.Г., 

Данильченко Ю.Б.,  

Шрамко С.С., 

Калініна А. В., 

Новіков О.В., 

Христич І.О., 

Самойлова О.М., 

Панова С.В. 

1) Узагальнена таблиця щодо 

вивчених літературних джерел 

публікацій у ЗМІ і мережі Інтернет. 

2) Узагальнена таблиця щодо 

чинного законодавства України у 

сфері дорожнього руху та 

експлуатації транспорту. 

3) Узагальнена таблиця щодо 

міжнародно-правового 

забезпечення запобігання 

правопорушенням у сфері 

дорожнього руху та експлуатації 

транспорту. 

4) Довідка щодо методики 

кримінологічного дослідження. 

5) Розробка Плану дослідження. 

6) Продовження ознайомлення з 

літературними джерелами, здійснення 

контент-аналізу публікацій у ЗМІ і мережі 

Інтернет. 

7) Продовження вивчення та узагальнення 

чинного законодавства України у сфері 

дорожнього руху та експлуатації 

транспорту.  

 

8) Продовження аналізу міжнародно-

правового забезпечення запобігання 

правопорушенням у сфері дорожнього руху 

 

ІІ кв. 2021 р. 

Квітень –  

червень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С., 

Головкін Б.М., 

Колодяжний М.Г., 

Данильченко Ю.Б.,  

Шрамко С.С., 

Калініна А. В., 

Новіков О.В., 

6) Узагальнена таблиця щодо 

вивчених літературних джерел 

публікацій у ЗМІ і мережі Інтернет. 

7) Узагальнена таблиця щодо 

чинного законодавства України у 

сфері дорожнього руху та 

експлуатації транспорту. 

8) Узагальнена таблиця щодо 

міжнародно-правового 

забезпечення запобігання 

правопорушенням у сфері 

дорожнього руху та експлуатації 
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та експлуатації транспорту.   

 

9) Підготовка та відправлення запитів до 

судових і правоохоронних органів щодо 

отримання статистичних даних для оцінки 

стану і поширеності розглядуваних 

правопорушень; узагальнення отриманих 

даних.  

10) Розробка макетів спеціалізованих 

питальників для вивчення кримінальних 

проваджень та адміністративних матеріалів, 

що стосуються розглядуваних 

правопорушень.  

11) Розробка макетів анкет щодо 

опитування патрульних поліцейських, 

членів профільних громадських організацій 

та інших категорій респондентів. 

12) Написання наукових статей й тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних заходах. 

13) Підготовка звіту про роботу за І 

півріччя 2021 р.  

 

Христич І.О., 

Самойлова О.М., 

Панова С.В. 

транспорту. 

9) Листи та довідка з 

узагальненими результатами. 

 

 

 

10) Макет питальників. 

 

 

11) Макети анкет щодо опитування 

патрульних поліцейських, членів 

профільних громадських 

організацій та інших категорій 

респондентів. 

12) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

 

13) Звіт за І півріччя. 

 

14) Вивчення та узагальнення кримінальних 

проваджень та адміністративних матеріалів, 

що стосуються дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в Україні.  

 

 

15) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях  

 

ІІІ кв.  

2021 р.  

Липень –  

вересень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С., 

Головкін Б.М., 

Колодяжний М.Г., 

Данильченко Ю.Б.,  

Шрамко С.С., 

Калініна А. В., 

14) Узагальнююча таблиця за 

результатами вивчення 

кримінальних проваджень та 

адміністративних матеріалів, що 

стосуються дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в Україні.  

15) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 
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Новіков О.В., 

Христич І.О., 

Самойлова О.М., 

Панова С.В. 

 

 

 

16) Продовження вивчення та узагальнення 

кримінальних проваджень та 

адміністративних матеріалів, що 

стосуються дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в Україні.  

 

 

17) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях  

18) Підготовка Анотованого звіту за 2021 р. 

19) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2021р. 

 

 

 

 

ІV кв.  

 

2021 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми:  

д.ю.н., проф.  

Голіна В.В. 

 

Виконавці: 

Батиргареєва В.С., 

Головкін Б.М., 

Колодяжний М.Г., 

Данильченко Ю.Б.,  

Шрамко С.С., 

Калініна А. В., 

Новіков О.В., 

Христич І.О., 

Самойлова О.М., 

Панова С.В. 

16) Узагальнююча таблиця за 

результатами вивчення 

кримінальних проваджень та 

адміністративних матеріалів, що 

стосуються дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в Україні.  

17) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей.  

 

18) Анотований звіт за 2021 рік. 

19) Річний звіт за 2021 рік. 

5. Тема: Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз 

  
1) Ознайомлення з літературними 

джерелами, здійснення контент-аналіз 

публікацій у ЗМІ і мережі Інтернет. 

2) Вивчення та узагальнення чинного 

законодавства України у сфері 

громадського здоров’я.  

3) Аналіз міжнародно-правового 

забезпечення у сфері громадського 

здоров’я.  

І кв. 2021 р.  

Січень –  

березень 

 

______  

тис. грн. 

Науковий керівник теми: 

д.ю.н., проф.  

Гуторова Н.О. 

 

Виконавці: 

Пашков В.М. 

Гаркуша А.О. 

Гаркуша Є.О. 

Сидоренко А.С. 

 

1,2,3) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій 

 

 

 

 

 

4,5) План роботи для виконавців 



 12 

4) Визначення методології і методики 

дослідження. 

5) Окреслення кола наукових завдань, що 

мають вирішуватись для досягнення мети 

дослідження.  

Михайліченко Т.О. 

Забуга Ю.Ю. 

теми  

 

6) Ознайомлення з літературними 

джерелами, здійснення контент-аналіз 

публікацій у ЗМІ і мережі Інтернет. 

7) Вивчення та узагальнення чинного 

законодавства України у сфері 

громадського здоров’я.  

8) Аналіз міжнародно-правового 

забезпечення у сфері громадського 

здоров’я.   

9) Підготовка та відправлення запитів до 

державних органів щодо отримання 

статистичних даних для оцінки стану 

правозастосування у сфері забезпечення 

громадського здоров’я; узагальнення 

отриманих даних.  

10) Розробка макетів спеціалізованих 

опитувальників для вивчення стану 

нормативного забезпечення громадського 

здоров’я.  

11) Написання наукових статей й тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних заходах. 

12) Підготовка звіту про роботу за І 

півріччя 2021 р.  

 

ІІ кв. 2021 р 

Квітень –  

червень 

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

Гуторова Н.О. 

 

Виконавці: 
Пашков В.М. 

Гаркуша А.О. 

Гаркуша Є.О. 

Сидоренко А.С. 

Михайліченко Т.О. 

Забуга Ю.Ю. 

 

6,7,8) Узагальнені матеріали для 

наукових публікацій. 

 

 

 

 

 

 

9) Листи та довідка з 

узагальненими результатами. 

 

 

 

10) Макет опитувальника. 

 

 

11) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

 

12) Звіт за І півріччя. 

13) Вивчення та узагальнення 

правозастосовчої практики у сфері 

нормативного забезпечення громадського 

здоров’я в Україні.  

 

ІІІ кв.  

2021 р.  

Липень –  

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

Гуторова Н.О. 

 

13) Узагальнююча таблиця. 
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14) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

вересень Виконавці: 

Пашков В.М. 

Гаркуша А.О. 

Гаркуша Є.О. 

Сидоренко А.С. 

Михайліченко Т.О. 

Забуга Ю.Ю. 

 

14) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей. 

15) Вивчення та узагальнення 

правозастосовчої практики у сфері 

нормативного забезпечення громадського 

здоров’я в Україні.  

16) Написання наукових статей і тез 

наукових доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

17) Підготовка Анотованого звіту за 2021 р. 

18) Підготовка Річного звіту про виконану 

роботу у 2021 р. 

 

ІV кв.  

2021 р.  

Жовтень – 

грудень 

 Науковий керівник теми: 

д.ю.н., проф.  

Гуторова Н.О. 

 

Виконавці: 

Пашков В.М. 

Гаркуша А.О. 

Гаркуша Є.О. 

Сидоренко А.С. 

Михайліченко Т.О. 

Забуга Ю.Ю. 

 

15) Узагальнююча таблиця. 

 

 

 

16) Рукописи наукових статей і тез 

наукових доповідей.  

 

17) Анотований звіт за 2021 рік. 

18) Річний звіт за 2021 рік. 

 

6. Тема: Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності  

в умовах змагального кримінального процесу 
1) Завершення узагальнення матеріалів 

анкетування співробітників 

правозастосовних органів і адвокатів щодо 

тематики дослідження. 

2) Розроблення електронної навчальної 

системи з криміналістики для потреб 

співробітників правозастосовних органів і 

адвокатів.  

3) Формування структури електронної бази 

знань, яка дозволить співробітникам 

правозастосовних органів та адвокату 

збирати та оцінювати доказову інформацію 

І кв. 2021 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., 
Яремчук В.О., 

Соколенко М.О. 

1) Обробка заповнених анкет з 

результатами опитування слідчих і 

адвокатів. 

  

2) Навчальна система з 

криміналістики для потреб 

співробітників правозастосовних 

органів і адвокатів.  

3) Електронна база знань 

«Криміналіст». 
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в умовах змагального кримінального 

процесу  

4) Підготовка наукових статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

семінарах, «круглих столах». 

5) Підготовка обґрунтування нової теми 

фундаментального дослідження на 2022 та 

наступні роки. 

 

 4) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

 

5) Обгрунтування нової теми 

дослідження 

6) Підготовка аналітичної довідки щодо 

узагальнення матеріалів анкетування 

слідчих і адвокатів щодо тематики 

дослідження. 

 

7) Продовження роботи з розроблення 

електронної навчальної системи з 

криміналістики для потреб слідчих і 

адвокатів. 

 

8) Продовження роботи з формування 

структури електронної бази знань, яка 

дозволить слідчому (судді) та адвокату 

збирати та оцінювати доказову інформацію 

в умовах змагального кримінального 

процесу.  

9) Завершення написання розділів 

монографії (науково-практичного 

посібника) відповідно до напрямків 

дослідження співробітників.  

10) Підготовка наукових статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

семінарах, «круглих столах». 

11) Звіт за 1-ше півріччя 2021 року. 

12) Підготовка необхідної документації для 

 

ІІ кв. 2021 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., 
Яремчук В.О., 

Соколенко М.О. 

6) Аналітична довідка щодо 

узагальнення матеріалів 

анкетування слідчих і адвокатів 

щодо тематики дослідження. 

7) Навчальна система з 

криміналістики для потреб 

співробітників правозастосовних 

органів і адвокатів.  

8) Електронна база знань 

«Криміналіст». 

 

 

 

9) Розділи монографії (науково-

практичного посібника) відповідно 

до напрямків дослідження 

співробітників. 

10) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

11) Звіт лабораторії за І-півріччя 

2021 р. 

12) Пакет документів. 
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затвердження нової теми фундаментального 

дослідження на 2022 рік та наступні роки. 

 

13) Підготовка аналітичної довідки щодо 

узагальнення матеріалів анкетування 

слідчих і адвокатів щодо тематики 

дослідження. 

14) Завершення роботи з розроблення 

електронної навчальної системи з 

криміналістики для потреб слідчих і 

адвокатів. 

15) Завершення роботи з формування 

структури електронної бази знань, яка 

дозволить слідчому (судді) та адвокату 

збирати та оцінювати доказову інформацію 

в умовах змагального кримінального 

процесу.  

16) Уніфікація розділів монографії 

(науково-практичного посібника) з науково-

технічного забезпечення слідчої діяльності 

в умовах змагального кримінального 

процесу. 

17) Підготовка наукових  статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

семінарах, «круглих столах». 

 

 

ІІІ кв.  

2021 р.  

Липень – 

вересень 

 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., 
Яремчук В.О., 

Соколенко М.О. 

13) Аналітична довідка щодо 

узагальнення матеріалів 

анкетування слідчих і адвокатів 

щодо тематики дослідження 

14) Навчальна система з 

криміналістики для потреб 

співробітників правозастосовних 

органів і адвокатів. 

15) Електронна база знань 

«Криміналіст». 

 

16) Розділи монографії (науково-

практичного посібника) відповідно 

до напрямків дослідження 

співробітників. 

 

17) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

18) Аналіз результатів, закріплених в 

аналітичній довідці щодо узагальнення 

матеріалів анкетування слідчих і адвокатів 

щодо тематики дослідження. 

19) Завершення роботи з розроблення 

електронної навчальної системи з 

криміналістики для потреб співробітників 

правозастосовних органів і адвокатів, 

 

ІV кв.  

2021 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. 

18) Акти впровадження результатів 

фундаментального дослідження. 

 

 

19) Навчальна система з кримі-

налістики для потреб 

співробітників правозастосовних 

органів і адвокатів. 



 16 

студентів і аспірантів. 

20)  Завершення роботи з формування 

структури електронної бази знань, яка 

дозволить співробітникам 

правозастосовних органів та адвокатам 

збирати та оцінювати доказову інформацію 

в умовах змагального кримінального 

процесу. 

21)  Підготовка до друку монографії 

(науково-практичного посібника) з науково-

технічного забезпечення слідчої діяльності 

в умовах змагального кримінального 

процесу. 

22) Підготовка наукових статей, доповідей 

на науково-практичних конференціях та 

семінарах, «круглих столах». 

23) Звіт лабораторії за 2021 рік. 

24) Анотований звіт лабораторії за 2021 рік. 

25) Підготовка заключного звіту за темою 

дослідження та іншої необхідної 

супровідної документації. 

Павлюк Н.В., 
Яремчук В.О., 

Соколенко М.О. 

 

20) Електронна база знань 

«Криміналіст». 

 

 

 

21) Монографія (науково-

практичний посібник) відповідно 

до напрямків дослідження 

співробітників. 

 

 

22) Статті, тези, виступи на 

конференціях, семінарах, «круглих 

столах». 

23) Звіт лабораторії за 2021 р. 

24)  Анотований звіт за 2021 рік. 

25) Заключний звіт. 

 

 

 

 

Заступник директора з наукової роботи        Д.П. Євтєєва 

 

В.о. вченого секретаря          С.С. Шрамко 


