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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, дві лабораторії та 

навчально-наукова лабораторія1: 

1. Відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-

виконавчого права. 

                                                
1 Примітка. Оновлена структура Інституту затверджена постановою Президії НАПрН України № 160/1-Б від 16 

березня 2020 р. 



 4 

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. Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері 

громадського здоров'я (створена у структурі Інституту відповідно до постанови 

Президії НАПрН України № 160/1-Б від 16 березня 2020 р.). 

6. Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері 

боротьби зі злочинністю (спільно з Прикарпатським національним 

університетом імені Василя Стефаника)1.  

7. Лабораторія публічної безпеки громад (спільно з Донецьким 

юридичним інститутом МВС України) (створена у структурі Інституту 

відповідно до постанови Президії НАПрН України № 171/3-Б від 05 жовтня 

2020 р.)2. 

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; 

                                                
1 Примітка. Указана 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 зазначаються в цьому 

Звіті.  
2 Примітка. Щодо лабораторії з боку Інституту здійснюється лише науково-методична допомога в організації 

та проведенні дослідження. 
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е) лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки у 

боротьбі зі злочинністю»; 

ж) лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері 

громадського здоров’я. 

За результатами проведення атестації науково-дослідних установ за 

новим Порядком проведення державної атестації наукових установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. 

№ 540, Науково-дослідному інституту було присвоєно першу класифікаційну 

групу, яка означає, що атестована установа є установою-лідером та має високий 

рівень ефективності та визнані в Україні та світі (протокольне рішення 

Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ МОН 

України від 29 травня 2020 р. № 04). 

У 2020 р. науково-дослідна діяльність Інституту проводилася відповідно 

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., 

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 
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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 

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 

2020 р., затвердженого постановою Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України № 4 від 24 травня 2019 р., у 2020 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.  
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У штаті Інституту у 2020 р. працювали чотири академіки Національної 

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

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

правових наук України: Б. М. Головкін, 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). 

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. Так само 

в Інституті функціонує докторантура за спеціальністю «081 Право» (наукова 

спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право), відкрита рішенням вченої ради Інституту у травні 2020 р. 

(постанова № 4 від 27.05.2020 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 
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Internet та ін.). У Науково-дослідному інституті також є приміщення загальною 

площею 72,2 м2, оснащене необхідною оргтехнікою та меблями для організації 

ефективної роботи спеціалізованої вченої ради.    

У 2020 р. в Інституті навчалися 37 аспірантів та 3 здобувачі (без 

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

осіб, які навчалися протягом 2020 р., але були відраховані з різних причин). 

За наказом МОН молодьспорту України від 28 грудня 2019 р. № 1643 в 

Інституті у 2020 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 2020 р. фахівцями Інституту надруковано наукової продукції загальним 

обсягом 558,88 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, – 59 осіб.      

 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 законопроєктів, науково-правових висновків 

на проєкти законів, інших нормативно-правових актів для державних органів, 

практичних рекомендацій для правоохоронних та судових органів, 

запровадження яких дозволить підвищити ефективність їх діяльності. 

 

У рамках наукового дослідження було отримано такі результати. 

Наукові результати: 

- обґрунтовано доцільність використання при формуванні сучасної 

доктрини кримінального права України системного, зокрема, системно-

функціонального підходу з особливостями, притаманними як лінійним, так і 

нелінійним соціальним, політичним, економічним, фінансовим, біологічним 

системам; 

- окреслені актуальні проблеми формування сучасної доктрини 

кримінального права України в умовах глобальної кризи та шляхи їх вирішення 

в кримінальному законодавстві; 

- така доктринальна основа встановлення кримінально-правової заборони 

як «наявність можливості боротьби із суспільно небезпечним діянням 

кримінально-правовими засобами» утворюється двома парними категоріями: 

можливістю боротьби за допомогою кримінально-правових засобів і 

неможливістю боротьби за допомогою інших, що випливає з терміну 

«наявність можливості». При цьому ефективність інших (не кримінально-
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правових) засобів свідчить про відсутність можливості боротьби з відповідним 

діянням за допомогою кримінально-правових (засобів); 

– досліджені практичні аспекти кваліфікації злочинів, що вчиняються 

стійкими злочинними об’єднаннями. Проаналізовано актуальні проблеми 

вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування, 

шляхом вивчення досвіду Англії, Франції, Німеччини та США.   Досліджено 

проблеми імплементації Римського Статуту. 

– встановлено, що наявності ресурсів для реалізації кримінально-правової 

заборони потребуватиме боротьба з будь-якими кримінальними 

правопорушеннями (проти основ національної безпеки, вбивствами, 

захопленнями заручників, розбійними нападами тощо). Тому виділення 

суспільством ресурсів на функціонування держави обов’язково включає і 

виділення ресурсів на втілення в життя положень кримінально-правових 

заборон; 

- можливість боротьби з діянням кримінально-правовими засобами – це 

власне можливість виявлення, розслідування і доказування відповідних діянь, а 

не «ціна» здійснення такої можливості. Тут йдеться лише про те, чи взагалі 

можна чи ні це зробити на сучасному рівні розвитку науки і техніки. А от 

втрати для економіки внаслідок криміналізації – це складова іншої 

доктринальної основи: «співвідношення позитивних і негативних наслідків 

кримінально-правової заборони». 

– зауважено, що під час криміналізації нових суспільно небезпечних діянь 

слід з’ясовувати, яких саме додаткових ресурсів в і в якому обсязі 

потребуватиме втілення в життя нової кримінально-правової заборони; 

– установлено, що першим позитивним наслідком кримінально-правової 

заборони виступає забезпечення захисту (охорони) найбільш значущих для 

суспільства відносин від злочинних посягань (ст. 1 КК). З огляду на це другим 

позитивним наслідком існування заборони є стримування осіб від учинення 

злочинів. Третім наслідком є унеможливлення (суттєве ускладнення), через 
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реальне відбування певних видів покарань, вчинення засудженим нових 

злочинів, які потенційно здатні заподіяти суспільству нову шкоду; 

– передбачено, що негативні наслідки кримінально-правової заборони 

стосуються не лише засудженого, а й інших осіб, а також суспільства в цілому. 

Вони полягають, передусім, у: позбавленні засудженого певних грошових сум 

або іншого майна (як наявних, так і тих, що він міг би отримати в 

майбутньому), що можна було б з користю витратити на себе і членів своєї 

сім’ї; погіршенні соціального, зокрема, кар’єрного становища засудженого; 

позбавленні засудженого права реалізовувати себе у тій сфері суспільно-

корисної діяльності, якою він займався, та втраті ним професійних навичок за 

період відбування покарання; неотриманні соціумом результатів суспільно-

корисної діяльності засудженого, які були б наявні за відсутності кримінально-

правової заборони вчиненого ним діяння; обмеженні часу засудженого, 

протягом якого він би міг розвиватися як людина й особистість; втраті 

(обмеженні) для сторонніх осіб можливості підтримувати суспільно-корисні 

зв’язки з засудженим; перетворенні для засудженого праці із права на 

обов’язок; позбавленні (обмеженні) прав засудженого на вільне обрання роду 

занять та місцезнаходження. 

– визначені межі державного впливу на особисту свободу людини; 

розвинутий  вироблений практикою Європейського суду з прав людини 

«трискладовий тест»: у рамках трьох елементів запропоновано виділити 

критерії меж впливу на особисту свободу людини, а саме: в межах законності 

пропонується розглядати строковість, в межах обґрунтованості – крайність, в 

межах необхідності обмеження прав і свобод людини – пропорційність 

(співрозмірність) таких обмежень; 

– визначені ознаки обмежувальних заходів та синтезовані у загальне 

(родове) поняття; обмежувальні заходи визначені як передбачені законом 

заходи кримінально-правового характеру, спрямовані на обмеження правового 

статусу повнолітнього суб’єкта злочину, пов’язаного з домашнім насильством, 

що застосовуються судом в інтересах потерпілого від злочину одночасно з 
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призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або зі звільненням 

від кримінальної відповідальності чи покарання; 

– проведено порівняння норм кримінального законодавства України та 

європейських держав щодо  видів покарань за ухилення від сплати податків та 

зборів; 

– проаналізована практика призначення покарань неповнолітнім особам 

та встановлена неможливість їх призначення більшості осіб у віці до 18 років; 

– визначено зміст поняття «злочин, пов’язаний із домашнім 

насильством»; 

– встановлено співвідношення злочинів, відповідальність за вчинення 

яких передбачена статтями 152 та 153 КК в редакції Закону № 2227-VIII та в 

редакції до внесення таких змін;  

– з’ясовано, що зміни диспозицій у нормах, передбачених статтями 152, 

153 КК в редакції Закону № 2227-VIII, не є підставою для застосування 

зворотної дії закону в часі; 

– виявлено неузгодженість у строках заборгованості зі сплати аліментів 

на утримання дітей у Законі України «Про прокуратуру», в якому такі строки 

впливають на службу в органах прокуратури, та ст. 164 КК України; 

запропоновано рішення вказаної проблеми. 

 

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:  

1. Demidova L. N. Property as an object of criminal and legal protection: 

New approach to understanding and the ways of its implementation. Current 

problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und 

der Kriminologi by the editors of respected sor Emil W. Pływaczewski and  Professor 
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Ewa M. Guzik-Makaruk: Сollective monograph. Warszawa: Wydawnictwo 

C. H. Beck, 2019. 874 р. P. 44−62 (0,5 д.а.) (не увійшло до звіту за 2019 р.).  

2. Новікова К. А. Обмеження свободи як вид покарання. Харків: 

Право, 2019. 288 с (17 д.а) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

 

Наукові статті 

Наукові статті у фахових наукових виданнях,  

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

1. Борисов В. І. Склад злочину та місце потерпілого в його структурі. 

Право України. 2020. № 2. С. 138 – 150 (0,7 д.а) (журнал включено до 

міжнародної наукометричних баз "EBSCO Publishing, Inc." (США), Index 

Copernicus International та ін.); 

2. Борисов В.І., Пащенко О.О. Наукові здобутки В.Я. Тація в галузі 

права. Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. видання. 

2020. Том 1, № 13. С. 283-298. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2020.13.206702. URL : http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/206702 (0,75 д.а.) 

(журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus 

Journals Master List, Google Scholar, WorldCat, Scientific Indexing Services (SIS), 

General Impact Factor (GIF), ResearchBib - Academic Recource Index); 

3. Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо розуміння доктринальної 

концепції «безпека – стан захищеності». Вісник Асоціації кримінального права 

України, 2020, № 1(13). С. 126 – 144 (0,4 д.а.) (журнал включено до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus Journals Master List, Google 

Scholar, WorldCat, Scientific Indexing Services (SIS), General Impact Factor 

(GIF), ResearchBib - Academic Recource Index); 

4. Демидова Л. М. Учення про об’єкт злочину в працях академіка  

В. Я. Тація. Проблеми законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. 

Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 116−134 

(0, 3 д. а.) (збірник наукових праць індексується в Google Scholar, у 

міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), 
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«WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory of Open 

Access Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact 

Factor» (Австралія), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory 

of Research Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal Impact 

Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має 

повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide 

Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської Міжвузівської 

Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін.). 

5. Демидова Л. М. Академік Василь Якович Тацій – мій учитель 

(науковий консультант 2011−2014 рр.). Проблеми законності: спец. випуск /за 

заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 2020. С. 197− 202 (0, 2 д. а.) (збірник наукових праць індексується в 

Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» 

(США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory of 

Open Access Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact 

Factor» (Австралія), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory 

of Research Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal Impact 

Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має 

повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide 

Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської Міжвузівської 

Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін.).   

6. Тютюгін В. В., Демидова Л. М. Науковий внесок академіка В. Я. 

Тація у вирішення проблем кваліфікації умисного вбивства за обтяжуючих 

обставин. Проблеми законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 
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Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 159−170 (авт.: 0, 3 

д.а.)   (збірник наукових праць індексується в Google Scholar, у міжнародних 

реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), 

«Scientific Indexing Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), 

«Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), 

«Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research Journals 

Indexing» (Індія), «International Innovative Journal Impact Factor» (Індія), «Open 

Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві 

версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, «Наукова періодика України», «Central and Eastern European 

Online Library» (Німеччина), «Worldwide Scientifical and Educational Library» 

(США), Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) 

та ін.).   

7. Новікова К. А. Критерії обмеження права на особисту свободу 

людини в заходах кримінально-правового характеру. Вісник Пенітенціарної 

асоціації України. 2020. № 1. С. 100-106 (0,5 д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричних баз Index Copernicus International та ін.) 

8. Новікова К. А. Ознаки та поняття обмежувальних заходів у 

Кримінальному кодексі України. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 

пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 54–60 (0,5 

д.а.). DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-67 (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, Наукова періодика України 

(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). 

9. Шепітько М. В. Автоматизація прийняття рішення суддею під час 

кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання. Вісник 

Національної академії правових наук України. 2019. № 4. С. 209-219. (0, 5 д. а.) 

(журнал включено до міжнародної наукометричних баз Index Copernicus 

International та ін.) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

https://visnykpau.com/index.php/journal/index
https://visnykpau.com/index.php/journal/index
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10. Шепітько М. В. До проблеми формування структури та 

класифікацій кримінальної політики. Вісник Національної академії правових 

наук України. No 4. 2020. (0, 65 д. а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International). 

11. Шепітько М. В. Формування кримінальної політики як науки 

кримінально-правового циклу. Теорія і практика правознавства. 2020. Вип. 2 

(18). 1-12. (0, 6 д. а.) (журнал індексується у міжнародних базах даних Google 

Scholar, EBSCOhost, WorldCat, Information Matrix for the Analysis of Journals 

(MIAR), Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Central and 

Eastern European Online Library (CEEOL), Academic Search Complete, 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). 

12. Gutorova N., Soloviov O., Olejnik D. Improper healthcare marketing: 

German and Ukrainian experience in prevention. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. 

LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2404-2409. URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0,9 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

13. Demidova L., Demidova E., Dudchenko A. Vaccination against 

infectious diseases: international standards of patient’s rights. Wiadomości Lekarskie. 

2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2518-2523. URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0,3 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

14. Demidova L. M., Hayrapetyan A.S., Sarana S. V., Kalian O. S.  Ways of 

improving the activities of the deposit guarantee fund: economic and legal aspect. 

Financial and credit activity problems of theory and practice. 2019. Vol 4. № 31. 

P. 4-11. URL: http://fkd.org.ua/article/view/190976 (0,3 д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Web of Science) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

15. Romashkin S., Shulzhenko N., Kotova L. The mechanism of 

international cooperation accordingly to UN Convention against Transnational 

Organized Crime. Revista de la Universidad del Zulia. 2020. Oct. P. 389-402 (0,35 

д.а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science). 

https://publons.com/publon/34460965/
https://publons.com/publon/34460965/
https://publons.com/publon/34460965/
https://publons.com/journal/171295/revista-de-la-universidad-del-zulia/
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16. Shepitko M. Counteraction to Miscarriage of Justice in Ukraine. AJEE. 

Is. 2. 2019. P. 96-105. (0, 7 д. а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

17. Shepitko M. Criminal Legislation Trends in Ukraine (Evidence from 

Crimes against Justice). Вісник Національної академії правових наук України. No 

2. 2020. С. 131-141. (0, 5 д. а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International). 

18. Shepitko M. Problems of detection and investigation of crimes against 

justice committed vy professional participants of legal proceedings. Theory and 

Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2019. Vol. 19 (# 1). P. 48-57 (0, 6 д. 

а.) (журнал індексується у міжнародних базах даних Google Scholar, Vernadsky 

National Library, «Index Copernicus International») (не увійшло до звіту 2019 р.). 

19. Shepitko V., Olkhovskiy V., Shepitko M. The Process of Scientific 

Knowledge Integration in Crime Prevention and Trends of Medical Criminalistics 

Development in Ukraine in XIX  – early XX century. Wiadomosci Lekarskie. Vol. 1. 

2020. (0, 75 д. а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі 

Scopus). 

20. Shepitko V., Tishchenko V., Vasylynchuk V., Nykyforchuk D., Shepitko 

M. Some aspects of Foreign Experience in Combating Human Trafficking. Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues. № 22 (5). 2019. P. 1-12.) (0, 8 д. а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту 

2019 р.).  

21. Shulzhenko N., Romashkin S. Internet fraud and transnational organized 

crime. Juridical Tribune (Tribuna Juridica). Bucharest Academy of Economic 

Studies. Law Department. 2020. Vol. 10 (1). P. 162-172 (0,44 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science). 

22. Shulzhenko N., Romashkin S., Shulzhenko O., Mokhonchuk S. (2020). 

Implementation of internationaamazl crimes under the Rome Statute into national 

legal systems. Amazonia Investiga. 2020. № 9 (28). P. 528-535 (0,38 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science). 



 20 

23. Shulzhenko N., Romashkin S., Rubashchenko M., Tatarenko H. The 

problematic aspects of International core crimes and transnational crimes accordingly 

to International Law. Revista de la Universidad del Zulia. 2020. Oct. P. 376-388 

(0,33 д.а.)(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Web of 

Science). 

 

Наукові статті в інших виданнях (3): 

1. Shepitko M., Kravtsov S. Award of International Commercial 

Arbitration Court and its Protection by Criminal Law Measures. A First Printed 

Criminalist. 2019. # 19. P. 74-86. (0, 8 д. а.) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

2. Shepitko M. The problems of counteraction to crimes against justice. 

Czlowek w dobie wspolczesnykh wyzwan i zagrozen. Bialystok, 2020. P. 285-294 (0,5 

д. а.). 

3. Шульженко Н.В. Об’єктивно-суб’єктивні ознаки вчинення злочину 

організованою групою. Світ науки та освіти. Вип. 3. 2019. С. 10-23 (не увійшло 

до звіту 2019 р.) (0,59 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей: 

1. Борисов В. І. Склад злочину: поняття та види. Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. 

наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Л. 

М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 56-61 (0,29 д.а.). 

2. Борисов В. І., Антонюк О. І., Пащенко О. О. Особливості 

юридичної відповідальності за правопорушення у сфері клінічних випробувань 

лікарських засобів. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період 

пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). 

Харків : Право, 2020. С. 22 (0,03 д.а.). 

3. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо дії у часі законодавчих новел, 

уведених до диспозиції ч. 1 ст. 155 КК України. Кримінально-правові та 

https://publons.com/publon/34439997/
https://publons.com/publon/34439997/
https://publons.com/publon/34439997/
https://publons.com/journal/171295/revista-de-la-universidad-del-zulia/
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кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Міжнародної наук.-

практ. Інтернетконф. 27 лист. 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. С. 33-36 (0,24 д.а.) 

4. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо співвідношення складів злочинів, 

передбачених статтями 152, 153 КК із прийняттям Закону України 2227-

VIII. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 

р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. 

Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 61-67 (0, 4 д.а.). 

5. Борисов В. І, Євтєєва Д. П. Щодо тлумачення поняття «злочин, 

пов’язаний із домашнім насильством». Засади функціонування кримінальної 

юстиції : збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції 

(м. Хмельницький, 15 травня 2020 р.). Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 5-9  (0,4 д.а.). 

6. Борисов В. І., Пащенко О. О. До питання соціальної обумовленості 

нової редакції Кримінального кодексу України. Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., 

(Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, 

Ю. В. Баулін та ін. Харків: Право, 2019. С. 33-37 (0,6 д.а.) (не увійшли до звіту 

2019 р.). 

7. Борисов В. І., Пащенко О. О. Деякі питання кваліфікації 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.  

Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: 

матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернетконф. 27 лист. 2020 р. Одеса: 

ОДУВС, 2020. С. 36-38 (0,2 д.а.). 

8. Борисов В. І., Пащенко О. О. Деякі питання застосування ч. 3 ст. 

185 КК  (щодо проникнення в «інше приміщення» при вчиненні крадіжки).  

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (Харків, 15 трав. 2020 

р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.),  

А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 68-71 (0,2 д.а.). 
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9. Борисов В. І., Пащенко О. О. Стан безпеки як соціальна потреба та 

її забезпечення нормами Кримінального кодексу України: Діджиталізація і 

безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. 

Харків: Право, 2020. С. 38-44 (0,67 д.а.). 

10. Демидова Л. М. Глобальна криза та кримінальне право: питання 

взаємозв’язку. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (Харків, 15 

трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. 

ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 104-109 (0,2 д.а.). 

11. Євтєєва Д. П. Вчинення злочину щодо неповнолітнього / 

малолітнього як кваліфікуюча ознака складу злочину: проблеми закріплення в 

Кримінальному кодексі України та правозастосування. Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф., 

м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, 

Ю. В. Баулін та ін. Харків: Право, 2019. С. 380-384 (0, 2 д.а.) (не увійшло до 

звіту 2019 р.). 

12. Євтєєва Д. П. Кримінально-правова охорона дитинства у сфері 

статевих стосунків: наслідки новел. Доступ до правосуддя в контексті 

реформи децентралізації в Україні: матер. Загальнонаціонального юридичного 

форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-

т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. С. 90-92 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 

2019 р.). 

13. Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. До питання обґрунтованості строків 

заборгованості зі сплати аліментів як чинника, що впливає на службу в органах 

прокуратури. Правова політика України: історія та сучасність: матеріали І 

всеукр. наук.-практ. семінару (м. Житомир, 8 жовт. 2020 р.). Житомир: 

Житомирська політехніка, 2020. С. 27-30 (0,2 д.а.). 

14. Євтєєва Д. П., Лапкін А. В., Карелін В. В. Сурогатне материнство 

по-східнослов’янськи:стан правового регулювання та ризики порушення прав 
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людини. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії: 
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1.1. НАПРЯМ «Кримінально-правова охорона громадського здоров’я» (у 

розробці з березня 2020 р.) в межах теми «Проблеми формування сучасної 

доктрини кримінального права України». 

 

Наукові результати: 

1. Зроблено висновок, що правове регулювання відносин у сфері 

охорони здоров’я в Україні та їх кримінально-правова охорона мають суттєві 

вади, які стали особливо очевидними у період оголошеної ВООЗ у 2019 році 

пандемії COVID-19. Ці проблеми потребують наукового вирішення з 

подальшим впровадженням у законодавство і практику його застосування.   

2. В умовах надзвичайних ситуації у сфері громадського здоров’я, 

зокрема широкого розповсюдження нових інфекційних захворювань, наявність в 

кримінальному праві норми щодо правомірності діяння, вчиненого в умовах 

виправданого ризику (ст. 42 КК України), надає впевненості фахівцям, від 

екстрених і неординарних дій яких залежить збереження життя людей. Це 

стосується випадків застосування не за призначенням лікарських засобів (off-label 

drug use) та нових методів лікування захворювань на COVID-19. 

3. Особливої актуальності в умовах надзвичайних загроз 

громадському здоров’ю набуває правове забезпечення протидії фальсифікації 

медичної продукції В Україні, яка має певні здобутки у цій сфері, необхідно 

закінчити процес імплементації положень Конвенції Ради Європи про 

підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні 

здоров’я. В першу чергу, це стосується: 1) ухвалення закону про медичні 

вироби; 2) встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію 

медичних виробів з урахуванням того, що рівень суспільної небезпечності 

цього злочину не є нижчим від рівня небезпечності фальсифікації лікарських 

засобів. 

4. Визначено ключові проблеми безпеки та перспективи нормативного 

забезпечення впровадження та використання IoMT пристроїв; 
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5. Запропоновано на основі екстраполяції методів ситуаційної теорії 

систему засобів мінімізації ризиків вчинення та негативних наслідків від 

кіберзлочинів у сфері використання IoMT; 

6. Встановлено на основі порівняльно-правового дослідження 

особливості тлумачення та «застосовуваність» епідемії COVID-19 як форс-

мажорної обставини у зовнішньоекономічних контрактних відносинах. 

7. Досліджено проблеми конкуренції норм щодо розголошення 

лікарської таємниці. Встановлено, що Кримінальний кодекс України 

термінологічно не відповідає чинним галузевим законодавчим актам, зокрема 

Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних, та паразитарних 

хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, який затверджений наказом 

МОЗ України від 19 липня 1995 р. № 133. Запропоновано у диспозиції ст. 132 

КК України замінити термін «невиліковні інфекційні хвороби» на «особливо 

небезпечні інфекційні хвороби». 

8. З метою забезпечення якості надання медичної допомоги та 

медичних послуг в умовах епідемічних загроз у новостворених стандартах 

медичної допомоги слід рекомендувати до використання лише ті лікарські 

засоби, які попередньо пройшли процес клінічних досліджень, схвалених 

етичними комісіями. 

9. Ефективне функціонування галузі охорони здоров’я передбачає 

злагоджене функціонування тих механізмів, які відповідають за практичну 

реалізацію соціальних гарантій, зокрема права на здоров’я. Проте заклади 

охорони здоров’я не завжди належним чином в змозі забезпечити деякі 

соціальні гарантії, через діяльність яких набуває практичного втілення 

соціальний обов’язок держави щодо забезпечення права громадян на охорону 

здоров’я, зокрема, громадське здоров’я. Крім того, в окремих випадках 

надмірні зобов’язання держави щодо забезпечення права на здоров’я нівелюють 

реальні можливості, що спричиняє фактичне ігнорування окремих 

конституційних гарантій держави. 
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10. Визначено, що громадське здоров’я являє собою самостійний об’єкт 

кримінально-правової охорони, на який посягає група однорідних злочинів. Це 

дає підстави для виокремлення в проєкті нового Кримінального кодексу 

України самостійного розділу Особливої частини «Злочини проти громадського 

здоров’я». 

11. Доведено, що структура розділу «Злочини проти громадського 

здоров’я» має складатися з  посягань на відносини у сфері біоетики і 

біомедицини,  інші на відносини, що існують при здійсненні діяльності з 

охорони здоров’я населення, зокрема здійсненні медичної і фармацевтичної 

діяльності, підтримання санітарно-епідемічного благополуччя, а також 

діяльності з захисту здоров’я людини від небезпечної продукції 
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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 

№ 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. Ф. 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. 

В Україні триває активний процес реформування кримінально-виконавчої 

системи, який спрямований на переорієнтацію системи виконання 

кримінальних покарань з урахуванням міжнародних стандартів поводження із 

засудженими, позитивного міжнародного досвіду, принципів гуманізму, 

законності, демократизму, поваги до прав і свобод людини тощо. Безумовно, 

усе це потребувало нових підходів до вирішення завдань, які поставали у 

процесі виконання кримінальних покарань. Зокрема, перегляду як понятійного 

апарату науки кримінально-виконавчого права, так і приведення вітчизняного 

кримінально-виконавчого законодавства відповідно до вимог Мінімальних 

стандартних правил поводження з засудженими та Європейських тюремних 

правил, а також імплементації їх положень у чинне кримінально-виконавче 

законодавство та втілення їх у практику виконання покарань. У зв’язку з цим 

першочерговими та основними завданнями у цій сфері є вирішення наступних 

проблем: 1) гарантування основоположних прав і свобод людини під час 

виконання покарань; 2) обов’язок держави щодо максимального збереження 

життя та здоров’я засуджених під час відбування покарань в період пандемії 

COVID-19; 3) подальше створення та приведення до належних умов тримання 

засуджених відповідно до міжнародних стандартів; 4) забезпечення соціально-
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економічних прав засуджених з метою їх виправлення та ресоціалізації;  5) 

удосконалення правового статусу засуджених; 6) безпека засуджених та 

персоналу установ виконання покарань; 7) проблеми ресоціалізації засуджених 

та ін.   

 Виходячи із цього постає необхідність подальшого дослідження 

теоретичних питань удосконалення кримінально-виконавчого законодавства 

України та практики його застосування, оскільки окремі норми Кримінально-

виконавчого права України та інші положення кримінально-виконавчого 

законодавства не відповідають міжнародним нормативно-правовим актам у 

сфері поводження із засудженими чи  мають деяку неузгодженість або є 

недосконалими із положеннями Конституції України, Кримінальним кодексом 

України, міжнародними нормативно-правовими актами, загальною теорією 

права й теорією виконання покарань і тому потребують доопрацювання та 

внесення відповідних змін.  Отже, це вказує на нагальну потребу комплексного 

дослідження теоретичних питань удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України та практики його застосування відповідно до 

міжнародних стандартів поводження із засудженими та втілення їх у практичну 

площину. 

Метою наукового дослідження є: розроблення положень та норм 

кримінально-виконавчого законодавства, яке б відповідало вимогам 

міжнародним стандартам поводження із засудженими та їх втілення у сфері 

виконання кримінальних покарань. 

Актуальність наукового дослідження обумовлюється тим, що окремі 

положення кримінально-виконавчого законодавства України не відповідають 

вимогам міжнародних стандартів поводження із засудженими, що призводить 

до порушення прав і свобод засуджених. 

Теоретична та практична значущість полягає у тому, що здійснюється 

поглиблене та комплексне дослідження міжнародних стандартів поводження із 

засудженими та їх позитивного досвіду виконання покарань, а також 

напрацювань науковців та практики виконання покарань з питань 



 39 

удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та приведення 

процесу виконання кримінальних покарань у відповідність до міжнародних 

стандартів. На цій підставі буде запропоновано відповідні зміни до чинного 

кримінально-виконавчого законодавства України. 

Отримані наукові результати:  

1) здійснено докорінний перегляд концепції функціонального 

призначення виправних колоній і надано аргументацію пропозиції 

запровадження замість позбавлення волі тюремного ув’язнення з відбуванням 

його у в’язницях; 

2) розроблені пропозиції у галузі кримінально-виконавчого права, які б 

відповідали законодавству Європейського Союзу, що передбачено Концепцією 

реформування (розвитку) пенітенціарної системи України, спрямовані на 

подолання розбіжностей між вітчизняним законодавством і рекомендаціями  

Ради Європи стосовно поводження із ув’язненими; 

3) продовжено аналіз і систематизацію міжнародних нормативно-

правових актів та законодавства України, що регулюють сферу поводження із 

засудженими, з метою удосконалення кримінально-виконавчого законодавства 

України;  

4) продовжувався контент-аналіз публікацій у засобах масової інформації 

та мережі Інтернет, звітів громадських та правозахисних організацій на 

зазначену проблематику; 

5) досліджено ефективність діяльності органів пробації в Україні. 

Результати виконаної роботи знайшли своє відображення в наукових 

статтях та тезах наукових доповідей на науково-практичних конференціях, 

семінарах та «круглих столах». 
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Фактичні результати: 

Монографії (1): 

1. Гальцова О.В., Степанюк А.Х. Принцип поваги до прав і свобод 

людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні 

покарань : монографія. Харків : Право, 2020. 224 с. (14 д.а.). 

 

Підручники (2): 

1. Автухов К.А., Гель А.П., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 432 с. (26 

д.а.) (К.А. Автухов 10,0 д.а., І.С. Яковець І.С. 10,0 д.а.) 

 

Наукові статті: 

Наукові статті у фахових наукових виданнях,  

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

1) Haltsova O.V., Kutiepov M. Yu., Stepaniuk A. F. Recommendations of 

the Council of Europe as a Guide for the Development of Criminal Executive Law of 

Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. № 9. P. 1557-

1566. URL: https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/international-

journal-of-criminology-and-sociology/volume-9/83-abstract/ijcs/4251-abstract-

recommendations-of-the-council-of-europe-as-a-guide-for-the-development-of-

criminal-executive-law-of-ukraine (0,9 д.а.) (індексується у Scopus); 

2) Гальцова О.В. Безпека засуджених та персоналу установ виконання 

покарань під час пандемії. Часопис Київського університету права, до 

Міжнародної наукометричної бази даних HainOnline (США)). 2020. № 2. С. 

369-374 (0,8 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща)); 

3) Кутєпов М.Ю. Виправлення та ресоціалізація засуджених 

неповнолітніх: шляхи вдосконалення. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 1. С. 222-226 (0,81 д.а.). URL: 
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http://www.lsej.org.ua/1_2020/55.pdf (журнал включено до наукометричної бази 

Index Copernicus International (Польща)); 

4)  Кутєпов М.Ю. Праця засуджених як шлях до ресоціалізації. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С.322-325 (0,7 д.а.). 

Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/7_2020/83.pdf (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Польща)); 

5) Степанюк А.Х. Колонія чи в’язниця? Погляд на УВП з позиції 

історичного ревізіонізму. Вісник пенітенціарної асоціації України.  2020. № 1 С. 

20-37.  (0,76 д.а.) (Журнал внесено до бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, 

США; до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Польща)));  

6) Степанюк А.Х. Режим – це не «порядок виконання і відбування 

покарання», а програма соціальної допомоги при поводжені з ув’язненими. 

Вісник пенітенціарної асоціації України. 2020. № 2 (12). С.110-125.(1,3 д.а.) 

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

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Польща)); 

7) Яковець І.С. Лук’янченко Є.О. Проблеми та шляхи оптимізації 

виконання адміністративного стягнення у виді суспільно-корисних робіт. 

Вісник пенітенціарної асоціації України.  2020. № 2 С. 51-58.  (0,5 д.а.) (Журнал 

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

наукометричної бази Index Copernicus International (Польща)). 

8)  Автухов К. А., Артьомов К. Ю. Реалізація принципу 

індивідуальності покарання на прикладі України та Німеччини. Інтернаука: 

міжнародний науковий журнал. Серія: "Юридичні науки". 2020. № 5.  URL: 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6006  (0,5/ 0,25 д.а.) (Журнал внесено 

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Польща)). 

 

Тези наукових доповідей: 

1. Гальцова О.В. Соціально-економічні права засуджених та їх вплив 

на виправлення та ресоціалізацію. Актуальні питання розвитку та взаємодії 
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публічного та приватного права: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20-21 

берез. 2020 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2020. С. 123-127 (0,2 д.а.). 

2. Гальцова О.В. Повага права на здоров'я засуджених як 

загальнолюдського права людини. Сутність та значення впливу законодавства 

на розвиток суспільних відносин: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса,  13-14 

берез. 2020 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2020. С. 83-86 

(0,2 д.а.). 

3. Гальцова О.В. Безпека засуджених під час пандемії. Правові засади 

епідемічної безпеки: виклики та перспективи. Матеріали інтернет-конференції 

(м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 56 – 60. (0,2 д.а.). 

4. Гальцова О.В. Негативний вплив ізоляції на неповнолітніх під час 

відбування покарання у виді позбавлення волі. Актуальні питання розвитку 

державності та правової системи в сучасній Україні»: міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя 30-31 жовтня 2020 р.). Запоріжжя : 2020. С. 147 – 150 (0,2 д.а.). 

5. Гальцова О.В. Деякі аспекти довічного позбавлення волі у світлі 

положень конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 6–7 листоп. 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 160 – 164. (0,2 д.а.); 

6. Кутєпов М.Ю. Досвід Європейських країн щодо виправлення та 

ресоціалізації засуджених неповнолітніх. Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин: міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса,  13-14 берез. 2020 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація 

права», 2020. С. 96-99 (0,23 д.а.). 

7. Кутєпов М.Ю. Проблеми ресоціалізації неповнолітніх. Актуальні 

питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Львів, 20-21 берез. 2020 р.). Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 127-130 (0,2 д.а.). 

8. Кутєпов М.Ю. Етапи ресоціалізації неповнолітніх засуджених. 

Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали 
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міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 берез. 2020 р.). Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С. 107-110 (0,2 д.а.). 

9. Кутєпов М.Ю., Кушнір В.В. Окремі аспекти відбування покарання 

жінками, засудженими до позбавлення волі. Правова система України: сучасні 

тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. 

Запоріжжя, 27-28 берез. 2020 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2020. С. 103-106 (0,28 д.а. , авт. внесок: 0,14 д.а.). 

10. Кутєпов М.Ю. Особливості ресоціалізації жінок, засуджених до 

позбавлення волі. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення 

стабільності: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 17-18 квіт. 

2020 р.). Ч. ІІ. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив». С. 121-124. (0,23 д.а.). 

11. Кутєпов М.Ю., Ганджа В.І. Громадський вплив як засіб 

виправлення і ресоціалізації засуджених. Правова держава: напрямки та 

тенденції її розбудови в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса,  8-9 

трав. 2020 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2020. С. 93-97. 

(0,3 д.а., авт. внесок 0,15 д.а.). 

12. Кутєпов М.Ю. Щодо етапів перевиховання неповнолітніх 

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

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25-26 верес. 2020 р.). 

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С.107-110 

(0,21 д.а.) 

13. Кутєпов М.Ю. Досвід США, Франції та Японії щодо виправлення 

та ресоціалізації засуджених неповнолітніх. Всеукраїнський наук.-практ. 

семінар: Правова політика України: історія та сучасність. (м. Житомир, 8 

жовтня 2020 р.). Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 

2020. С. 64-67 (0,20 д.а.) 

14. Степанюк А.Х. Рівні безпеки виправних колоній. Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали 
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міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 355-359 (0,2 д.а.). 

15. Степанюк А.Х. Рівень безпеки виправних колоній.  Діджиталізація 

і безпека: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 

лист. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 335-339. (0,25 д.а.). 

16. Яковець І.С., Лук’янченко Є. О. Проблеми вимірювання рецидиву з 

використанням єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту. 

Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності : 

матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : 

Право, 2020. С. 104-108. (0,2/0,1 д.а.). 

 

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 
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запобігання та протидії злочинності шляхом реалізації запобіжної стратегії 

зменшення практичних 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.  

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 
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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. Проаналізовано стан використання сучасних технологій у практиці 

запобігання злочинності в Україні 

2. Визначено практичні напрями реалізації стратегії зменшення 

можливостей вчинення злочинів у діяльності органів кримінальної юстиції та 

громадськості. 

3. Узагальнено наукові знання щодо прогресивного зарубіжного досвіду 

реалізації зменшення можливостей вчинення злочинів. 

4. Завершено вивчення профілактичних можливостей стратегії зменшення 

можливостей учинення різних за спрямованістю кримінальних правопорушень. 

5. Підготовлено практичні рекомендації щодо впровадження окремих 

стратегічних напрямів скорочення злочинних проявів та спрямування їх до 

зацікавлених суб’єктів.  

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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підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства. Удосконалення 

механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням 

зарубіжного досвіду : збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної 

конференції (м. Київ, 1 червня 2020 р.) / відп. ред. О.Ю. Бусол. Київ: Ліра-К, 

2020. С. 22-24 (0,2 д.а.).   

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

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

Данильченко, А. В. Калініна, В. Є. Богданова. 

 

4. ТЕМА: “Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній 

сфері”. Затверджена постановою Президії НАПрН України від 21 червня 2016 

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. 
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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. 

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) аналіз дослідження міжнародних стандартів розробки 

антикорупційних комплаєнс-програм; 

2) узагальнення актуальної статистичної інформації Генеральної 

прокуратури України, а також Державної судової адміністрації щодо корупції у 

приватній сфері 

3) проведення он-лайн науково-практичного «круглого столу» 

«Запобігання корупції у приватному секторі» та публікація електронної збірки 

матеріалів «круглого столу»; 

4) підготовка рукопису колективної монографії за фундаментальною 

темою дослідження. 
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Фактичні результати дослідження знайшли своє відображення в участі у 

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

підготовці тез наукових статей: 

 

Збірники наукових праць: 

1. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. 

онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ 

вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. 

Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. 214 с 

(12,1 д.а.). 

 

Збірники науково-аналітичної діяльності: 

1. Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2019 р.: 

законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В.С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В.І. Борисов, С.С. 

Шрамко та ін. Харків: Право, 2020. 320 с.  

 

Монографії: 

1. Запобігання корупції у приватному секторі: монографія / за заг. ред. 

Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2020. с. (10 д.а.). 

 

Наукові статті: 

Наукові статті у фахових виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних: 

1. Христич І. О. Проблеми розробки методики встановлення реальних 

обсягів корупції у приватній сфері України. Вісник Луганського Державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка № 89 (2020). С. 101–109. 
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URL: http://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal (0,6 д.а.) (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International).  

2. Христич І.О. Використання технологій штучного інтелекту – один із 

напрямів запобігання корупції у приватній сфері України. Журнал 

східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 130 – 135 (0,55 д.а.) (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

3. Дзюба А. Ю., Панова С. В. Доброчесність бізнесу і корпоративна етика 

в умовах пандемії. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С. 699-708. (0,6 

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

(Республіка Польща). 

4. Новіков О. В. Особливості юридичної відповідальності службових осіб 

юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за 

вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні. 

Журнал східноєвропейського права. 2020. № 79. С. 34–47. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf (0,5 д.а.) 

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

 

Тези доповідей: 

1. Головкин Б. Н., Новиков О. В. К вопросу о детерминантах 

коррупции в частной сфере в Украине. Концептуальные основы стратегии 

борьбы с коррупцией : сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29 сент. 

2020 г. / Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. В. Марчук (гл. ред) и др. 

Минск : Изд. центр БГУ, 2020. С. 65–68. (0,2 д.а.). 

2. Головкін Б. М., Новіков О. В. Поняття, ознаки та види корупції у 

приватній сфері. Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали ХХІV 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2020 р.). Харків, 2020. С. 304–305 (0,2 

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://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf
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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3. Дзюба А. Ю. Фреймворки картографування антикорупційного 

контролю у приватному IT-секторі. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу пам’яті В.В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, 

Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. – С 123-125. (0,16 

д.а.). 

4. Новіков О. В. До питання про адміністративну відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з корупцією, у приватній сфері в Україні. 

Діджиталізація і безпека : матер. міжнар. наук.-практ. конференції., м. Харків, 

19 лист. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана 

і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. С. 258–262 (0,2 д.а.). 

5. Новіков О. В. До питання про корупційні злочини у приватній сфері 

в Україні та їх особливості. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу пам’яті 

В.В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Л. М. 

Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. – С. 257–260. ( 0,2 д.а.). 

6. Новіков О. В. До питання про показники вимірювання злочинності 

у сфері інтелектуальної власності за 2019-2020 рр. Злочинці і жертви злочинів : 

матеріали ХХ Всеукраїнської наукової конференції з кримінології для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 16 лист. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 477-481. (0,2 д.а.). 

7. Новіков О. В. Про ризики застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у сфері протидії та запобігання корупції. Протидія 

кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. 

конф. (27 трав. 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків : ХНУВС, 2020. С. 114–

116. ( 0,2 д.а.). 

8. Новіков О. В. Рівень, структура та динаміка корупційних злочинів у 

приватній сфері в Україні. ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний 
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форум : матеріали форуму (м. Київ, 14-15 травня 2020 р.). Том 1 / Національний 

авіаційний університет. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 276–278. ( 0,2 д.а.). 

9. Новіков О. В. Стан корупції у приватній сфері в Україні за 

результатами вітчизняних досліджень. Сучасні проблеми розвитку 

державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15–16 

травня 2020 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 75–78. 

(0,2 д.а.). 

10. Новіков О. В. Сучасний стан корупції у приватній сфері в Україні за 

результатами міжнародних досліджень. Держава і злочинність. Нові виклики в 

епоху постмодерну : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-

президента Кримінологічної асоціації України, професора О. М. Литвака (м. 

Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; 

Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2020. С. 51–53. ( 0,2д.а.). 

11. Новіков О. В., Шукалова Д. Д. До питання про системність як 

ознаку корупції в Україні. Запобігання корупції у приватному секторі: 

матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25‑річчю із дня 

створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95‑річчю із дня народження 

акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. 

С. 109–113. ( 0,2 д.а.- авт. 0,1 д.а.). 

12. Панова С. В. Вплив глобалізації на корупцію у приватній сфері: 

кримінально-правові аспекти. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу пам’яті В.В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, 

Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 292-294 (0,14 д.а.). 

13. Панова С. В. Адаптація вітчизняної правової системи до права 

Європейського союзу в питаннях протидії корупції у приватному секторі. 

Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: 

теоретичні та практичні аспекти: наук.-практ. конф. (22 жовтня 2020 р., м. 

Полтава). Полтава. 2020. С. 103-105. (0,1 д.а.). 
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14. Панова С.В., Головкін Б.М. Впровадження етичних стандартів для 

запобігання корупції у приватному секторі. Кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали міжнародної науково-

практ. Інтернет-конф. (27 листоп. 2020 року, м. Одеса). Одеса: ОДУВС, 2020. С. 

152-154 ( 0,2 д.а.). 

15. Панова С.В. Культурна складова протидії корупції у приватному 

секторі. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних 

цивілізаційних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет 

конференції (м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року) – Черкаси: 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. 316 с. – С. 238-

239 ( 0,2 д.а.). 

16. Панова С.В. Фінансовий моніторинг як механізм запобігання 

корупції у приватній сфері. Розбудова правової держави в Україні: реалії та 

перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 

травня 2020 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 244 с. С. 173-

175 ( 0,2 д.а.). 

17. Панова С.В. Корупція у приватній сфері: питання прозорості 

(публічності) антикорупційного комплаєнсу. Економіка, фінанси, облік та 

право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: наук.-практ. 

семінар. ЦФЕНД (м. Полтава, 14 груд. 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД. 2020. С. 323-

325 (0,2 д.а.). 

18. Панова С.В. Щодо симбіозу тіньової економіки і корупції у 

приватному секторі. Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, 

досягнення, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (29 трав. 2020 р. Київ). Київ: «АртЕк», 2020. С. 85-87 (0,2 д.а.). 

19. Христич І.О. Протидія корупції у приватній сфері – один із 

напрямів правового забезпечення політики держави. Правове забезпечення 

політики держави на сучасному етапі її розвитку: міжнародна науково-

практична конференція (6–7 берез. 2020 р, м. Харків). Харків: Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2020. С. 120 – 122. (0,14 д. а.). 
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20. Христич І.О. Особливості виявлення корупційних ризиків у 

приватній сфері України. Актуальні питання теорії та практики в галузі 

права, освіти, соціальних та поведінкових наук.: матер. міжнар. науково-практ. 

конференції (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.). у 2-х т. Т. 2. С. 286 – 288 (0,17 

д.а.). 

21. Христич І.О. Методи вивчення корупційної злочинності у 

приватній сфері. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну: зб. 

тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної 

асоціації України, професора О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.). Харків: 

ХНУВС, 2020. С. 103 – 105. (0,18 д.а.). 

22. Христич І.О. Проблеми вимірювання корупції у приватній сфері 

України. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції 

та новації : матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 

2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків : 

Право, 2020. С. 393-396 (0,16 д.а.). 

23. Христич І.О. Сучасний стан поширення корупційних 

правопорушень у приватному секторі національної економіки України. 

Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.- практ. онлайн 

«круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем 

злочинності та 95-річчю із дня народж. акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 

лип. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 149 – 152. (0,14 д. а.). 

24. Христич І.О. Корупція у приватній сфері – один із способів 

виживання бізнесу в умовах коронокризи. Забезпечення правопорядку в умовах 

коронакризи : матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму, 

м. Харків, 23–24 верес. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. 

Барабаш, Б. М. Головкін. – Харків : Право, 2020. С. 237 – 242; (0,24 д.а.). 

25. Христич І.О. Состояние коррупционной преступности в частной 

сфере. Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией: сб. 

материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29 сент. 2020 г. / Науч.-

практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. 
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прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. В. Марчук (гл. ред) и др. Минск: Изд. 

центр БГУ, 2020. С. 116 – 119 (0,19 д. а.). 

26. Христич І.О. Протидія корупції у приватній сфері України – один із 

факторів, які спонукають до збільшення використання технологій штучного 

інтелекту. Використання технологій штучного інтелекту у протидії 

злочинності: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 

р.). Харків: Право, 2020. С. 83 – 86. (0,18 д.а.). 

27. Христич І.О. Запобігання корупції у приватній сфері – один із 

напрямів забезпечення безпеки і правопорядку. Діджиталізація і безпека : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : 

Право, 2020. С. 370 – 374. (0,17 д. а.). 

  

Основні виконавці: Б. М. Головкін (науковий керівник теми), 

І. О. Христич, О. В. Новіков, А. Ю. Дзюба, 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.  
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Потреба комплексного дослідження проблем, шляхів та засобів 

удосконалення системи вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства та правозастосовної практики обумовлена як необхідністю 

забезпечення його стабільності, так і динамічними змінами в усіх сферах 

суспільного життя України. 

Змістовно-функціональне, структурне та юридико-технічне 

удосконалення окремих елементів системи національного кримінального 

процесуального законодавства, надання йому гуманітарного виміру, тобто 

наближення його до реальних потреб та інтересів людини, суспільства та 

держави у царині протидії злочинності, має забезпечуватися як під час 

розробки законодавчих актів, так і при внесенні змін та доповнень до чинного 

законодавства. 

Таким чином, необхідність вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства та забезпечення максимальної ефективності кримінальних 

процесуальних норм та практики їх застосування, не викликає сумнівів. Разом 

із тим, концептуальні засади підвищення рівня правозастосовної практики 

мають закладатися на рівні теоретичних основ якості кримінального 

процесуального законодавства. 

Мета наукового дослідження полягає у формулюванні теоретичних 

основ визначення якості кримінального процесуального законодавства України. 

Для її досягнення перед дослідниками поставлені такі завдання: 

1) проведуть аналіз правових позицій Верховного Суду  щодо 

застосування судом (судами) норм кримінального процесуального 

законодавства; 

2) вивчатимуть судову практику під кутом зору врахування судами 

нижчих інстанцій правових позицій Верховного Суду; 

3) здійснення моніторингу стану правозастосування органами 

кримінального переслідування і суду з метою виявлення проблем питань; 

4) визначення поняття якості кримінального процесуального 

законодавства та стандартів його якості;  
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5) встановлення поняття системи кримінального процесуального 

законодавства та її структурних елементів;  

6) визначення ролі суду у правотворенні та встановлення теоретичних 

основ та засобів забезпечення єдності практики у сфері кримінального 

судочинства; 

7) удосконалення кримінальних процесуальних норм, які регулюють 

питання доступу особи до правосуддя під час досудового розслідування; 

8) дослідження проблемних питань нормативного регулювання діяльності 

прокурора, адвоката-захисника і представника в кримінальному провадженні та 

прокурора у кримінальному провадженні;  

9) дослідження проблемних питань нормативного регулювання 

визначення та побудови системи органів кримінальної юстиції; 

10) формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення кримінального процесуального законодавства України;  

11) надання роз’яснень щодо якості кримінального процесуального 

законодавства за зверненнями (як усними, так і письмовими) суддів та 

працівників органів досудового розслідування і прокуратури.  

 

Науковим результатом дослідження у звітному періоді стало: 

1) сформульовано поняття системи кримінального процесуального 

законодавства та її структурних елементів; 

2) досліджено проблеми правового регулювання оскарження 

повідомлення про підозру під час досудового розслідування;  

3) визначено та охарактеризовано індикатори якості кримінального 

процесуального законодавства, що регулює порядок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування;  

4) дослідження нормативного регулювання діяльності прокурора, 

адвоката-захисника і представника в кримінальному провадженні та прокурора 

у кримінальному провадженні;  
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5) вивчено проблемні питання забезпечення права на справедливий 

судовий розгляд; 

6) проблемні питання нормативного регулювання здійснення судового 

контролю під час досудового розслідування  

7) установлено роль суду у правотворенні та вплив судової 

правотворчості на правозастосовну практику; 

8) охарактеризовано засоби забезпечення єдності судової практики у 

сфері кримінального судочинства;   

9) дослідження проблемних питань нормативного регулювання 

визначення та побудови системи органів кримінальної юстиції; 

10) досліджені загальні, функціональні та інші підходи до вивчення 

діяльності прокуратури; 

11) підготовлено статті та тези наукових доповідей;  

12)  сформульовано науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на 

удосконалення кримінального процесуального законодавства України. 

 

Фактичні результати: 

Монографія: 

1. Подкопаєв С.В. Організація та діяльність прокуратури в Україні: 

монографія. Харків: Право, 2020. 364 с. (21,2 д.а.). 

Акт впровадження за підписом Начальника Департаменту кадрової 

роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора С. Янович (вих. 

лист № 07-9787 від 08.12.2020 р., вх. лист № 219-01-32 від 14.12.2020 р.) та акт 

впровадження за підписом Заступника директора Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц. Огнев’юк Г.З. 

(вих. лист  від 11.12.2020 р., вх. лист № 220-01-53 від 14.12.2020 р.). 

 

Збірник наукових праць: 

1. Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка  
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В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2019 р.: 

законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов,  

С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 с. (20 д.а.). 

 

 

Посібники: 

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: постатейна 

систематизація окремих правових позицій Верховного Суду: посібник  / наук. 

ред.: І. В. Гловюк, М. І. Пашковський, Д. В. Пономаренко, Ю. В. Жовтан. Одеса 

: Фенікс, 2020. 424 с. (34, 2 д.а., Пашковський М.І. – 8,55 д.а.) 

 

Наукові статті 

Наукові статті у фахових виданнях,  

які входять до міжнародних наукометричних баз: 

1. Шило О.Г. Від ідеї до конституційної норми: аналіз наукового 

доробку академіка В.Я. Тація. Проблеми законності: спеціальний випуск/ за 

заг.ред. проф. А.П. Гетьмана. Харків: Нац.юрид.ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2020. С.52-62 (0,5 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі  «Index Copernicus International» (Польща), ERIH PLUS (European Reference 

Index for the Humanities); журнал включено до Google Scholar, входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»); 

2. Shylo O., Glynska N., Marochkin O. Criteria for recognition of appropriate 

medical assistance to detainees in the european human rights court’s practice. 

Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2585-2590. URL: 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0,7 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту 2019 р. ). 

3. Moskvych L. Role of Confidence and Supply Chain Strategy during 

Lejitimization of Justice in Countries of Transitional Period. International journal of 



 71 

Supply Chain Management. Vol. 8, No 6 (2019), pp. 533-543. (1,3 друк.арк.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту 2019 р. ). 

4. Moskvych L., Khotynska-Nor O., Biletska G. Disease as interference for 

judge’s profession. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2501-

2509. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf. 

(авт. внес. 0,3 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі Scopus) (не увійшло до звіту 2019 р. ). 

5. Klepka D., Krytska I., Sydorenko A. Obligation of the disclosure of 

medical confidential information in criminal proceedings. Wiadomości Lekarskie. 

2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2602-2608. URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (авт. внес. 0,3 д.а) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту 

2019 р. ). 

6. Глинська Н.В, Клепка Д.І. Оскарження повідомлення про підозру під 

час досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 12. 

С. 7-32 URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/4_2019_HLYNSKA_KLEPKA. 

pdf (1 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index 

Copernicus International» (Польща), «Polska Bibliografia Naukova» (Польша, 

PBN), «Directory of Research Journals Indexing» (DRJI), «Academic Resource 

Index» (ResearchBib, Японія), «Citefactor Indexing» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), входить до переліку фахових видань України за напрямом 

«Юридичні науки», включено до «Наукова періодика України» в Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського (Україна)) (не увійшло до звіту 2019 

р. ). 

7. Дунаєва Т.Є. Впровадження профілактичної діяльності під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Питання 

боротьби зі злочинністю зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х.: Право, 

2020. Вип. 39. С. 85-90 (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі  «Index Copernicus International» (Польща); входить до переліку фахових 

https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/4_2019_HLYNSKA_KLEPKA
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видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google 

Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського). 

8. Клепка Д.І. Індикатори якості кримінального процесуального 

законодавства, що регулює порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування. Питання боротьби зі злочинністю зб. наук. 

пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х.: Право, 2020. Вип. 40. С. 54-62 (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus 

International» (Польща); входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова 

періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

9. Крайник Г.С., Дунаєва Т.Є. Якість кримінального процесуального 

законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави. 

Вісник Луганського Державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. 2020. № 3 (91) С. 102–117. URL: 

https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1015/912 (1,24 д.а, авт. 

внес. Дунаєвої Т.Є. 0,62 д.а.) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); HeinOnline 

online database (США); входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова 

періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

10. Клепка Д.І., Демура М.І., Крицька І.О. Забезпечення прав та законних 

інтересів особи в умовах «діджиталізації» кримінального провадження. 

Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 295-301. (авт. внес. 0,2 

д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index 

Copernicus International» (Польща), HeinOnline (США,  входить до переліку 

фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

11. Клепка Д.І., Демура М.І., Крицька І.О. Щодо обмеження прав особи 

під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному 

провадженні. Форум Права.  60(1). С 37–46. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
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https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf 

(авт. внес. 0,2 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  

«Index Copernicus International» (Польща); входить до переліку фахових видань 

України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, 

Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського). 

12. Москвич Л. М. Порушення єдності статусу суддів шляхом 

диференціації розміру суддівської винагороди. Юридична Україна. Київ: 

Юринком Інтер, 2020. № 1. С.63-64 (0,2 д. а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); 

HeinOnline online database (США); входить до переліку фахових видань України 

за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова 

періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

13. Nazarov I. V. et al. Independence of an Advocate in Disciplinary 

Proceedings: Comparative Approach with a Focus on Ukrainian Experience. Journal 

of Advanced Research in Law and Economics. S.l. 2020.  V. 10. N. 2. P. 603-615. 

(авт. внес. 0,3 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі Scopus). 

14. Подкопаєв С.В. Загальні підходи до визначення поняття «організація 

прокуратури». Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С.114-117. 

(0,5 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index 

Copernicus International» (Польща), HeinOnline (США,  входить до переліку 

фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

15. Подкопаєв С.В. Про функціональний та інші підходи до розгляду 

діяльності прокуратури. Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. 2020. № 1. С. 287-293. (0,5 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); 

журнал включено до Google Scholar, входить до переліку фахових видань 

України категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 "Право"). 
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Наукові статті в інших виданнях: 

1. Трофименко В.М., Глинська Н.В., Клепка Д.І. Остаточність 

постанови прокурора про закриття кримінального провадження. Юридичний 

вісник України. 2020. № 11-12 (1288 - 1289). С. 10-11 (0,5 д.а) 

2. Трофименко В.М., Глинська Н.В., Клепка Д.І. Остаточність 

постанови прокурора про закриття кримінального провадження. Юридичний 

вісник України. 2020. № 13-15 (1290 - 1292). С. 10-11 (0,5 д.а). 

 

Довідкова література: 

1. Велика українська юридична енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний 

процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 

ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. (Назаров І.В. 

– 1,5 друк.арк., Пашковський М.І. – 0,1 друк.арк., Глинська Н.В. –  1,5 

друк.арк., Шило О.Г. – 2,71 друк.арк., Москвич Л.М. – 1,0 друк.арк.) 

 

Тези наукових доповідей: 

1. Шило О.Г. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні. Кримінальний процес: сучасні виміри та 

проспективні тенденції: ІІ Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. 

питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження (м. 

Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. 

Харків : Право, 2020. С. 41-45 (0,2 д.а)  (не увійшло до звіту 2019 р.). 

2. Глинська Н.В. Обґрунтованість повідомлення про підозру як складова 

підстави обрання заходів забезпечення кримінального провадження. 

Кримінальний процес: сучасні виміри та проспективні тенденції: ІІ Харк. 

кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. питанням застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / 

редкол.: О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. Харків : Право, 2020. С. 11-15 

(0,2 д.а) (не увійшло до звіту 2019 р. ). 
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3. Глинська Н.В. Кримінальне процесуальне забезпечення відновлення 

правопорядку на тимчасово окупованих територіях. Доступ до правосуддя в 

контексті реформи децентралізації в Україні: матер. Загальнонаціонального 

юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 груд. 2019 р.). – Сєвєродонецьк: 

Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. С. 140-142 (0,2 д.а) (не 

увійшло до звіту 2019 р. ). 

4. Глинская Н.В., Клепка Д.И. Коррупционные риски уголовного 

процессуального законодательства как индикатор его качества. 

Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией: сб. материалов 

Международной науч.-прак. конф. Республика Беларусь (29 сентября 2020 г. 

Минск) / Науч.-практ. центр проблем укрепления законоости и правопорядка 

Генер. Прокуратуры Респ. Беларусь; редкол.: В.В. Марчук (гл. ред.) и др. 

Минск: Издательский центр БГУ, 2020. 200 с. С. 63-65 (0,2 д.а.). 

5. Глинська Н.В. Забезпечення права на справедливий судовий розгляд в 

умовах карантину: окремі аспекти. Правові засади епідемічної безпеки: виклики 

та перспективи: мат. інтернет-конф. . (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 70-72 (0,2 д.а.). 

6. Глинська Н.В. Основні аспекти якісної визначеності кримінального 

процесуального законодавства. Діджиталізація і безпека : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. С. 

77–81 (0,2 д.а.).    

7. Глинська Н.В. Забезпечення законності кримінальних процесуальних 

рішень. Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, 

перспективи: матеріали юридичної науково-практ. інтернет конф. (10 грудня 

2020 р.). URL: https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view= 

article&id=2198%3A0912202016&catid=274%3A5-122020&Itemid=337&lang=ru 

(0,2 д.а.). 

8. Шило О.Г., Глинська Н.В., Марочкін О.І. Європейські стандарти 

оцінки стану здоров’я особи, яка ймовірно зазнала неналежного поводження під 
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час затримання чи тримання під вартою. Конституційні засади захисту прав 

пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. 

Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : Право, 2020.  С. 75. 

9. Дунаєва Т.Є., Крайник Г.С. Окремі питання щодо розслідування 

кримінальних проступків в Україні. Діджиталізація і безпека : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 

2020. 402 с. С. 125–129 (0,22 д.а., внесок автора 0,11 д.а.).  

10. Гловюк І., Пашковський М. Питання застосування статті 206 КПК 

України: затримання у транзитній зоні аеропорту. Кримінальний процес: 

сучасний вимір та проспективнi тенденції : ІІ Харк. кримiнал. процесуал. 

полiлог: присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення 

кримiнал. провадження (м. Харкiв, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: О. В. Каплiна, 

В.І. Маринiв, О. Г. Шило. Харкiв : Право, 2020. С. 70-72. ( авт. внесок - 0,1 д.а.). 

11. Клепка Д.І. Проблемні питання забезпечення права власності особи у 

разі повернення клопотання про арешт майна в порядку ч. 3 ст. 172 КПК 

України. Кримінальний процес: сучасні виміри та проспективні тенденції: ІІ 

Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. питанням застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / 

редкол.: О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. Харків : Право, 2020. С. 127-

129 (0,2 д.а) (не увійшло до звіту 2019 р. ). 

12. Клепка Д.І. Деякі питання повноважень слідчого судді за результатом 

розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування. Доступ до правосуддя в контексті реформи 

децентралізації в Україні: матер. Загальнонаціонального юридичного форуму 

(м. Сєвєродонецьк, 13 груд. 2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. 

справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. С. 147-149 (0,2 д.а) (не увійшло до звіту 2019 р.) 

13. Клепка Д.І. До питання новелізації кримінального процесуального 

законодавства України у частині надання доступу до інформації, що міститься в 

електронних інформаційних системах, під час проведення обшуку. 
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Діджиталізація і безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 

листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана 

і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 402 с. С. 153–156 (0,2 д.а). 

14. Клепка Д.І. Деякі питання повноважень слідчого судді за результатом 

розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час 

досудового розслідування. Актуальні проблеми юридичної науки  та практики 

в ХХІ столітті:  матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 16-17 жовтня 

2020 р. Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана 

Дем’янчука. Рівне: Гельветик», 2020. ч.2. 212 с. С. 169-171 (0,2 д.а.).  

15. Клепка Д.І. Результативність застосування правових норм як 

індикатор якості кримінального процесуального законодавства, що регулює 

порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. Актуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХІ 

столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 

16-17 жовт. 2020 р.). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Ч. 2. 

С.169-171 (0,2 д.а.) 

16. Клепка Д.І. До питання тлумачення поняття бездіяльності як 

складового елемента предмету оскарження під час досудового розслідування. 

Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального 

процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листоп. 2020 р.) / 

за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. 

О. Садченко, О. В. Юдіна.  Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 219-222 (0,2 

д.а.) 

17. Клепка Д.І. До питання новелізації кримінального процесуального 

законодавства України у частині надання доступу до інформації, що міститься в 

електронних інформаційних системах, під час проведення обшуку. «Правові 

засади забезпечення безпеки і правопорядку»: міжнар. наук.-практ. конф. 

(Харків, листоп. 2020) С. 153-156 (0,2 д.а.) 
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18. Крайник Г.С., Дунаєва Т.Є. Актуальні питання удосконалення 

запобіжних заходів у виді особистої поруки та застави / Актуальні питання 

теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 

2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у 

двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с. С. 122-126. (0,2 

д.а.). 

19. Крайник Г.С. Окремі питання удосконалення застави як запобіжного 

заходу в Україні «Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерн»: 

зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті віце-президента 

Кримінологічної асоціації України, професора Олега Михайловича Литвака  (м. 

Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ; Кримінол. асоц. України.  Харків : ХНУВС, 2020. 184 с. С. 123-125 (0,2 

д.а.). 

20. Крайник Г.С. Щодо підслідності та ефективності роботи Управління 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. 

«Science, society, education: topical issues and development prospects»: 

матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-12 травня 2020 р.). С. 

1077–1083 (0,3 д.а.). 

21. Крайник Г.С. Пропозиції та зауваження щодо проекту закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних 

органах» (реєстр. № 3133 від 28.02.2019 р.) та альтернативних законопроектів. 

Напрями реформування кримінальної юстиції в Україні: матеріали науково-

практичного семінару (м. Львів, 22 трав. 2020 р.). Львів: Львівський державний 
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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 

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 

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


 82 

запровадженні адекватних засобів реагування на злочинні прояви, у тому числі 

- для забезпечення принципу змагальності за рахунок використання 

різноманітних науково-технічних засобів в кримінальному провадженні.  

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне в межах проекту здійснити 

вивчення та провести аналіз можливих шляхів впровадження новітніх науково-

технічних засобів і інформаційних систем в кримінальне провадження в умовах 

змагального кримінального процесу, визначити найбільш перспективні 

напрямки з урахуванням потреб слідчої, експертної і судової практики та 

сторони захисту. Реалізація проекту передбачає розроблення та впровадження в 

кримінальне провадження новітніх науково-технічних засобів для їх 

використання в умовах змагального кримінального процесу.  

Метою наукових досліджень за 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.  

 

Наукові результати: 

- розкрито зміст науково-технічного забезпечення у даному виді 

правозастосовної діяльності;  

- запропоновано сучасні підходи до формування предмету 

криміналістичної тактики; 

- проведено аналіз тенденцій, дискусійних проблем та перспективи 

розвитку сучасної криміналістики; 
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- здійснено порівняльне дослідження практики забезпечення 

діяльності вітчизняних та зарубіжних органів досудового розслідування 

науково-технічними засобами, інформаційними технологіями, 

криміналістичними методиками; 

- досліджено проблеми криміналістичної інноватики та її ролі у 

боротьбі із злочинністю в умовах глобальних загроз та трансформації сучасної 

злочинності; 

- розроблено інноваційні напрямки розвитку сучасної 

криміналістичної техніки; 

- досліджено можливості сучасних інноваційних продуктів, їх роль у 

оптимізації діяльності органів досудового розслідування; 

- визначено стан використання і перспективи впровадження новітніх 

інформаційних технологій у змагальному судочинстві; 

- визначено проблеми застосування науково-технічних засобів та 

інноваційних продуктів у діяльності органів правопорядку та запропоновано 

шляхи їх подолання; 

- досліджено питання використання в слідчій діяльності новітніх 

техніко-криміналістичних засобів як засобу удосконалення розслідування 

злочинів в умовах змагального кримінального процесу; 

- виокремлено проблеми використання у змагальному судочинстві 

України новітніх розробок у галузі криміналістичної техніки, тактики і 

методики, а також – у галузі юридичної психології; 

- визначено роль типових тактичних операцій у розробленні 

криміналістичних методик з урахуванням принципу змагальності судочинства; 

- виявлено та проаналізовано окремі процесуальні дії щодо 

порушення прав у збиранні та наданні суду доказів у кримінальному 

провадженні; 

- проаналізовано методологічні проблеми удосконалення 

законодавчого забезпечення судово-експертної діяльності; 
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- виокремлено шляхи та напрями реформування судово-експертної 

діяльності, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей у наданні 

доказів шляхом використання спеціальних знань; 

- розроблено пропозиції щодо оптимізації процесів використання 

спеціальних знань в умовах змагального кримінального процесу; 

- визначено роль незалежної судової експертизи та рецензування 

висновків експерта у реалізації принципу змагальності і рівності сторін 

кримінального судочинства під час збирання доказів; 

- сформульовано рекомендації для забезпечення рівності сторін у 

наданні сторонами по справі доказів до суду; 

- досліджено проблеми сучасної криміналістики в умовах 

загострення епідемічної ситуації та інформаційних впливів. 

- визначено перспективні напрямки науково-технічного забезпечення 

слідчої діяльності у сучасних умовах;  

- розроблено теоретичну концепцію формування інноваційного 

підходу у досліджені методологічних основ криміналістики; 

- досліджено проблеми застосування науково-технічних засобів та 

інноваційних продуктів в діяльності органів правопорядку та надано пропозиції 

щодо підвищення якості та ефективності їх роботи; 

- виокремлено проблеми використання електронних (цифрових) 

доказів у судочинстві України, запропоновано шляхи їх усунення; 

- досліджено переваги і недоліки використання систем штучного 

інтелекту у роботі правозастосовних органів України, США, ЄС та 

Великобританії; 

- досліджено проблеми використання психологічних знань у 

змагальному кримінальному провадженні; 

- проаналізовано окремі питання взаємодії органів кримінальної 

юстиції з Міжнародною організацією кримінальної поліції під час досудового 

розслідування в умовах змагального кримінального провадження; 
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- досліджено проблеми застосування слідчим спеціальних 

психологічних знань на досудовому розслідуванні у змагальному 

кримінальному провадженні; 

- визначено роль комп’ютерного моделювання у пізнавальній 

діяльності співробітників правозастосовних органів 

- визначено роль відеофіксації під час допиту за участю  

неповнолітніх підозрюваних; 

- виокремлено особливості використання штучного інтелекту в 

роботі правозастосовних органів 

- продовжено узагальнення кримінальних проваджень та анкетування 

слідчих та адвокатів щодо сучасного стану науково-технічного забезпечення 

слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу;  

- узагальнено 227 кримінальних проваджень (90 у поточному році), 

виокремлено кореляційні залежності між окремими елементами 

криміналістичної характеристики злочинів проти життя та здоров'я осіб;  

-  узагальнено матеріали слідчої практики щодо теми досліджень (56 

проваджень); 

- продовжено роботу зі створення автоматизованої бази даних 

«Криміналіст» з урахуванням сучасних наукових розробок у галузі 

криміналістики та чинного законодавства України.  

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: 
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the concept of tactical operations. Theory and Practice of Forensic Examinations and 

Criminalistics: a collection of scientific papers. 19 th issue. Kh.: Pravo, 2019. Pp. 32-
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(частина ІІІ): матеріали V Міжнар наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2020 р. 

Київ : МЦНіД, 2020. С. 46-47 (0,3 д.а.). 

54.  Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Соколенко М.О. Доказова медицина 

як засіб захисту прав пацієнтів у судовій практиці. Конституційні засади 

захисту прав пацієнтів у період пандемії: матеріали IV Медико-правового 

форуму (м. Харків, 11 грудня 2020р.). Харків : Право, 2020. С. 41-43 (0,2 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, В. О. Яремчук, 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 17 400 грн. 
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Надання науково-правових висновків за результатами дослідження 

матеріалів кримінальних проваджень за договорами: 

– виконано робіт на загальну сумму 241 800 грн; 

Послуги аспірантам за договорами: 

– виконано робіт (послуги при вступі в аспірантуру) на загальну суму 

24 000 грн. 

Інші надходження: 

- плата за навчання аспірантів на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук – 800 220 грн; 

- за публікації статей та тез у збірниках – 107 942 грн; 

- за перевірку дисертацій – 3 000 грн; 

- за підписку на фаховий збірник „Питання боротьби зі злочинністю” – 

1 360 грн;  

- за послуги по захисту дисертацій – 24 000 грн; 

- за продаж фахового збірника – 68 грн. 

 

2.3 Інформація щодо проведених грантових досліджень. 

Грантодавець – Національний фонд досліджень України. 

Назва Проєкту – «Соціально-правові та кримінологічні наслідки 

поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні» (реєстр. № 2020.01/0155).  

Строки дослідження – IV квартал 2020 р. –  IV квартал 2021 р. 

Загальна сума отриманого гранту –  5 423 235,00 грн. 

 Науковий керівник – В. І. Борисов. 

Виконавці: В.С. Батиргареєва, М. Г. Колодяжний, Д. П. Євтєєва, 

 С. С. Шрамко, А. В. Калініна.    

Асистенти Проєкту: Д. О. Куковинець (лаборант), Н. О. Ізотова 

(бухгалтер). 

 

 

ІІІ. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ 
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Протягом звітного періоду науковцями Інституту доручень не 

виконувалося. 

 

 

ІV. УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ 

У ЗАКОНОПРОЕКТНІЙ ТА НОРМОТВОРЧІЙ РОБОТІ 

(відповідно до показників паспорту бюджетної програми,  

у розвиток фундаментальним тем досліджень, що розробляються  

в Інституті) 

 

У звітному періоді фахівці Інституту брали активну участь у реалізації 

законопроектної та нормотворчої роботи, у тому числі й у здійсненні завдань, 

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: 

 

4.1. Розробка законопроєктів та інших проєктів нормативно-

правових актів відповідно до показників паспорту бюджетної програми 

6581040 (за темами фундаментальних досліджень) (8 законопроєктів): 

 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності  

Верховної Ради України спрямовано 6 законопроєктів: 

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо вдосконалення підстав застосування 

запобіжних заходів у кримінальному провадженні)», пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього. Метою цього законопроекту є вдосконалення 

КПК у частині регламентації підстав застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні. Запропоновані зміни до КПК передбачають 

розширення переліку ризиків, запобігання яким є безпосередньою метою 
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застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (розробники – 

Н. В. Глинська, О.Г. Шило) (вих. № 45/1-01-23 від 31.01.2020 р.); 

– проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення 

невідворотності покарання осіб, які вчинили злочини, передбачені статтями 

109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу 

України)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього. Метою 

цього законопроекту є  забезпечення невідворотності покарання осіб, які 

вчинили злочини, передбачені статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 

Кримінального кодексу України. Запропоновані зміни до КПК передбачають 

 загальний порядок застосування запобіжних заходів, що передбачає дискрецію 

слідчого судді, суду при визначенні їх конкретного виду (розробники – Н. В. 

Глинська, О.Г. Шило) (вих. № 45/2-01-23 від 31.01.2020 р.); 

– проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, 

запровадження рецензування висновку судового експерта та забезпечення прав 

учасників судочинства на самостійне збирання доказів з використанням 

спеціальних знань», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього. 

Метою законопроекту є нормативне врегулювання процесуальних механізмів, 

які сприятимуть реалізації ефективного, справедливого, неупередженого та 

своєчасного захисту прав і свобод осіб на справедливе правосуддя, дозволить 

учасникам судочинства в законний спосіб самостійно збирати і оцінювати 

докази з використанням спеціальних знань (розробники – Г.К. Авдєєва) (вих. № 

146/2-01-23 від 17.04.2020 р.); 

 проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне 

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю до нього. Метою законопроєкту є внесення 

змін до положень ч. 4 ст. 212 КК, зокрема вказівки безпосередньо в законі про 

кримінальну відповідальність на добровільність і своєчасність вчинення 
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посткримінальних дій, щодо конкретизації вимог до особи-платника податків та 

відшкодування заподіяної шкоди, щодо переліку суб’єктів, яким така шкода 

може бути заподіяна при вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 212 КК, а також виключення із КК норми строкової дії, яка 

на сьогодні застосуванню не підлягає (розробники –  

В. І. Борисов, В. В. Олійниченко) (вих. № 414-01-55 від 30.11.2020 р.); 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України, Кримінально-виконавчого кодексу України щодо приведення 

положень ст. 18 КВК у відповідність до Закону України «Про застосування 

амністії в Україні». 

В абзаці четвертому частини 2 статті 18 Кримінально-виконавчого 

кодексу України йдеться, що у виправних колоніях середнього рівня безпеки 

відбувають покарання жінки, засуджені до покарання у виді довічного 

позбавлення волі, жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного 

позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку 

помилування або амністії. Але в Україні взагалі немає виправних колоній 

середнього рівня безпеки для жінок, а реально жінки, засуджені до покарання у 

виді довічного позбавлення волі та жінки, яким покарання у виді смертної кари 

або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в 

порядку помилування відбувають покарання у Качанівській виправній колонії 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання у кількості 

(станом на 1жовтня 2020 року) 23 особи. Згідно з Законом України № 1492-YIII 

від 07.09.2016 за елементами режиму тримання в колоніях мінімального рівня 

безпеки і середнього рівня безпеки не відрізняється одне від одного. Отже 

передбачати колонії середнього рівня безпеки для жінок – це протирічити 

практиці виконання-відбування покарання та й економічно недоцільно 

створювати для декількох десятків засуджених виправну колонію з відповідною 

інфраструктурою. Таким чином, необхідно виключити з абзацу четвертого 

слова «жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі та 

жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі 
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замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або 

амністії». 

В абзаці п’ятому частини 2 статті 18 КВК України йдеться про те, що у  

виправних колоніях максимального рівня безпеки відбувають покарання 

чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі 

замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або 

амністії.  

Необхідно звернути увагу на те, що Законом України «Про застосування 

амністії в Україні» передбачено, що амністія взагалі не застосовується до осіб,  

яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до 

осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі. Історія застосування 

амністії не знає, щоб до перерахованих вище категорій засуджених 

застосовувалась амністія. Таким чином, не існує і не може бути серед 

позбавлених волі осіб, яким смертна кара або довічне позбавлення волі було б 

замінено на позбавлення волі в порядку амністії, що вимагає виключення слово 

«амністії» з тексту частини 2 статті 18 КВК України. Це приведе до усунення 

протиріччя між статтею 18 КВК і Законом України «Про застосування амністії 

в Україні» (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, М.Ю. Кутєпов) (вих. № 

422-01-23 від 03.12.2020 р.); 

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення правового регулювання застосування до 

юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення їх 

уповноваженими особами окремих корупційних кримінальних 

правопорушень», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього. 

Ідея законопроекту полягає у законодавчому закріпленні додаткової 

можливості звільнення юридичної особи від застосування до неї заходів 

кримінально-правового характеру. Так, запропоновано звільняти юридичних 

осіб від застосування до них заходів кримінально-правового характеру за 

підставами, передбаченими пунктом 1 та пунктом 2 частини 1 статті 96-3 

Кримінального кодексу України, якщо буде доведено, що юридичною особою 
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вжиті усі необхідні  та обґрунтовані заходи для запобігання і протидії корупції 

у її діяльності, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а 

також уповноважені особи юридичної особи активно сприяли розкриттю 

кримінального правопорушення. Окрім цього запропоновано встановити 

мінімальний розмір штрафу для юридичних осіб (п’ять тисяч неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян) та розширити підстави застосування до юридичної 

особи заходів кримінально-правового характеру, передбачених пунктом 1 та 2 

частини 1 статті 96-3 Кримінального Кодексу України. (розробники – О.В. 

Новіков, Б.М. Головкін) (вих. № 465-01-23 від 30.12.2020 р.). 

 

До Кабінету Мністрів України спрямовано 1 проєкт: 

– нормопроєкт «Про внесення доповнень до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження 

плану заходів  з  реалізації  Стратегії  розвитку  органів  системи  Міністерства  

внутрішніх справ на  період до 2020 року». (вих. лист № 460-01-22 від 

29.12.2020 р.). У нормопроєкті  запропоновано доповнити розділ І «Створення 

безпечного середовища» після завдання 5 Плану заходів новим підрозділом 

«Запровадження напрямів щодо зменшення можливостей учинення 

правопорушень», який включатиме нові завдання під номерами 6-9 (виконавці – 

В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна).   

 

До Президії Національної академії правових наук України спрямовано  

1 законопроєкт: 

 проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо запровадження альтернативних позбавленню волі 

заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за 

злочини, пов’язані зі станом наркотичної залежності».  

Метою законопроєкту є вдосконалення тексту Кримінального кодексу 

України щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів щодо 

осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані зі 
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станом наркотичної залежності. Пропонується внести зміни у ст. 81 КК у 

частині доповнення частиною 3, доповнення частини 3 ст. 82 КК, заміни одного 

словосполучення на інше у  ч. 4 ст. 309 КК та доповнення ст. 309 КК частиною 

5 (розробники – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко) (вих. № 265-01-52 від 

22.07.2020 р.). 

 

 

4.2. Розробка законопроектів за власною ініціативою (поза темами 

фундаментальних досліджень) (1 законопроєкт). 

 

До Президії Національної академії правових наук України  

спрямовано 1 законопроєкт: 

 проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо звільнення наукових установ від оподаткування 

операцій з постачання послуг із здобуття освіти». Проектом Закону України 

пропонується внесення змін до першого абзацу підпункту 197.1.2 пункту 197.1 

статті 197 Податкового кодексу України, що дозволять звільнити від податку на 

додану вартість операції з постачання послуг із здобуття освіти, що надаються 

науковими установами, які мають ліцензію на їх постачання (розробники – 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва) (вих. № 446-01-52 від 

21.12.2020 р.). 

 

 

4.3. Участь у робочих групах по розробці законопроектів та в інших 

робочих групах: 

В. І. Борисов, О. Г. Шило, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, Н. В. Глинська є 

членами науково-консультативної ради при Верховному Суді (склад ради 

затверджений постановою Пленуму Верховного Суду від 30.03.2018 р. № 3 з 

наступними змінами). 

Акад. НАПрН України Н. О. Гуторова входить до складу Науково-
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консультативної ради Конституційного Суду України (склад ради 

затверджений постановою Конституційного Суду України від 09.04.2019 р. № 

12-п/2019), є членом Робочої групи з питань розвитку кримінального права 

Комісії з питань правової реформи при Президентові України (склад Комісії 

затверджений указом Президента України «Питання Комісії з питань правової 

реформи» від 07.08.2019 р. № 584). 

Чл.-кор. НАПрН України О.Г. Шило є членом Робочої групи з питань 

реформування кримінальної юстиції Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України (склад Комісії затверджений указом Президента України 

«Питання Комісії з питань правової реформи» від 07.08.2019 р. № 584). 

А. Х Степанюк та І. С. Яковець є членами наукової ради при Державній 

кримінально-виконавчій службі України (склад ради затверджений наказом 

Державної пенітенціарної служби України «Про затвердження складу Наукової 

ради Державної пенітенціарної служби України та Положення про неї» від 

11.02.2015 р. № 79/ОД-15). 

М. В. Шепітько є експертом галузевої експертної ради 08 «Право» 

Національного агентства із забезпечення якості освіти та експертом з 

акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості 

освіти. 

Чл.-кор. НАПрН України В. В. Голіна є членом комісії по реформуванню 

судових та правоохоронних органів. 

Г.К. Авдєєва за запрошенням Голови підкомітету з питань кримінального 

процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Ю.Г. Яцик бере 

участь у робочій групі з розробки проекту Закону України «Про державне 

регулювання у сфері експертного забезпечення правосуддя». 
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4.4. Правова експертиза законопроектів та інших актів відповідно до 

показників паспорту бюджетної програми (92 документи):  

 

Правова експертиза законопроектів на запит Верховної Ради України 

(36 документів): 

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 

ними», підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 39-01-23 від 18.02.2020). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що законопроект потребує 

суттєвого доопрацювання та не може бути підтриманий і прийнятий 

Верховною Радою України у запропонованій редакції. Зокрема, недоцільним 

вбачається розширення підстави для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру. Формування видів та розмірів заходів 

кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, у 

примітках до частин статей Особливої частини КК України протирічить 

законодавчій техніці та юридичній термінології (вих. лист № 88-01-23 від 

24.02.2020) (виконавці – О. В. Новіков, К. А. Новікова, С. С. Шрамко, 

О. І. Марочкін, Д. І. Клепка); 

– пропозиції та зауваження  до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень Конвенції про 

кіберзлочинність та підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю», 

підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 45-01/23 від 25.02.2020 р.). 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність та підвищення 

ефективності боротьби з кіберзлочинністю» потребує суттєвого 
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доопрацювання. Певні зауваження викликає термінологічні обороти, 

використані у проекті Закону. Запропоноване нормативне регулювання нового 

заходу забезпечення кримінального провадження «термінове збереження 

інформації» потребую вдосконалення. Заперечення викликає надання стороні 

обвинувачення право у невідкладних випадках на тимчасовий доступ до речей і 

документів, які містять охоронювану законом таємницю. (вих. лист.№ 111-01-

23 від 05.03.2020 р.) (виконавці – Д. І. Клепка, О. І. Марочкін,В. Ю. Шепітько, 

Г. К. Авдєєва); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підслідності окремих 

кримінальних правопорушень Державному бюро розслідувань», підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (реєстр. № 3128 від 26.02.2020 р.) (вх. лист № 67-01-52 

від 27.03.2020 р.). 

Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підслідності окремих кримінальних правопорушень Державному 

бюро розслідувань» заслуговує на підтримку. Водночас варто звернути увагу, 

що посилання авторів законопроекту на необхідність внесення змін і доповнень 

до ст. 219 КПК (а саме, до п. 1 ч. 4 та виключення положень абзацу 4 п. 3 ч. 5), 

вочевидь, є помилковими, оскільки ст. 219 КПК має назву «Строки досудового 

розслідування», а відповідні положення присвячено визначенню строку 

досудового розслідування, а також обрахування загального строку досудового 

розслідування. Таким чином авторам законопроекту необхідно уточнити п.п. 4 

та 5 п. 1 зазначеного проекту Закону. (вих. лист № 149-01-52 від 22.04.2020 р.) 

(виконавці – Д. І. Клепка, О. І. Марочкін); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності 

протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» 

(реєстр. № 3133) та альтернативних законопроектів (№ 3133-1 – 3133-13), 
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підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 68-01-52 від 27.03.2020 р.). 

Проекти Законів № 3133-1-3133-13 є альтернативним щодо проекту 

Закону № 3133. При цьому більшість положень альтернативних законопроектів 

за своїм змістом є майже ідентичними тим, що містяться у проекті № 3133. 

Проекти законів № 3133-1-3133-13 містять дискусійні пропозиції щодо підстав 

та процедури звільнення Директора НАБУ. На підставі аналізу проектів Закону 

№ 3133, № 3133-1-3133-13 висловлено аргументи на користь думки про 

недоцільність прийняття парламентом жодного із 12-ти запропонованих законів 

у сфері запобігання і протидії корупції в Україні (вих. лист. № 132-01-52 від 

07.04.2020 р.) (виконавці – Д.І.Клепка, О.І. Марочкін, М. Г. Колодяжний, 

Ю. Б. Данильченко, С. С. Шрамко) 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про приватну 

детективну діяльність» (реєстр. № 3010) та проекту Закону України «Про 

приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1), 

підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 66-01-52 від 27.03.2020 р.). 

Проект Закону  «Про приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010) та 

проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» 

(реєстр. № 3010-1) потребують доопрацювання. Назва «детективна таємниця» є 

не зовсім доречною, оскільки мова має вестися про таємницю детективної 

діяльності як професійну таємницю. Слід уточнити, що мається на увазі під 

самоврядуванням осіб, які займаються детективною діяльністю. Слід уточнити 

положенням щодо того, що відмова про видачу свідоцтва може бути оскаржена 

за місцем знаходження органу, який його видав. Зроблено висновок, що у 

текстах Проектів простежується недосконале викладення деяких норм, що 

пов’язані, передусім, із практичною стороною здійснення детективної 

(розшукової) діяльності, її видами, механізмами реалізації та соціальними 
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гарантіями приватних детективів і наявністю певних суперечностей із іншими 

законодавчими нормами (вих. лист. № 148-01-52 від 22.04.2020р.) (виконавці – 

В. Ю. Шепітько, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, Н. В. Павлюк, Т. Є. Дунаєва, 

Д. І.Клепка, Г. С. Крайник, О. І. Марочкін, С. С. Шрамко); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, в установах  виконання покарань та місцях 

попереднього ув’язнення» (реєстр. № 3396) (вх. лист № 88-01-23 від 08.05.2020 

р.). 

Дослідивши положення законопроєкту, науковці Інституту дійшли таких 

висновків: 1) прийняття законопроєкту є недоцільним. Запропоновані зміни 

повною мірою нівелюватимуть поставлені перед Кримінальним кодексом 

завдання та не сприятимуть покращенню соціально-економічної ситуації в 

Україні; 2) запобігання виникненню і поширенню будь-яких хвороб серед 

засуджених здійснюється шляхом реального виконання взятих державою на 

себе зобов’язань у дотриманні соціальних, медичних прав засуджених; 3) 

указану проблему можливо розв’язати не здійсненням точкових правових 

заходів, як пропонується у Законопроєкті, а за допомогою розроблення і 

реалізації відповідної державної політики у сфері виконання покарань; 4) на час 

прийняття цього Законопроєкту підстави для цього можуть відпасти у зв’язку з 

закінченням дії карантинних заходів (вих. лист № 176-01-23 від 03.06.2020) 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва Н. О. Гуторова, Т. О. 

Михайліченко, С. В. Рак, М. Г. Колодяжний, Г. К. Авдєєва, О. В. Новіков, К. А. 

Новікова, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін, Д. І. Клепка, Г. С. Крайник, А. А. 

Барабаш); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про Національну гвардію України» (щодо 

ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час 

виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення 
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громадської безпеки)» (реєстр. № 3731), підготовлені на виконання доручення 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист 

№ 130-01-23 від 07.07.2020). 

Зроблено висновок, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання. 

Зокрема, серед зауважень, що викликає категоричні заперечення, – положення 

запропонованої ч. 8 ст. 20-1 проекту Закону, відповідно до яких пропонується 

створення бази індивідуальних номерів військовослужбовців Національної 

гвардії України, доступ до якої надається будь-якій особі за умови її 

ідентифікації. Такі новації проекту Закону, пов’язані з доступом до 

персональних даних, створюватимуть передумови загрози життю, здоров’ю, 

нормальному способу життя не лише самих військовослужбовців, але й членів 

їх сімей. Крім того, пропозиція щодо надання доступу до інформації будь-яким 

особам за умови ідентифікації запитувача інформації з використанням 

кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу 

ідентифікації, тобто іншим особам, а ніж спеціально уповноваженим на це в 

установленому порядку, приміром, з правоохоронних чи контролюючих 

органів, які мають право проводити перевірки щодо неправомірних дій 

військовослужбовців Національної гвардії України – може бути використана 

такими особами для вчинення протиправних дій по відношенню до 

військовослужбовців, членів їх сімей, чи їхнього майна. До того ж подібні бази 

відсутні у будь-якому іншому органі охорони правопорядку. Вбачається, що 

така інформація має надаватися лише за заявою про вчинення 

військовослужбовцем Національної гвардії України протиправних дій та на 

запит уповноваженої особи (дізнавача, слідчого, прокурора, адвоката або судді) 

(вих. лист № 254-01-23 від 20.07.2020 р.) (виконавеці – Н. О. Гуторова, 

М. Г. Колодяжний, Д. І. Клепка, Т. Є. Дунаєва, Г. С. Крайник, С. В. Подкопаєв). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації 

людини» (реєстр. № 4265), підготовлені на виконання доручення Голови 
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Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 171-01-23 від 

10.11.2020). 

Запропоновано ч. 1 ст. 1 проекту закону доповнити низкою дефініцій, що 

з одного боку, сприятимуть уточненню окремих положень, з іншого – 

наповнюватимуть зміст правовідносин, що становлять предмет регулювання 

(«уповноважені державні органи в сфері геномної реєстрації», «реєстрація 

геномної інформації», «обробка геномної інформації» та ін.). Також 

запропоновано доповнити / скоригувати законопроект певними положеннями  

(вих. лист № 415-01-23 від 30.11.2020 р.) (виконавці – А. О. Гаркуша,  

Є. О. Гаркуша, Г. М. Гетьман). 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-

правових засад діяльності Служби безпеки України» (реєстр. № 3196 від 

10.03.2020 р.) (вх. електрон. лист б/н   від 19.06.2020 р.). 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності Служби безпеки України» потребуює доопрацювання. Законопроект 

потребує термінологічного узгодження з аналогічними легальними 

визначеннями, наданими з цих же самих значень Закону України «Про 

Національну безпеку України». Доцільно додати положення, які визначають 

засади організації та діяльності регіональних та місцевих органів СБУ та заходи 

управлінського впливу на них з боку Голови СБУ та Центру управління. (вих. 

лист. № 214-01-55 від 24.06.2020 р.) (виконавці – М. Г. Колодяжний, В. М. 

Шевчук,С. В. Подкопаєв, О.І. Марочкін, Г.С. Крайник, Т.Є. Дунаєва, 

А.А. Барабаш); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, 

вчинені злочинною спільнотою, підготовлений на виконання доручення Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 631-01-23 від 

23.12.2019). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що законопроект слід доопрацювати з урахуванням зауважень. 

Зазначено, що запропоновані положення викладені суперечлива, не 

узгоджуються з іншими приписами та чинною кримінально-правовою 

термінологію, суперечать принципам кримінального права та інституту 

співучасті. Використання терміну «злодій в законі» не є обґрунтованим, 

недоцільним вбачається виділення «злочинної спільноти» як форми співучасті 

(вих. лист № 15-01-23 від 13.01.2020) (виконавець – Н. В. Шульженко). 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за колабораціонізм», підготовлений на виконання доручення 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист 

№ 648-01-23 від 27.12.2019). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли до 

висновку, що законопроект потребує ретельного доопрацювання. Не можна 

погодитися з дефініцією «колабораціонізму» у зв’язку із звуженням 

змістовного наповнення цього поняття та інших аргументів. Найважливішим є 

визначення на законодавчому рівні змісту поняття «підривна діяльність проти 

України», що стало би підґрунтям для точного визначення форм допомоги 

(сприяння) у проведенні такої діяльності іноземними державами, іноземними 

організаціями або їх представниками як форми об’єктивної сторони державної 

зради, так і окремого злочину, що може бути вчинений іноземцем або особою 

без громадянства (вих. лист. № 30-01-23 від 20.01.2020) (виконавці – 

Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак 

окремих злочинів у сфері службової діяльності», підготовлений на виконання 
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доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист 

№ 13-01-23 від 13.01.2020). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, він може бути переданий на розгляд Верховної Ради України після 

врахування зауважень і пропозицій. Доопрацювання цього законопроекту та 

його найскоріше прийняття законодавчим органом є необхідною умовою 

досягнення належного рівня забезпечення правопорядку в нашій державі. 

Недоліком є те, що проблема визначення наслідків злочинних діянь повністю 

не вирішується. Констатовано, що нематеріальних збитків не буває, вони 

завжди матеріальні. Потребує доопрацювання і назва законопроекту, оскільки 

злочин вчиняється не у сфері службової діяльності, а в сфері професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (вих. лист № 29-01-23 від 

20.04.2020) (виконавець – Л. М. Демидова); 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм 

міжнародного кримінального та гуманітарного права», підготовлений на 

виконання доручення Президії Національної академії правових наук України 

(вх. лист №190 від 29.01.2020). Зроблені такі висновки: 

1. Пропозиції щодо викладення ст. 438 «Порушення законів та звичаїв 

війни» КК України в новій редакції та щодо доповнення КК України статей 

4381−4385 КК України спрямовані на надання юридичної визначеності та 

заслуговують на підтримку. Разом з тим, вони мають окремі недоліки, що 

полягають в уникненні використання терміну «війна», що вказує на 

невідповідність ст. 1 Закону України «Про національну безпеку» від 21 червня 

2018 р. № 2469-VIII, в якому  основними видами воєнного конфлікту 

визнається «війна» та «збройний конфлікт». Використання в прим. до ст. 4382 

КК України вичерпного переліку установок та споруд, які містять небезпечні 

сили є також необґрунтованим, оскільки не відображає всі види таких об’єктів, 

які наявні,  і не дозволяє врахувати ті об’єкти, які з’являться у майбутньому. 
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Крім того, указані статті потребують удосконалення: (а) щодо їх 

розташування в розділі ХХ Особливої частини КК (статті 4381–4385 доцільно 

розмістити з урахуванням їх безпосередніх об’єктів приміром стаття, що 

передбачатиме відповідальність за «Воєнні злочини проти рухомих та 

нерухомих цінностей, будівель та центрів, що перебувають під захистом 

міжнародного гуманітарного права» слід присвоїти номер 4382, у зв’язку з чим 

статті 4382–4384 законопроекту слід вважати статтями 4383–4385 );  (б) щодо 

редакції статей: ч. 2 ст. 438 (стосовно подвійного вживання слово 

«заподіяння»); ст. 4381 (використано термін «масштабний характер» без будь-

яких пояснень); ч. 3 ст. 4382 (її редакція є складною для сприйняття і не до 

кінця зрозумілою); ст. 4383 (у ч. 1 міститься вказівка на «застосування … зброї, 

бойових припасів і техніки, які викликають надмірні ушкодження або 

страждання…»  без пояснення таких предметів; у частинах 2 і 3 вжито звороти 

«особі, що належить…» і «особи, що належить …», що потребують 

редакційного редагування); ст. 4384 (у частині 2 і 3 порушені правила 

законодавчої техніки щодо викладення наслідків у вигляді «спричинило смерть 

потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження» за певною 

послідовністю). 

2. Приведення у відповідність норм Загальної та Особливої частини КК 

України та імплементація норм міжнародного кримінального та гуманітарного 

права відповідно до проекту цього Закону вказує на необхідність не тільки 

формального внесення нових норм або оновлення редакцій окремих вже 

чинних норм з метою гармонізації законодавства, але й забезпечення їх 

реалізації на практиці (вих. лист №51-01-52 від 03.02.2020) (виконавці – 

Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко, О. С. Попович) 

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки», підготовлений на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
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законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 25-01-23 від 28.01.2020). 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що це проект потребує суттєвого доопрацювання. Вбачається, що 

чинна редакція диспозицій частин 1 і 2 ст. 270 КК є термінологічно і логічно 

правильною та соціально обумовленою на відміну від тих новел, що 

пропонуються в Проекті, її удосконалення доцільно здійснювати виключно з 

дотриманням правил криміналізації діянь з досягненням юридичної 

визначеності норм і ясністю, зрозумілістю для правозастосувачів і пересічних 

громадян (вих. лист № 57-01-23 від 05.02.2020) (виконавець – Л. М. Демидова). 

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо приведення у відповідність до Конституції України 

процедури призначення та звільнення Директора Державного бюро 

розслідувань» (реєстр. № 2722 від 13.01.2020 р.), підготовлений на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист №  

191/1 від 03.02.2020 р.). 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

приведення у відповідність до Конституції України процедури призначення та 

звільнення Директора Державного бюро розслідувань» відповідає Висновку 

Конституційного Суду України від 16.12.2019 р. у справі щодо закріплення 

повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, 

Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти 

з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора 

Державного бюро розслідувань. Водночас варто звернути увагу, що відповідно 

до ч. 6 ст. 90 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 

законопроект може передбачати внесення змін лише до тексту первинного 

законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону 

про внесення змін до цього законодавчого акта. У зв’язку з чим положення 
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проекту Закону потребують вдосконалення. (вих. лист. № 69-01-52 від 18.02. 

2020 р.) (виконавці – Д.І.Клепка, О.І. Марочкін); 

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу 

України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів 

забезпечення кримінального провадження)» (реєстр.  № 2740 від 15.01.2020 р.), 

підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 191 від 03.02.2020 р.). 

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України (щодо 

вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення 

кримінального провадження)» заслуговує на підтримку у частині оновлення 

чинного кримінального процесуального законодавства з урахування 

цифровізації сучасного життя. Водночас проект Закону містить низку 

положень, які потребують вдосконалення. Наприклад, спірною видається 

пропозиція щодо доповнення ч. 1 ст. 3 КПК пунктом 13-1, у якому надається 

визначення пристроям для обробки, передавання та зберігання електронної 

інформації, або їх складові. Крім того, запропонована у п. 13-1 термінологія 

невідома національному законодавству. (вих. лист. № 70-01-52 від 18.02. 

2020 р.) (виконавці – Н.В. Глинська, Д.І.Клепка, О.І. Марочкін, М. В. Шепітько) 

– висновок щодо проектів Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні 

правосуддя» (№ 2710 від 28.12.2019 р.) та Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні 

правосуддя» (реєстр. № 2710-1 від 16.01.2020 р.), підготовлений на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 

189 від 28.01.2020 р.). 
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На підставі аналізу проектів Законів № 2710, №2710-1, зроблено 

висновок, що авторами проекту Закону № 2710 запропоновано більш дієвий та 

якісний механізм функціонування суду присяжних. Водночас деякі положення 

проекту закону потребують доопрацювання. Зокрема, заборона оскарження 

обвинувального вироку суду присяжних щодо підстав встановлення 

винуватості особи може призвести до порушення фундаментального права на 

доступ до правосуддя. Крім того, ані в проекті Закону, ані в чинному КПК  не 

вирішується питання щодо складу суду у підготовчому судовому засіданні у 

кримінальному провадженні щодо злочинів, за вчинення яких передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного 

позбавлення волі. (вих. лист. № 46-01-52 від 03.02.2020 р.) (виконавці – 

О. Г. Шило, Н. В. Глинська, Д.І.Клепка, О.І. Марочкін); 

– пропозиції та зауваження щодо чотирьох проєктів Законів 

України (реєстр. №№ 3500 - 3500-3) щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за постановления суддею (суддями) неправосудного 

(незаконного та необгрунтованого) рішення або двиключення ст. 375 КК 

України, підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист. № 112-01-23 від 23.06.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що найбільш доцільними 

змінами в ст. 375 КК України є оновлення диспозиції та залишення санкції в 

первинному вигляді та формулювання до неї примітки:  

Стаття 375. Постановления суддею завідомо незаконного судового акту  

1. Умисне постановления судового акту (постанови, ухвали, вироку або 

рішення) суддею, який завідомо для нього суперечить нормам матеріального 

або процесуального законодавства чи явно не відповідає фактичним 

обставинам, встановленим у справі,  

- карається обмеженням волі на строк до п ’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п ’яти років.  
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2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих 

мотивів, в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній 

професійній діяльності журналіста,  

- караються позбавленням волі на строк від п ’яти до восьми років.  

Примітка. У статті 375 цього Кодексу суддею визнається суддя місцевого, 

апеляційного, Вищого спеціалізованого або Верховного Суду України. (вих. 

лист. № 222-01-23 від 30 червня 2020 р.) (виконавець – М. В. Шепітько). 

 пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

реалізацію майна та інші заходи з метою забезпечення безпеки під час 

зберігання майна» (реєстр. № 3990 від 14.08.2020 р.), підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист №160-01-23 від 17.09.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону України 

«Про реалізацію майна та інші заходи з метою забезпечення безпеки під час 

зберігання майна» (реєстр. № 3990 від 14.08.2020 р.) містить низку норм, 

формулювання яких можна розглядати як корупційні ризики, які у практичній 

діяльності щодо реалізації державного майна можуть призвести до втрат 

державного бюджету. У зв’язку з цим зазначений законопроєкт потребує 

ретельного доопрацювання на предмет усунення перелічених недоліків. (вих. 

лист. № 353-02-23 від 01.10.2020 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко, М. Г. Колодяжний). 

 пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення 

вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного 

забруднення» (реєстр. № 4156), підготовлені на виконання доручення Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 194-01-23 від 

07.10.2020 р.). 
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Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали 

радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156) може бути підтримано за умови 

врахування наведених зауважень. Так, у зв’язку з зазначеним у ч. 1 нової 

редакції ст. 267-1 КК слід обов’язково зробити уточнення «якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров’я людей, довкілля, власності». Таким чином, інші 

досліджувані правопорушення (які не створили реальної загрози) мають 

залишитися в КУпАП. Водночас санкції за їх вчинення доцільно збільшити до 

пропонованих у законопроєкті розмірів. Окрім того доцільно доповнити 

перелік діянь у розглядуваній нормі таким діянням, як незаконний супровід до 

зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення. У 

запропонованих змінах вважається некоректним у ч. 1 ст. 267-1 КК України 

застосування віддієслівного іменника «надання», що не узгоджується зі змістом 

зазначених діянь, адже згідно з тлумачним словником «надавати» означає дати 

що-небудь. У зв’язку з цим запропоновано або замінити формулювання «без 

надання» на «без отримання», або викреслити дієслово «надання», залишивши 

формулювання «без передбаченого законом дозволу» (вих. лист № 372-02-23 від 

27.10.2020 р.) (виконавці – О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва). 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку 

здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення 

належних умов для розвитку цифрової економіки» (реєстр. № 4305 від 

02.11.2020), підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 172-01-23 від 11.11.2020 р.). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України  

потребуює доопрацювання. Зокрема, в частині доповнення КК України статтею 

365-1 «Перевищення влади або службових повноважень щодо резидента Дія 
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Сіті» законопроект потребує удосконалення. Головною підставою для 

наведеного висновку є виявлені порушення правил криміналізації  діянь, 

наприклад, щодо співвідношення загальної і спеціальної норм. Так, 

пропонована ст. 365-1 КК у разі її внесення стане спеціальною нормою щодо 

існуючої ст. 365 КК. Водночас, порівняння санкції пропонованої норми із 

санкцією норми існуючої не дозволяє судити ні про збільшений, ні про 

зменшений ступінь суспільної небезпечності діяння, що нею передбачено 

порівняно із загальною нормою. Це означає, що підстави для виділення ст. 365-

1 як спеціальної норми відсутні Також видається недостатньо обґрунтованим 

наділення посадових осіб або представників резидента Дія Сіті тощо 

спеціальним статусом, який передбачає додаткові процесуальні гарантії (вих. 

лист №416-01-23  від 01.12.2020) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, 

О. І. Марочкін) 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у 

зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 

2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309 від 03.11.2020), підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. № 207-01-23 від 19.11.2020 р.) 

Науковці Інституту дійшли висновку, що в цілому проект Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у 

зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 

2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309 від 03.11.2020) спрямований на 

виконання рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, однак він 

містить певні недоліки, які необхідно доопрацювати. Окрім того, його 

положення потрібно узгодити та синхронізувати у процедурі їх прийняття та 

набрання чинності із такими законопроектами як: «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з 

рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-
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р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020) і «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо визначення 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю суддями» (реєстр. 

№ 4312 від 03.11.2020) (вих. лист № 421-01-23 від 03.12.2020) (виконавці – Л. М. 

Демидова, М. І. Пашковський); 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 

2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020), підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 207-01-23 від 19.11.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що в цілому проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду 

України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020) 

спрямований на виконання рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, 

однак він містить певні недоліки, які необхідно врахувати при обговоренні. 

Окрім того, його положення потрібно узгодити та синхронізувати у процедурі 

їх прийняття та набрання чинності із такими законопроектами як: «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у 

зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 

2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309 від 03.11.2020)  та «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю суддями» (реєстр. 

№ 4312 від 03.11.2020). (вих. лист № 421-01-23 від 03.12.2020) (виконавці – 

Л. М. Демидова, М. І. Пашковський); 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо визначення відповідальності за порушення вимог фінансового 
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контролю суддями» (реєстр. № 4312 від 03.11.2020), підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

(вх. лист № 207-01-23 від 24.11.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що в цілому проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо визначення відповідальності за порушення вимог 

фінансового контролю суддями» (реєстр. № 4312 від 03.11.2020) спрямований 

на виконання рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, однак 

висловлені щодо нього зауваження необхідно врахувати при обговоренні. 

Також положення зазначеного законопроекту потребують узгодження та 

синхронізації у процедурі прийняття та набрання чинності з такими 

законопроектами, як: «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення 

Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» 

(реєстр. № 4309 від 03.11.2020)  та «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням 

Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» 

(реєстр. № 4310 від 03.11.2020) (вих. лист № 421-01-23 від 03.12.2020) 

(виконавці : М. І. Пашковський); 

– пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації ухилення 

від декларування достовірної інформації особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301 

від 02.11.2020), підготовлені на виконання доручення Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. № 208-01-23 від  

24.11.2020 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що  проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації 
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ухилення від декларування достовірної інформації особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 

4301) потребує доопрацювання з огляду на, зокрема, таке. Назва статті 

«Ухилення від декларування достовірної інформації» законопроєкту не 

відповідає тексту диспозиції цієї статті. Щодо примітки до нової статті 3662, то 

з її редакцією не можна погодитися у зв’язку з повторенням помилок, що були 

характерні редакції примітки до ст. 3662 Кодексу, яка визнана 

неконституційною. По-перше, примітка фактично містить дві роз’яснювальні 

норми, органічно не пов’язані одна з одною.  По-друге, невідповідність норми 

(у частині визначення суб’єктів декларування) ст. 45 Закону України «Про 

запобігання корупції». (№ 421-01-23 від 03.12.2020) (виконавці – Л. М. 

Демидова, Н О. Гуторова, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга); 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у 

відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 

року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307 від 02.11.2020), підготовлені на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. № 208-

01-23 від  24.11.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його 

норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 

2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307) потребує доопрацювання з огляду на 

наступне. Так, автором Проєкту не враховано правило присвоєння номера в 

кодифікованому законодавчому акті (яким і є КК України), якщо статтю 

визнано неконституційною або її виключено з Кодексу з інших причин, 

наприклад, у зв’язку з декриміналізацією діяння. Окрім того примітка до ст. 

3661 Проєкту фактично містить дві роз’яснювальні норми, органічно не 

пов’язані одна з одною  (вих. лист № 421-01-23 від 03.12.2020) (виконавці – Л. 

М. Демидова, Н. О. Гуторова, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга); 
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– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 4375 

від 13.11.2020 р.) підготовлені на лист Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського № 

04-27/3-2020/213691 від 17 листопада 2020 р. (вх. лист № 211-01-23 від 

27.11.2020 р.). 

Обґрунтовано недоліки представленого законопроекту з огляду на 

розширення поліцейськими застосування силового варіанту при запобіганні 

правопорушенням та, відповідно, збільшення імовірності можливих службових 

зловживань. Проект Закону потребуює доопрацювання щодо попередження 

правопорушників про застосування електрошокерів (п. 6 ч. 3 ст. 45).  

Запропоновано доповнити положенням про обов’язкове попередження 

правопорушника про застосування цих пристроїв, оскільки це дозволить 

уникнути застосування цих пристроїв і у значній кількості випадків заподіяння 

шкоди життю або здоров’ю правопорушника. Такі пристрої також не можна 

застосовувати проти "людей з явними ознаками серцево-судинних 

захворювань, а також вагітних жінок, дітей і підлітків до 14 років". (вих. лист. 

№ 440-01-55 від 17.12.2020р.) (виконавці –  М. Г. Колодяжний, С.В. Подкопаєв, 

Т.Є. Дунаєва, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга); 

– науковий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на утримання 

дитини» за реєстраційним № 3339» (№ 3339 від 14.04.2020 року), підготований 

на виконання доручення на запит Голови підкомітету з питань оцінки 

законопроєктів щодо впливу на показники бюджету та відповідності 

бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету Л. О. Шпак (вх. лист № 3339 від 14.04.2020). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків. Реалізація такого виду 

стягнення, як суспільно корисні роботи, породжує значні труднощі у 

правозастосуванні. Враховуючи складне становище на вітчизняному ринку 

праці, застосування таких робіт не вбачається ефективним. У зв’язку з цим слід 
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підтримати запропоновані в Законопроєкті № 3339 зміни до законодавства в 

частині ліквідації цього виду стягнення й також відповідальності за ухилення 

від нього.  

Разом із тим реалізація суспільно корисних робіт за несплату аліментів 

безпосередньо корелюється з правом дитини на утримання, адже за рахунок 

коштів за виконання таких робіт особа виконує свої аліментні обов’язки. 

Натомість призначення штрафу за несплату аліментів на підставі 

запровадження скороченого сукупного строку заборгованості з їх сплати з 

одного року до шести місяців не сприятиме захисту прав та інтересів дитини, 

адже не передбачає механізму, який би дозволив з високою ймовірністю 

стверджувати, що гроші будуть надходити дитині. У зв’язку з цим вбачається, 

що Законопроєкт потребує доопрацювання в частині обрання альтернативного 

виду стягнення (стягнень) за несплату аліментів, що враховував би майнові 

інтереси дитини (вих. лист №  374-02-23 від 30.10.2020 р.) (виконавці –  

Н. О. Гуторова, Д. П. Євтєєва, Н. В. Шульженко, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. 

Забуга); 

– науковий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за 

вчинення опору та втручання в діяльність державного інспектора України з 

охорони навколишнього природного середовища, працівника служби державної 

охорони природно-заповідного фонду України під час виконання ними 

службових обов'язків” (реєстр. № 4459 від 03.12.2020 р.), підготований на 

виконання доручення на запит Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського (№ 3339 від 

14.04.2020 року) (вх. лист № 222-01-23 від 03.12.2020 р.). 

Фахівці Інституту дійшли висновку, що Встановлення кримінальної 

відповідальності за опір та втручання в діяльність державного інспектора 

України з охорони навколишнього природного середовища є зайвим. 

Запропоновані законопроектом (реєстр. № 4459 від 03.12.2020 р.) зміни не 

сприятимуть застосуванню положень чинного Кримінального кодексу України і 
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призведуть лише до зайвої деталізації існуючої норми та колізій (вих. лист №  

457/1-02-23 від 24.12.2020 р.) (виконавці – Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень 

діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3959 від 

06.08.2020 р.) (вх. лист електр. поштою № 270 від 11.09.2020 р.), підготовлені 

на лист Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України Монастирського Д.А. від 17 вересня 2020 р. (вих. № 647 від 11.09.2020 

р.) 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної 

безпеки України» потребуює доопрацювання. Доцільно прийняття зазначеного 

законопроекту є можливим разом із прийняттям Закону України «Про Бюро 

економічної безпеки України». Недоцільно вносити зміни до КУпАП в окремій 

статті 184-4 щодо встановлення відповідальності за незаконне використання 

найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки України. Так, 

в КУпАП уже міститься аналогічний склад правопорушення (ст. 184-3). 

Необхідно сформулювати існуючу норму ст.184-3, встановивши 

відповідальність взагалі за зазначені протиправні діяння - незаконне 

використання найменування, ознак належності, форменого одягу, відзнак 

правоохоронних органів (вих. лист. № 347-02-23 від 30.09.2020 р.) (виконавці – 

Д. П. Євтєєва, С. В. Подкопаєв, О.І. Марочкін, А.А. Барабаш,  

М. І. Пашковський, Г. К. Авдєєва); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя» (реєстр. № 

4190 від 05.10.2020 р.) (вх. електрон. лист № 296 від 22.10.2020 р.); 

Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що цей проект необхідно підтримати. Викликає застереження 
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покладення на прокурора повноваження щодо забезпечення явки потерпілого 

на судові засідання (запропоновані доповнення частини 2 ст. 36 КПК пунктом 

20-1). Покладення на прокурора такого обов’язку під час судового розгляду на 

практиці може викликати проблеми через особливий статус потерпілого у 

кримінальному провадженні та відсутність у прокурора процесуальних 

механізмів забезпечення його явки у судове засідання потребують 

доопрацювання. Слід звернути увагу на певну термінологічну неузгодженість 

положень запропонованої редакції статей 391-3 та 391-4 КПК. Потребують 

суттєвого доопрацювання норми, що регулюють порядок складання та 

оголошення напутнього слова. Особливої уваги потребує належне забезпечення 

гарантій незалежності та недоторканності присяжного, що є невід’ємною 

ознакою правової держави та права осіб на справедливе правосуддя. Слід 

уточнити положенням щодо того, що законодавець не надає визначення 

поняттю «злісне ухилення», що потребує нормативного врегулювання задля 

дотримання принципу правової визначеності (вих. лист. № 385-01-52 від 

06.11.2020 р.) (виконавці – О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва, А.А. Барабаш); 

– пропозиції до проектів Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення 

реалізації функцій прокуратури» (реєстр. № 3009а від 26.08.2020 р.; реєстр. № 

3009а-1 від 28.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-2 від 11.09.2020 р.)  (вх. лист № 159-

01-23), підготовлені на лист Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського від 17.09.2020 р.  

Проекти Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій 

прокуратури (реєстр. № 3009а від 26.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-1 від 

28.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-2 від 11.09.2020 р.) містять низку положень, які 

потребують суттєвого доопрацювання, що має бути враховано під час їх 

обговорення. Доцільним вбачається також розробка одного узагальненого 

проекту Закону. З огляду на зміни, запропоновані проектами Закону до ст. 42, 

відповідно до яких між іншого підозрюваним визнається особа, щодо якої 
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складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

однак не вручено у зв’язку з її смертю, вбачається, що ч. 4 ст. 278 КПК 

потребує суттєвого доопрацювання. (вих. лист від 01.10.2020 р. № 351-02-23). 

(виконавці – Д. І. Клепка, М. І. Пашковський, С. В. Подкопаєв); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо 

розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері використання 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об'єктів критичної інформаційної 

інфраструктури» (реєстр. № 3897 від 17.07.2020 р.)  (вх. лист № 164-01-23), 

підготовлені на лист Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України Д. А. Монастирського від 17.09.2020 р. 

Законопроект містить низку положень, які потребують доопрацювання 

Законопроект спрямований на термінологічне осучаснення законодавчих 

положень у частині нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за злочини, вчинені у сфері використання інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем, телекомунікаційних мереж тощо, а також надання 

додаткових гарантій захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

Позитивного відгуку заслуговує віднесення розслідування злочинів, вчинених 

щодо державних електронних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної 

інфраструктури до підслідності Служби безпеки України (з огляду на те, що 

вказані злочини створюють загрозу інформаційній безпеці держави, яка є 

невід’ємною складовою національної безпеки України) тощо. (вих. лист від 

30.09.2020 р. № 348-02-23) (виконавці – О. І. Марочкін, А.А. Барабаш); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення 

ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних 

доказів» (реєстр. № 4004 від 01.09.2020 р.) (вх. лист № 162-01-23), 

підготовлені на лист Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України Д. А. Монастирського від 17.09.2020 р.  
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Законопроект містить низку положень, які потребують істотного 

доопрацювання, що має бути враховано під час його обговорення. Відео- та 

звукозапис авторами проекту Закону віднесено до двох різних джерел доказів, а 

саме до документів та до електронних доказів, адже лишається не зрозумілим за 

яких обставин відео- та звукозаписи можуть бути документом та не бути 

електронним доказом. Такий плюралістичний підхід може призвести до певних 

проблем у правозастосовній практиці. (вих. лист від 05.10.2020 р. № 354-01-23). 

(виконавці – Г. К. Авдєєва, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін, О. В. Новіков, А. В. 

Калініна); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії 

кібератакам» (реєстр. № 4003 від 01.09.2020 р.) (вх. лист 161-01-23 від 

17.09.2020 р.), підготовлені на лист Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського від 11.09.2020 р.  

Законопроект містить суттєві недоліки, які потребують усунення. 

Пропонується доповнити КПК новим заходом забезпечення кримінального 

провадження як тимчасовий доступ до терміново збереженої інформації. 

Доцільно внести відповідні зміни та доповнення щодо надання тимчасового 

доступу до документів. Запропоновано забезпечити навчання відповідним 

навичкам уповноважених осіб правоохоронних органів та забезпечити їх 

необхідними технічними пристроями. Варто визначити, що законодавець має 

на увазі під фізичними та юридичними умовами.  (вих. лист від 30.09.2020 р. № 

349-02-23) (виконавці – А. В. Калініна, А.А. Барабаш); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державне бюро розслідувань» та Закону України «Про державну 

службу» щодо приведення деяких положень у відповідність до Конституції 

України» (реєстр. № 4053 від 04.09.2020 р.) (вх. лист № 158-01-23), 

підготовлені на лист Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України Д. А. Монастирського від 17.09.2020 р.  
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Законопроект містить низку положень, які потребують доопрацювання.  

Доцільним є замість терміну «визначати» передбачити термін «затверджувати». 

Незрозумілою та необґрунтованою видається пропозиція законопроекту (п. 16¹ 

ч. 1 ст.12) щодо наділення Директора ДБР правом «… брати участь у 

засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу» 

враховуючи широту компетенції Кабінету Міністрів України як вищого органу 

у системі органів виконавчої влади.  (вих. лист від 30.09.2020 р. № 346-02-23) 

(виконавець – С. В. Подкопаєв); 

 

Правова експертиза законопроектів на доручення  

Міністерства юстиції України (1 документ): 

 

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про судово-

експертну діяльність» підготовлені у рамках публічного обговорення на 

звернення Міністерства юстиції України. 

Серед низки зауважень, зокрема, наголошено на  незазначенні 

вартості отримуваного Свідоцтва на право проведення судових експертиз та 

підтвердження їх кваліфікації, вказується доцільність розрахунків цих сум 

виходячи з неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Разом з цим 

зауважено, що в Проекті не розкрито, чи будуть автоматично відновлені 

скасовані через звільнення з державних експертних установ Свідоцтва 

експертів, які мають значний стаж експертної роботи, а деякі з них й наукові 

ступені та вчені звання. В цілому позитивно оцінюючи зусилля розробників 

законопроекту, зазначено, що не всі норми Проекту Закону здатні забезпечити 

реалізацію принципу змагальності у судочинстві України, права осіб на 

справедливе правосуддя шляхом залучення обраних ними незалежних судових 

експертів, створення умов для реалізації права сторони захисту на самостійне 

залучення експертів на договірних умовах для проведення експертизи. Також 

не передбачено Проектом і запровадження рецензування висновків експерта до 

формування процесуального рішення по справі (а не після винесення вироку 
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суду), яке згідно з Указом Президента №837/2019 необхідно для 

«упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з 

використанням інструменту рецензування («peer review»)», а не 

є внутрішньовідомчими кадровими завданнями з перевірки загальної якості 

роботи експертів, та ін. (вих. лист № 783 від 04.11.2020 р.) (виконавці: В. А. 

Журавель, Г.К Авдєєва). 

 

 

Правова експертиза законопроектів на доручення  

Президії НАПрН України (27 документів): 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про Бюро 

економічної безпеки України» (реєстр. № 3087-д від 02.07.2020 р.) (вх. лист ел. 

поштою № 518 від 15.07.2020 р.) на доручення Президії НАПрН України  

Проект Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» 

(реєстр. № 3087-д від 02.07.2020 р.) потребує суттєвого доопрацювання. 

Запропоновано не ліквідувати, а реорганізувати податкову міліцію, а також 

підрозділи контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної 

безпеки СБУ у Бюро економічної безпеки, залишивши працівників зазначених 

органів на аналогічних посадах. Запропоновано усунути термінологічні 

розбіжності. Запропонована редакція ч. 3 ст. 17 створює корупційні ризики. 

Зайвим видається доповнення ст. 41 КПК України, бо дублювання повноважень 

різних правоохоронних органів неприпустимо. Запропоноване авторами 

законопроєкту реформування обмежує можливості слідчих та належним чином 

не обґрунтоване. (вих. лист. № 294-01-52 від 25.08.2020р.) (виконавці – С. С. 

Авдєєва Г. К., Шрамко, Т.Є. Дунаєва, А.А. Барабаш); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін  до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав 

потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та 

домашнього насильства» (реєстр. № 4175 від 30.09.2020 р.), підготовлені на 
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лист Президента Національної академії правових наук України  

О.В. Петришина (вх. лист № 295 від 22 жовтня 2020 р.). 

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти 

статевої свободи, статевої недоторканості особи та домашнього насильства» 

(реєстр. № 4175 від 30.09.2020 р.) потребує доопрацювання. У запропонованій 

редакції ч. 1 ст. 227-1 КПК України останні слова «що і потерпілий» видаються 

зайвими, оскільки перед цим зазначається, що йдеться про допит саме 

потерпілого. Запропоновано єднальний сполучник «і» перед словосполученням 

«домашнього насильства» у назвах статей 227-1 та 227-2 КПК України замінити 

словосполученням «а також», або замінити єднальний сполучник «і» комою. 

Доречно розглянути питання щодо розміщення додаткових гарантій захисту 

прав потерпілих у ст. 223 КПК України, яка визначає загальні вимоги до 

проведення слідчих (розшукових) дій, або у ст. 224 КПК України, яка регулює 

порядок проведення допиту. (вих. лист № 376-01-52 від 30.10.2020 р.) 

(виконавці – О.І. Марочкін,  А.А. Барабаш); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про відшкодування шкоди 

потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3892 

від 17.07.2020 р.) та проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3893 від 17.07.2020 р.)   

(вх. лист електронною поштою № 272 та № 273), підготовлені на лист 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина від 

11.09.2020 р.  

Законопроект містить низку положень, які потребують доопрацювання. 

Пропонується доповнити ст. 56 КПК України таким правом потерпілого як 

право невідкладно одержати витяг з ЄРДР від слідчого, прокурора.  Подання 

цивільного позову органом, який здійснив виплату з відшкодування шкоди, 
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завданої насильницьким кримінальним правопорушенням на будь-якій стадії 

кримінального правопорушення є не логічним. Будь-який цивільний позов має 

бути поданий до початку судового розгляду (ч. 1 ст. 128 КПК України). 

Доречним є розгляд разом з трьома проектами Законів №№ 3892-3894, також і 

проекту Закону про ратифікацію Європейської конвенції. В цілому проект 

Закону про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень (реєстр. № 3892 від 17.07.2020), проект Закону про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення механізму 

відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 

правопорушень (реєстр. № 3893 від 17.07.2020) спрямовані на захист прав і 

законних інтересів потерпілих від насильницьких кримінальних 

правопорушень, однак вони містять певні недоліки, які повинні бути враховані 

під час його обговорення. (вих. лист від 28.09.2020 р. № 338-02-52) (виконавці –  

Н. В. Глинська, М. Г. Колодяжний, Ю. Б. Данльченко, Д. І. Клепка, 

О. І. Марочкін, М. І. Пашковський, І. О. Христич, С. В. Панова); 

– пропозиції до проектів Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 4049 від 03.09.2020 р.)  (вх. лист 

електронною поштою № 278), підготовлені на лист Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина від 18.09.2020 р.  

Науковцями зроблено висновок, що законопроект потребує 

доопрацювання в частині внесення змін до Кримінального кодексу України. 

Зокрема, запропоновані зміни до статей 63, 81, 82 КК України, які стосуються 

визначення позбавлення волі на певний строк, умовно-дострокового звільнення 

від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким 

потребують обґрунтування. Стосовно кримінально-процесуальних питань 

законопроект містить певні недоліки, які мають бути враховані під час його 

обговорення. Запропоновані зміни не призведуть до апеляційного перегляду 
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постанови місцевого суду, якою застосовано адміністративний арешт, до 

закінчення строку адміністративного арешту. Подання апеляційної скарги не 

перешкоджає законній силі постанов про застосування стягнення, 

передбаченого статтею 32 КУпАП, тобто адміністративного арешту. вих. лист 

№ 342-02-52 від 29.09.2020) (виконавці – Демидова Л. М., Шепітько М. В., 

Пашковський М. І., Попович О. С.). 

 науковий висновок фахівців Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України  

щодо окремих питань застосування ч. 1 ст. 296 КК України, підготовлений на 

запит слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління  

Державного бюро розслідувань І. Ковези, підготовлений на виконання 

доручення Президії Національної академії правових наук (вх. лист 

електронною поштою № 250 від 07.07.2020 р.) 

Науковцями Інституту було встановлено, що поняття грубого порушення 

громадського порядку, явної неповаги до суспільства, особливої зухвалості та 

виняткового цинізму належать до оціночних. Так, порушення громадського 

порядку розцінюється як грубе з урахуванням характеру вчинених хуліганських 

дій, їхніх наслідків, місця й тривалості їх вчинення, кількості потерпілих, 

їхнього віку, стану здоров’я, істотності порушення їхніх інтересів або інтересів 

підприємств, установ, організацій. Явною неповагою до суспільства вважається 

прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в 

суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити 

себе іншим громадянам, суспільству, державі. Як вчинені з особливою 

зухвалістю хуліганські дії кваліфікуються тоді, коли особа проявила дуже 

грубе, нахабне нехтування правилами співжиття у суспільстві, зневажливе 

ставлення до прав та законних інтересів оточуючих. Хуліганством, яке 

супроводжувалось винятковим цинізмом, можуть бути визнані дії, поєднані з 

демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, 

проявом безсоромності чи грубої непристойності, знущанням над хворим, 
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дитиною, особою похилого віку або такою, яка перебувала у безпорадному 

стані, та ін. Щодо трьох наведених у запиті ситуацій зазначено таке. У діянні, 

що полягало у зриванні з дівчини шапки і відданні цієї шапки дівчині в руки не 

вбачаються прояви ані особливої зухвалості, ані виняткового цинізму, а тому 

воно не являє собою грубе порушення громадського порядку. Така ж ситуація і 

з діянням, що полягало у торканні носа рукою. Більш того, вельми сумнівним є 

наявність в такій поведінці вини, та й самого діяння в кримінально-правовому 

сенсі. Що стосується діяння, яке полягало у зверненні до одного із чоловіків у 

натовпі фразою «Та ми знаємо – ти такий шахтьор, як я балєріна», зважаючи на 

те, що вона була сказана як відповідь на запитання невстановленої особи із 

натовпу, тобто державний діяч не ініціював спілкування з невідомим 

чоловіком, а висловив свою думку щодо того, чи є цей невідомий чоловік 

представником певної професії (шахтарем), встановлено, що таке 

висловлювання громадський порядок взагалі не порушує (вих. лист № 239-01-

52 від 13.07.2020) (виконавці – Батиргареєва В. С., Євтєєва Д. П., 

Пащенко О. О.).  

– зауваження та пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної 

академії правових наук України  на проєкт Державної стратегії щодо 

наркотиків на період до 2030 року (вх. лист лектронною поштою № 506 від 

07.07.2020). 

Науковцями Інституту визначені основні та оперативні цілі Стратегія та 

завдання до них. Надано інформацію стосовно координації та фінансування 

ресурсів. Визначено перелік індикаторі, до яких, зокрема, віднесено наступні:  

виявлення причин і умов поширення наркотиків, психотропних речовин та 

прекурсорів, а також злочинів і правопорушень пов’язаних з незаконним обігом 

наркотиків; моніторинг розповсюдження наркотичних засобів через мережу 

інтернет та за допомогою реклами; боротьба з боку правоохоронних органів по 

розповсюдженню наркотичних засобів через «закладки»; розробка сучасних 

технологій профілактики, діагностики, лікування, реабілітації залежних від 
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наркотичних засобів; розробка програми надання медичної допомоги та 

реабілітації наркозалежних, які перебувають у місцях позбавлення волі. (вих. 

лист № 265-01-52 від 22.07.2020) (виконавці – С. С. Шрамко, О. О. Пащенко). 

 зауваження та пропозиції науковців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

НАПрН України до проєкту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування 

(реєстр. № 3876 від 16.07.2020) (у частині внесення змін до Кримінального 

кодексу України), підготовлені на виконання доручення Президії Національної 

академії правових наук (вх. лист № 274 від 11.09.2020 р.). 

Науковцями Інституту було встановлено, що внесення до Кримінального 

кодексу України змін, передбачених законопроєктом № 3876 від 16.07.2020, не 

вбачається доцільним з огляду на наступне. Так, у пояснювальній записці до 

законопроєкту відсутні статистичні дані, що свідчать про дійсну необхідність 

криміналізації правопорушень у сфері містобудування, а також дані про 

витрати бюджету у зв’язку із пропонованими змінами. Вбачається недоцільною 

пропозиція введення до КК України ст. 450 «Самочинне (самовільне) 

будівництво» із одночасним виключенням частин 3, 4 з чинної редакції ст. 197-

1 та їх перенесенням до ст. 450. Те саме стосується і пропонованих змін до 

чинної редакції ст. 275 КК. Запропоновані у законопроєкті нові склади злочинів 

переобтяжені невідомими КК України оцінними поняттями. Вбачається 

недоцільним поєднувати в одній частині такі кваліфікуючі ознаки, як “загибель 

людей, майнова шкода в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки” 

(ч. 2 ст. 448), “майнова шкода у великому розмірі, особливо великому розмірі” 

(ст. 449). Не дотримано й єдиного підходу при визначенні розмірів майнової 

шкоди у запропонованих статтях 448, 449 та 450. Відсутність визначення 

поняття «відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із 

створенням об'єктів архітектури». Відсутність розумної пропорційності між 

вчиненим діянням, наслідками та санкцією в окремих пропонованих нормах, 
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окрім того явна невдалість санкції у ч. 2 ст. 450 (вих. лист № 331-02-52 від 

23.09.2020) (виконавці – Євтєєва Д. П., Пащенко О. О. Михайліченко Т. О., Рак 

С. В.) 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання 

Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих 

рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми» 

(реєстр. № 4024 від 02.09.2020), підготовлений за дорученням Президії 

Національної академії правових наук (вх. лист № 279 від 11.09.2020 р.). 

Фахівці Інституту дійшли висновку, що прийняття Верховною Радою 

України законопроєкту за реєстровим номером 4024 від 02.09.2020 є 

недоцільним з огляду на такі зауваження. Щодо пропонованої в законопроєкті 

норми ст. 160−1 виникають сумніви стосовно притаманності цьому діянню 

суспільної небезпечності. Положення диспозиції запропонованої редакції ст. 

160-1 КК України потребують узгодження з положеннями основних 

законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини  в окресленій сфері. 

Окрім того, викликала зауваження значна суворість санкції пропонованої в 

законопроєкті норми, певна термінологічна неузгодженість та запропоноване в 

законопроєкті внесення змін до кримінального процесуального законодавства, а 

саме віднесення здійснення розслідування невиконання Президентом України, 

народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборчої програми до підслідності 

органів безпеки (вих. лист № 342-02-52 від 29.09.2020 р.) (виконавці – Євтєєва 

Д. П., Демидова Л. М., Марочкін О. І., Попович О. С.). 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення  щодо 

удосконалення адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби та 

посилення контролю за їх обігом» (реєстр. № 3045а від 28.08.2020 р.), 
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підготовлений за дорученням Президії Національної академії правових наук 

(вх. лист № 280 від 18.09.2020 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на 

тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом» (реєстр. № 3045а)  не 

може бути рекомендований до прийняття у запропонованій до обговорення 

редакції й потребує суттєвого доопрацювання. Це зумовлено, зокрема, 

недосконалістю пропозицій авторів щодо нової статті 363-3. Її введення до КК 

України неможна розглядати як удосконалення правового забезпечення в сфері 

обігу тютюнових виробів, а є прикладом спроби перевантаження КК зайвими 

спеціальними нормами, що є неякісними. Окрім того у пропонованому 

законопроєкті наявна термінологічна неузгодженість щодо положень КПК (вих. 

лист № 344-02-52 від 29.09.2020 р.) (виконавці – Демидова Л. М., Марочкін О. 

І.). 

 пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення 

вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного 

забруднення» (реєстр. № 4156), підготовлені на виконання доручення Президії 

Національної академії правових наук (вх. лист № 287 від 11.09.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали 

радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156) може бути підтримано за умови 

врахування наведених зауважень. Так, у зв’язку з зазначеним у ч. 1 нової 

редакції ст. 267-1 КК слід обов’язково зробити уточнення «якщо це створило 

небезпеку для життя, здоров’я людей, довкілля, власності». Таким чином, інші 
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досліджувані правопорушення (які не створили реальної загрози) мають 

залишитися в КУпАП. Водночас санкції за їх вчинення доцільно збільшити до 

пропонованих у законопроєкті розмірів. Окрім того доцільно доповнити 

перелік діянь у розглядуваній нормі таким діянням, як незаконний супровід до 

зони відчуження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення. У 

запропонованих змінах вважається некоректним у ч. 1 ст. 267-1 КК України 

застосування віддієслівного іменника «надання», що не узгоджується зі змістом 

зазначених діянь, адже згідно з тлумачним словником «надавати» означає дати 

що-небудь. У зв’язку з цим запропоновано або замінити формулювання «без 

надання» на «без отримання», або викреслити дієслово «надання», залишивши 

формулювання «без передбаченого законом дозволу»  (вих. лист № 372/1-02-

52від 27.10.2020 р.) (виконавці – О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва); 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації ухилення 

від декларування достовірної інформації особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301 

від 02.11.2020), підготовлені на виконання доручення Президії Національної 

академії правових наук України (реєстр. № 310 від 26.11.2020). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що  проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації 

ухилення від декларування достовірної інформації особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 

4301) потребує доопрацювання з огляду на наступне. Так, назва статті 

«Ухилення від декларування достовірної інформації» законопроєкту не 

відповідає тексту диспозиції цієї статті. Щодо примітки до нової статті 3662, то 

з її редакцією не можна погодитися у зв’язку з повторенням помилок, що були 

характерні редакції примітки до ст. 3662 Кодексу, яка визнана 

неконституційною. По-перше, примітка фактично містить дві роз’яснювальні 

норми, органічно не пов’язані одна з одною.  По-друге, невідповідність норми 

(у частині визначення суб’єктів декларування) ст. 45 Закону України «Про 
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запобігання корупції». (вих. лист № 421/1-01-52 від 03.12.2020) (виконавці – Л. 

М. Демидова); 

 пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у 

відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 

року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307 від 02.11.2020), підготовлені на виконання 

доручення Президії Національної академії правових наук України (реєстр. № 

310 від 26.11.2020). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його 

норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 

2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307) потребує доопрацювання з огляду на 

наступне. Так, автором Проєкту не враховано правило присвоєння номера в 

кодифікованому законодавчому акті (яким і є КК України), якщо статтю 

визнано неконституційною або її виключено з Кодексу з інших причин, 

наприклад, у зв’язку з декриміналізацією діяння. Окрім того примітка до ст. 

3661 Проєкту фактично містить дві роз’яснювальні норми, органічно не 

пов’язані одна з одною  (вих. лист № 421/1-01-52 від 03.12.2020) (виконавці – 

Л. М. Демидова); 

– пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, 

кримінального законодавства та кримінального процесуального законодавства 

щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів» (реєстр. 

№ 4392), підготовлені на виконання доручення Президії Національної академії 

правових наук України (вх. лист № 315 від 02.12.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що рецензований законопроєкт 

(в частині пропонованих змін до Кримінального кодексу України) з 

урахуванням наведеного зауваження до Пояснювальної записки може бути 

передано на розгляд Верховної Ради України. Так, підтримано пропозицію  

стосовно зміни назви ст. 201 «Контрабанда» на «Контрабанда культурних 
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цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 

матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та 

бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації». Ії впровадження відповідає принципу юридичної 

визначеності норм Особливої частини кримінального права як галузі права. 

Однак, в Пояснювальній записці до законопроєкту  міститься судження, що 

взагалі не узгоджується із текстом законопроєкту: «Також законопроєктом 

уточнено назви статей та склади кримінальних правопорушень за статтями 201, 

330 КК України (с. 2, 3 Поясн. зап.).». Насправді ж щодо ст. 201 у 

законопроєкті пропонується змінити лише її назву, але аж ніяк не текст: «4) у 

статті 201 назву статті викласти в такій редакції …» (абз. 2 с. 3 законопроекту) 

(вих. лист № 431-01-52 від 11.12.2020 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Д. П. 

Євтєєва, О. О. Пащенко, А.О. Гаркуша, Т.Є. Дунаєва, Є.О. Гаркуша); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до 

засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового 

годування» (реєстр. № 4324 від 05.11.2020 р.) (вх. лист № 303 від 20.11.2020 р.), 

підготовлені на лист Президента Національної академії правових наук України 

О.В. Петришина (№ 907  від 19 листопада 2020 р.). 

Проект Закону потребуює доопрацювання. Запропоновано змінити назву 

статті 206-1, відобразивши у ній сутність цієї норми. Водночас, невирішеним 

залишається питання підсудності клопотання про примусове годування у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до 

підсудності Вищого антикорупційного суду. (вих. лист. № 423/1-01-23 від 

04.12.2020 р.) (виконавець – О. І. Марочкін); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо оптимізації 

судоустрою)» (реєстр. № 4419 від 24.11.2020), (вх. електр. лист № 319 від 

14.12.2020 р.), підготовлені на лист Президента Національної академії 

правових наук України О.В. Петришина (№ 986 від 14.12.2020 р.)   
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Дослідивши положення законопроекту, науковці Інституту дійшли 

висновку, він може бути переданий на розгляд Верховної Ради України після 

врахування зауважень і пропозицій. Зазначений у розділі II початок набрання 

чинності проєктом № 4419 слід ув’язувати не з днем, наступним за днем його 

опублікування, а з набранням чинності проектом Закону № 4417, яким, зокрема 

передбачено зміни до ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 

(Повноваження Вищої ради правосуддя) та наділення її відповідною 

компетенцією. (вих. № 443-02-52 від 18.12.2020 р.) (виконавці –  

С. В. Подкопаєв, Т. Є. Дунаєва); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів » (реєстр. № 3335-1-

д від 03.12.2020 р.) (вх. лист електронною поштою № 323 від 16.12.2020 р.), 

підготовлені на лист Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (№ 992 від 16 грудня 2020 р.)  

Проект Закону потребує доопрацювання. Недоцільно обмежувати коло 

осіб, яким надаються роз’яснення прокурором, оскільки у запропонованій 

редакції ч. 5 ст. 175-1 КПК йдеться також про слідчого. Аби уникнути 

неоднозначного трактування зі сторони правозастосовувача – процедура оцінки 

вартості таких активів має бути прописана. Запропоновано передбачити норму, 

відповідно до якої органи досудового розслідування, прокуратури та суду 

мають підтвердити звернення до власника такого майна щодо отримання згоди 

шляхом доповнення до запропонованої редакції ст. 1752 КПК, частиною 4 

відповідно до якої: до клопотання про передачу активів в управління органу 

виявлення, розшуку та управління активами обов’язково додаються документи, 

що підтверджують звернення органів досудового розслідування, прокуратури 

до власників цього майна. Також викликають зауваження положення щодо 

правового регулювання роз’яснення уповноваженої особи про з’ясування 

позиції щодо можливості розпорядження активами. Потребує вирішення 
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питання про форму та зміст акту прийому-передачі активів в управління органу 

(вих. № 443-02-52 від 22.12.2020 р.) (виконавці: О. І. Марочкін, А.А. Барабаш); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації 

затвердження без згоди Верховної Ради України рішень про одержання 

Україною позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій» (реєстр. № 3574) (у частині внесення змін до Кримінального 

кодексу України), підготовлений на виконання доручення Президії 

Національної академії правових наук (вх. лист № 320 від 14.12.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону не може 

бути підтриманий через його невідповідність виробленим правовою доктриною 

принципам криміналізації суспільно небезпечних діянь (вих. лист № 447-01-52 

від 22.12.2020) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «на проєкт 

Закону України «Про внесення зміни до статті 111 Кримінального кодексу 

України щодо криміналізації дій з ініціювання, організації прийняття, 

прийняття (участі у прийнятті) та виконання будь-яких рішень про 

встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче від розміру 

фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр. № 3723), підготовлений на 

виконання доручення Президії Національної академії правових наук України 

(вх. лист № 321 від 14.12.2020 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що проєкт Закону не може 

бути підтриманий з огляду на те, що низка положень Пояснювальної записки до 

законопроекту є застарілими або не відповідають дійсності з інших причин. 

Окрім того із прийняттям законопроєкту постане питання про колективну 

відповідальність, що є неприпустимим в кримінально-правовій доктрині і у 

правозастосовній практиці (вих. лист № 448-01-52 від 22.12.2020) (виконавці – 

Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

– науково-правовий висновок щодо обсягу повноважень Президента 

України зі здійснення керівництва у сфері національної безпеки в контексті 
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керівництва Службою безпеки України, підготовлений на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина 

(вих. лист № 556 від 13.08.2020 р.). 

За зверненням Голови Служби безпеки України та завдання про надання 

суджень щодо обсягу повноважень Президента України зі здійснення 

керівництва у сфері національної безпеки в контексті керівництва Службою 

безпеки України (далі-СБУ), з урахуванням висновку Конституційного Суду 

України від 16 грудня 2019 року № 7-В/2019 слід зазначити, що не виключає 

реальну потребу в доопрацюванні положень проекту Закону (реєстр. № 3196 від 

10 березня 2020 року). Передбачені законопроектом № 3196 повноваження 

Президента України щодо погодження призначень та звільнень з посад 

заступників Голови Служби безпеки України та начальників регіональних 

органів Служби безпеки України (ч.1 ст.24); затвердження Положення про 

проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким 

присвоюються спеціальні звання (ч.2 ст.28) тощо може розглядатися як 

реалізація ним компетенції з керівництва у сфері національної безпеки, 

враховуючи, що згідно ч. ч. 1, 3 ст. 2 даного проекту саме Служба безпеки 

України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який 

забезпечує державну безпеку України; є головним органом із забезпечення 

державної безпеки, боротьби з тероризмом, спеціально уповноваженим 

державним органом у сфері контррозвідувальної діяльності, а також з питань 

забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за 

додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших 

матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони (вих. 

лист. № 293-01-52 від 25.08.2020 р.) (виконавець – С. В. Подкопаєв); 

– пропозиції щодо тих нормативно-правових актів СРСР та УРСР, дію 

яких варто було б припинити у зв’язку з недоцільністю та невідповідності 

сучасним реаліям життя, підготовлені на виконання доручення Головного 
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ученого секретаря Національної академії правових наук України В.А. Журавля 

(вх. лист ел. поштою № 257 від 28.07.2020 р.)  

Наведений перелік нормативно-правових актів нормативно-правових 

актів СРСР та УРСР, дію яких варто було б припинити у зв’язку з 

недоцільністю та невідповідності сучасним реаліям життя. Висловлені 

пропозиції щодо таких актів (із поясненням причини необхідності їх перегляду 

та/або оновлення):1 у перспективі запровадження Трудового Кодексу, 

реформування законодавства у сфері соціального забезпечення цей 

нормативний акт потребує нової редакції. Закон УРСР Про затвердження указів 

Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до 

деяких законодавчих актів Української РСР від 17 лютого 1990 р. № 8816-XI. 

Закон СРСР від 02.11.1989 р. №719-I «Про порядок оскарження в суді 

неправомірних дій органів державного управління та посадових осіб, що 

обмежують права громадян» - невідповідність Конституції та кримінальному 

процесуальному законодавству. Указ Президії Верховної Ради Української РСР 

від 15.12.1989 р. N 8525-XI «Про затвердження Положення про кваліфікаційні 

колегії суддів судів Української РСР»  - невідповідність законодавству про 

судоустрій та статус суддів. (вих. лист.№ 278-01-52 від 03.08.2020 р.) 

(виконавець –  Д.І. Клепка); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення 

виконання судових рішень» (реєстр. № 3795 від 03.07.2020р.), підготовлені на 

виконання доручення Головного ученого секретаря Національної академії 

правових наук України В.А. Журавля (вих. лист № 517 від 15.07.2020 р.) вх. лист 

ел. поштою № 253 від 15.07.2020 р.).  

Законопроект містить істотні системні недоліки, які завадять ефективно 

захистити власників вилученого під час кримінального провадження майна та 

забезпечити відшкодування завданої їм шкоди слідчим, дізнавачем, 

прокурором. Запропоновані законопроектом механізми забезпечення виконання 
                                                
1
 Примітка. Назви деяких нормативно-правових актів наводяться мовою оригіналу. 



 149 

судових рішень в кримінальному провадженні також виглядають сумнівними.  

(вих. лист. № 288-02-52 від 20.08.2020 р.) (виконавець – М. І. Пашковський); 

–  пропозиції до проектів Законів України  «Про суд присяжних» (реєстр. 

№ 3843 від 14.07.2020 р.) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про суд присяжних»» 

(реєстр. № 3845 від 14.07.2020 р.), підготовлені на лист Головного ученого 

секретаря Національної академії правових наук України В. А. Журавля (вих. 

лист № 530 від 24.07.2020 р.)  

Проекти Законів потребуюють доопрацювання. Обидва законопроекти 

містять частково дублюючі положення, які, при внесенні змін до правового 

регулювання суду присяжних у майбутньому, можуть стати причиною 

численних помилок та колізій. Здійснення кримінального правосуддя через 

узагалі правове регулювання цього інституту окремим законом є дискусійним. 

Також положення ст.ст. 12-28 проекту Закону України № 3843 носять 

виключно кримінальний процесуальний характер, а тому мають міститися лише 

в КПК України. Запропоновано усунути термінологічну плутанину. Питання 

формування та ведення списку присяжних (ст. 64 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів»), вимоги до присяжних, мають бути врегульовані 

Законом України «Про судоустрій та статус суддів» (вих. лист від 20.08.2020 р. 

№ 289-02-52) (виконавці – М. І. Пашковський, А.А. Барабаш); 

– пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а від 

31.08.2020)  (вх. лист електронною поштою № 666), підготовлені на лист 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина від 

18.09.2020 р.  

Законопроект містить суттєві недоліки, які мають бути враховані під час 

його обговорення. Назва законопроекту не зовсім відповідає його змісту. 

Термінологія законопроекту не відповідає чинному КПК. Авторами проекту 

Закону не враховано рішення Конституційного Суду України  від 17 червня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va04p710-20#n35
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2020 р. № 4-р(II)/2020, яким положення ч. 3 ст. 307 КПК України щодо 

заборони оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на 

бездіяльність слідчого, прокурора.  (вих. лист від 24.09.2020 р. № 336-02-52) 

(виконавці – Н.В. Глинська, Д.І. Клепка); 

 пропозиції та зауваження до проєкту Закону «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з 

прав людини»  (у частині внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 

України) (реєстр. № 4048 від 03.09.2020 р.), підготовлені на виконання 

доручення президента НАПрН України О. В. Петришина (вх. лист 

електронною поштою № 282 від 18.09.2020 р.). 

Науковці Інституту, загалом підтримавши законопроєкт, підкреслили, що 

його прийняття обумовлює необхідність одночасного внесення змін до 

Кримінального кодексу України, а також приведення у відповідність до його 

положень указу Президента України «Про Положення про порядок здійснення 

помилування» (вих. лист № 335-02-52 від 24.09.2020 р.) (виконавці: 

А. Х. Степанюк, О. В. Гальцова); 

 зауваження та пропозиції до Проєкту порядку присудження 

наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими 

радами закладів вищої освіти (наукових установ), підготовлені на виконання 

доручення президента НАПрН України О. В. Петришина (вх. лист ел. 

поштою № 208 від 03.03.2020 р.). 

Серед низки зауважень, зокрема, наголошено на застосуванні однакового 

підходу щодо захисту дисертацій доктора філософії і доктора наук в однакових 

(разових і постійно діючих) радах; пропонується зменшити кількість опонентів 

з 4 до 3 при захисті дисертацій доктора наук; указується на необґрунтоване 

ототожнення плагіату й самоплагіату; пропонується, щоб наукова праця 

вважалась новою, якщо рівень самоповтору у ній не перевищує 50 % тексту, 

обґрунтовано відмову від покладення низки функціональних обов’язків вченого 

секретаря спеціалізованої вченої ради на відділ аспірантури установи, 

недоречність встановлення часової межі, після якої можна брати участь у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va04p710-20#n35
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спеціалізованих вчених радах особам після захисту дисертацій та ін. (вих. лист 

№ 108-01-52 від 05.03.2020) (виконавці: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. 

Борисов, С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, А. В. Калініна, Т. Є. Дунаєва, О. І. 

Марочкін); 

– пропозиції щодо можливих законопроектів, які необхідно розробити у 

2020 р. та Законів України, які потребуються внесення змін, підготовлені на 

виконання доручення Президії Національної академії правових наук України 

(вх. лист №184 від 14.01.2020) 

Науковці Інституту мають розробки, що можуть бути взяті за основу під 

час доопрацювання законопроектів, наведених у цій групі. Кримінальний 

кодекс України: щодо терористичного акту та погрози вчинення такого 

злочину; щодо встановлення кримінальної відповідальності за організацію та 

участь в оплачуваних політичних масових заходах або примушування до участі 

у політичних масових заходах; щодо запровадження альтернативних 

позбавленню волі заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної 

відповідальності за злочини, пов’язані зі станом наркотичної залежності (вих. 

лист № 22-01-52 від 17.01.2020) (виконавці –  В. С. Батиргареєва, 

Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко, М. Г. Колодяжний, Г. Г. Авдєєва, В. Ю. 

Шепітько, Н. В. Глинська, А. Х. Степанюк, О. В. Гальцова, Б. М. Головкін, О. В. 

Новіков, О. О. Пащенко, Л. М. Демидова, В. В. Голіна, О. В. Гальцова, Д. І. 

Клепка, О. С Попович, А. В. Калініна). 

– пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових 

наук України щодо удосконалення чинного законодавства, підготовлені на 

виконання доручення Президії Національної академії правових наук України 

(вх. лист № 218 від 19.03.2020). 

Науковцями Інституту наданий перелік проектів законів про внесення 

змін до чинних законодавчих актів, які розроблені або знаходяться у процесі 

розробки науковцями Інституту: у сфері законодавства України про 

кримінальну відповідальність, у сфері кримінального процесуального 
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законодавства та судової експертизи, у сфері кримінально-виконавчого 

законодавства та в інших сферах (вих. лист № 128-01-52 від 25.03.2020) 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, Д . П. Євтєєва, М. Г. Колодяжний, Г. Г. 

Авдєєва, В. Ю. Шепітько, Н. В. Глинська, А. Х. Степанюк, О. В. Гальцова, Б. М. 

Головкін, О. В. Новіков, О. О. Пащенко, Л. М. Демидова). 

 

Правова експертиза щодо тлумачення та застосування норм права  

на запити судових органів (22 документи) 

 

На запит Конституційного Суду України підготовлено 1 документ: 

– інформація щодо спеціальної конфіскації (справа за 

конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статей 96-1, 96-2 КК 

України), підготовлена на виконання доручення на запит судді-доповідача 

Конституційного Суду України О. О. Первомайського (вх. лист № 149-01-55 

від 09.09.2020 р.). 

Науковцями Інституту було зазначено, що спеціальна конфіскація є таким 

іншим заходом кримінально-правового характеру, який полягає у примусовому 

безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, 

цінностей та іншого майна у визначених законом випадках. Підкреслено 

наступне: «конфіскація майна» та «спеціальна конфіскація» співвідносяться як 

загальна та окрема категорії та полягають «в примусовому безоплатному 

вилученні… у власність держави… майна». Разом із цим ці поняття мають 

різний зміст, що вказує на важливість даної проблеми та необхідність її 

вирішення засобами кримінального права. Фахівці зауважили, що Конституція 

України визнає правомірною і конфіскацію майна як вид кримінального 

покарання і спеціальну конфіскацію як інший захід кримінально-правового 

характеру, і як заходи, що передбачено в КПК, ЦК, КУпЛП, Митному кодексі 

України тощо (вих. лист № 370-01-34 від 20.10.2020 р.) (виконавці – Л. М. 

Демидова, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько). 
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На запит Верховного Суду підготовлено 21 документ: 

– науково-правовий висновок щодо тлумачення поняття «злочин, 

пов’язаний із домашнім насильством», підготовлений на звернення судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду І. В. Григор’євої 

(вх. лист електронною поштою № 182а від 24.12.2019).  

Фахівці Інституту дійшли таких висновків: 

1) поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством», яким 

встановлюється обмеження для закриття кримінального провадження у разі 

відмови потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення, не відсилає виключно до змісту ст. 126-1 КК. Цим 

поняттям можуть охоплюватися й низка інших суспільно небезпечних діянь, що 

підпадають під ознаки поняття «домашнє насильство» у розумінні Закону 

№ 2229-VIII; 

2) оскільки «злочин, пов’язаний із домашнім насильством», може 

виражатися як у діяннях, що підпадають під ознаки як ст. 126-1 КК, так і інших 

статей КК, при встановленні змісту поняття «злочин, пов’язаний із домашнім 

насильством» слід виходити із конкретних фактичних обставин вчиненого 

насильства щодо особи з урахуванням ознак поняття «домашнє насильство» у 

розумінні Закону № 2229-VIII (вих. лист № 41-02-35 від 24.01.2020) (виконавці 

– В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

– науково-правовий висновок щодо зворотної дії в часі диспозиції ч. 1 

ст. 155 КК України, підготовлений на звернення судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду Н. С. Стефанів  (вх. лист 

електронною поштою № 203 від 26.02.2020)  

Фахівці Інституту дійшли таких висновків:  

1. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» 

від 14.03.2018 р. № 2334-VIII: 



 154 

 – має зворотну дію в часі, якщо до набуття ним чинності потерпіла особа 

не досягла статевої зрілості, проте досягла 16 років. 

– має зворотну дію в часі щодо  віку суб’єкта злочину (щодо осіб, які на 

час вчинення злочину до набуття чинності зазначеним Законом не досягли 18 

років). 

2. Відбулося посилення кримінально-правового захисту малолітніх осіб 

при їх вступі у статеві зносини – за ст. 152 КК України стали кваліфікуватися 

статеві зносини з особою, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної 

згоди. У зв’язку з цим положення Закону № 2227-VIII у цій частині зворотної 

дії не мають.  

3. Внаслідок змін, внесених Законом № 2334-VIII, відбулося розширення 

меж криміналізації діяння, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України, у таких 

аспектах: 

– шляхом розширення кола потерпілих особами, які досягли статевої 

зрілості, але яким не виповнилося 16 років; 

– шляхом віднесення до об’єктивної сторони цього злочину неприродних 

статевих зносин (вих. лист № 41-02-35 від 24.01.2020) (виконавці – В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва; окремий висновок – Н. О. Гуторова); 

– науковий висновок з питань застосування ст. 70 та ст. 71 КК України, 

підготовлений на звернення судді Верховного Суду М. В. Мазури (вх. лист 

електронною поштою № 186 від 10.01.2020) 

Щодо поставленого запитання («за якими правилами (зокрема, 

визначеними у ч. 4 ст. 70 КК або ст. 71 КК) суд повинен призначати остаточне 

покарання особі, яка вчинила новий злочин після постановлення судом першої 

інстанції вироку в попередній справі, однак до набрання цим вироком законної 

сили, у тому числі в ситуації, коли вирок суду першої інстанції в такій 

попередній справі було в подальшому (після вчинення нових злочинів) 

скасовано апеляційним судом у частині призначеного покарання та 

постановлено в цій частині новий вирок, яким призначено більш суворе 

покарання?») було сформулювало висновок, що до моменту набуття 
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обвинувальним вироком законної сили, призначити покарання у ситуації, 

зазначеної у зверненні судді М. В. Мазура, за сукупністю вироків є 

неможливим (вих. лист №42-02-35 від 28.01.2020) (виконавці – В. І. Борисов, 

М. В. Шепітько). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ч. 1 ст. 390 КК 

України, підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верхового Суду Т. В. Шевченко (із супровідним листом за підписом 

вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

Л. М. Лобойка) (вх №207 від 02.03.2020) 

Обґрунтовується, що формально-юридичне тлумачення положення ч. 1 

ст. 390 КК щодо «систематичного порушення встановлених правил 

проживання» орієнтує на те, що притягнення особи до дисциплінарної чи 

адміністративної відповідальності не є обов’язковою умовою настання 

кримінальної відповідальності за вище зазначений злочин, оскільки текст 

закону не містить дисциплінарної чи адміністративної преюдиції як умови 

застосування зазначеного положення. Разом з тим зазначається, що відповідні 

порушення, які входять у «систематичність», мають належним чином 

фіксуватися, і ці дані потім складають основу доказової бази для обґрунтування 

звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 КК (вих. лист 

№ 127-02-35 від 25.03.2020) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ст. 190 КК 

України, підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верхового Суду І. В. Григор’євої (із супровідним листом за підписом 

вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

Л. М. Лобойка) (вх № 211 від 10.03.2020). 

Встановлення законодавцем механізму (процедури) повернення органу 

соціального захисту виплачених коштів або їх надміру не має значення для 

кримінального переслідування. Така процедура має техніко-правовий характер, 

містить порядок вчинення відповідних цивільно-правових дій і слугує однією з 

гарантій мінімізації необґрунтованих звернень за соціальною допомогою. Тобто 
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тут вирішуються зовсім інші, а не кримінально-правові питання. Такий 

механізм не стосується жодної з ознак інкримінованого особі складу злочину 

(шахрайство), а тому не має значення для вирішення питання про її 

притягнення до кримінальної відповідальності (вих. лист № 141-02-35 від 

15.04.2020) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ч. 3 ст. 185 КК 

України, підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верхового Суду М. В. Мазура (із супровідним листом за підписом 

вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

Л. М. Лобойка) (вх. лист № 185 від 10.01.2020) 

Зроблено висновок, що крадіжка чужого майна, поєднана з проникненням 

до колодязя кабельної каналізації електрозв’язку, закритого люком (у тому 

числі не обладнаним замком), підлягає кваліфікації за ч. 3 ст. 185 КК України за 

ознакою «проникнення в інше приміщення». Зазначається, що аналіз поняття 

«інше приміщення»» є першочерговим, бо одна із властивостей сховища 

полягає у тому, щоб відповідне місце (територія) не було житлом або іншим 

приміщенням. Констатується, що перелік об’єктів, які підпадають під «інше 

приміщення» не є закритим. Крім того, на відміну від «сховища», для «іншого 

приміщення» не вимагається того, що доступ до нього був суттєво ускладненим 

(вих. лист № 59-02-35 від 07.02.2020) (виконавець – В. І. Борисов, 

О. О. Пащенко). 

– науковий висновок з питань можливості притягнення до кримінальної 

відповідальності за втечу з місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 393 КК України) 

щодо осіб, які відбували покарання у дільниці соціальної реабілітації виправної 

колонії, залишили установу та повернулися до неї через кілька годин, 

підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верхового Суду А. П. Бущенка (вх. лист № 228 від 14.04.2020) 

Зазначено, що спрямованість поведінки засуджених саме на ухилення від 

відбування покарання у виді позбавлення волі не є обов’язковою ознакою 

складу злочину, передбаченого ст. 393 КК України. Так само здійснення втечі 
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засудженими з території виправної колонії, перебуваючи під наглядом у 

дільниці соціальної реабілітації, не впливає на кваліфікацію (вих. лист № 154-

02-35 від 05.05.2020) (виконавець –В. І. Борисов, М. В. Шепітько). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ст. 3692 КК 

України, підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верхового Суду А. О. Чистика (із супровідним листом за підписом 

вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

Л. М. Лобойка) (вх. лист № 226 від 13.04.2020) 

Зроблено висновок, що наявність у примітці до ст. 3692 КК України 

положення про те, що особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави, є особи, визначені в пунктах 1–3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», який на час вчинення інкримінованих дій вже 

втратив чинність, не виключає можливість встановлення ознак складу злочину, 

передбаченого у цій статті. Зазначається, що аналізовані положення примітки 

до ст. 3692 КК України («Зловживання впливом») не містять у собі вказівок на 

умови визнання якогось діяння злочином, а тому в таких випадках не 

порушуються вимоги ч. 3 ст. 3 КК України. Такі умови містяться не в примітці, 

а в текстах диспозицій ч. 1-3 ст. 3692 КК (вих. лист № 165-02-35 від 22.05.2020) 

(виконавець – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

– науковий висновок щодо наявності/відсутності обмежень для 

отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю 

особами, визначеними в ч. 1 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», підготовлений на звернення судді судді Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду А.В. Жука (вх. лист № 65-

01-52 від 27.03.2020 р.) 

Зроблено висновок, що для правильного розуміння змісту конструкції 

«діяльність адвоката» слід враховувати те, що: а) її суб’єктом є адвокат у 

розумінні ч.1 ст. 6 Закону, тобто особа, яка у т. ч. склала присягу адвоката та 

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; б) її 

зміст становлять конкретні дії адвоката передбачені п. 2 ст. 1, ст. 19 Закону та 
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іншими положеннями законодавства. Присяга розглядається законодавцем як 

церемоніальна процедура, що визначає початок набуття повноважень (доступ 

до професії), а також взяття на себе особою, призначеною на відповідну посаду, 

зобов’язань щодо належного виконання свої службових обов’язків за такою 

посадою. Аналіз їх змісту, кодексів професійної етики та положень 

законодавства (зокрема щодо суддів та прокурорів), не містять норм як б 

свідчили при цьому про неможливість складання присяги адвоката. (вих. лист 

№ 131-01-55 від 06.04.2020р.) (виконавець – С.В. Подкопаєв). 

– науковий висновок щодо обчислення стажу роботи судді, 

підготовлений на звернення судді Великої Палати Верховного Суду 

О.Б. Прокопенка (вх. лист № 64-01-52 від 27.03.2020 р.) 

Зроблено висновок, що для визнання стажу роботи на посаді до стажу 

роботи, що дає право на відставку судді особа: а) мала перебувати на посаді 

слідчого (у слідчому підрозділі) податкової міліції; б) повинна мати 

процесуальні права та реалізовувати обов’язки передбачені КПК України (1960 

року). При цьому визначені Законом України «Про державну податкову службу 

в Україні» (ст. ст. 21-22) завдання та повноваження є загальними в цілому для 

податкової міліції та реалізуються підрозділами, вказаними у ст. 20 Закону, у 

тому числі слідчими підрозділами. Отже, зазначені посади не можуть 

розглядатися як такі, що відносяться до посад слідчих у розумінні абз. 2 ч. 4 ст. 

43 Закону України «Про статусу суддів» № 2862-ХІІ а, відповідно, стаж роботи 

на цих посадах як такий, що зараховується до стажу роботи та дає право на 

відставку судді. (вих. лист № 153-01-52 від 05.05.2020 р.) (виконавець – 

С.В. Подкопаєв); 

– науковий висновок відносно застосування статей 84, 86, 214, 237 КПК 

України  у їх взаємозв’язку, підготовлений на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України О.В. Петришина  (вх. лист № 64-

01-52 від 27.03.2020 р.) 

Зроблено висновок, що з урахуванням положень статей 84, 86, 214, 237 

КПК України у їх взаємозв’язку можливо оцінювати Як допустимі докази 
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протокол огляду речей та документів, проведеного  після внесення відповідних 

відомостей до ЄРДР та безпосередньо речі й документи, додані особою до 

заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення (вих. від 

14.05.2020 р.) (виконавець –  Н. В.Глинська); 

– науково-правовий висновок щодо окремих питань, які виникають у 

зв’язку з постановленням Європейським судом з прав людини рішення про 

відмову у знятті з особи імунітету, передбаченого ст. 1 Шостого протоколу 

до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (вих. лист № 

523/0/26-20 від 23.10.2020 р.), підготовлений на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина 

(вих. лист № 687 від 28.09.2020 р.)  (вх. електрон. лист № 283 від 29.09.2020 р.).  

Існуючий процесуальний механізм з перегляду судових рішень за 

виключними обставинами, передбаченими пунктом 2 частини 3 ст. 459 КПК 

України, має бути застосовано з врахуванням положень частини 4 статті 9 та 

частини 2 статті 24 КПК України шляхом розширювального тлумачення 

положень частини 1 статті 460 КПК України щодо кола осіб, які мають право 

подати заяву про перегляд судового рішення за виключними обставинами. З 

урахуванням зазначених аспектів щодо неповноти наданої інформації, а також 

складності правової кваліфікації ситуації, викладеної у листі судді Великої 

Палати Верховного Суду та відсутності релевантної до неї судової практики в 

Україні, висновки щодо поставлених питань не є однозначними та 

відображають особисту думку науковців. Оскільки  ситуація, що виникла,  

носить міжнародно-правовий характер, видається необхідним залучити до її 

вирішення фахівців в галузі міжнародного права (вих. лист. № 387/1-01-52 від 

12.11.2020 р.) (виконавець – М. І. Пашковський); 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ст. 176 КК 

України, підготований за зверненням судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верхового Суду А. П. Бущенка (із супровідним листом за підписом 

вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

Л. М. Лобойка) (вх. лист № 227 від 14.04.2020 р.). 
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Зазначено, при визначенні матеріальної шкоди, завданої незаконним 

використанням об'єкта права інтелектуальної власності, як ознаки кримінально-

правової відповідальності та обов'язкової ознаки основного та кваліфікованих 

складів злочинів, передбачених статтею 176 Кримінального кодексу України, 

необхідно враховувати, що така матеріальна шкода не є прямою дійсною 

шкодою, тому її як наслідок незаконного використання об'єкта права 

інтелектуальної власності слід оцінювати як неодержану винагороду (упущену 

вигоду) за незаконне використання об'єкта такого права. При визначенні 

розміру упущеної вигоди визначається розмір прибутку, який власник об’єкта 

інтелектуальної власності міг би отримати, але не отримав внаслідок появи на 

ринку контрафактного примірника твору, або розмір ліцензійної винагороди, 

яку міг би отримати власник майнового права інтелектуальної власності, якби 

особа використовувала об’єкт інтелектуальної власності на законних підставах, 

а саме на основі ліцензії (ліцензійного договору). Кримінально-правова 

доктрина теж визнає необхідність врахування упущеної вигоди для 

встановлення розміру шкоди, заподіяної злочином, передбаченим ст. 176 КК 

України. Зокрема, науковці (в цьому аспекті) пишуть про «вартість предметів 

або суму доходу» чи про «суму коштів, яку б отримав (мав) отримати суб’єкт 

авторського права чи суміжних прав на відповідні об’єкти права 

інтелектуальної власності». (вих. лист № 291-02-35 від 25.08.2020) (виконавець 

– В. І. Борисов, О. О. Пащенко, Г. К. Авдєєва). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування інституту 

повторності в кримінальному праві, підготований за зверненням судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верхового Суду С. І. Кравченка 

(вх. лист вх. № 242 від 23.06.2020 р.) 

Зроблено висновок, що сам факт обвинувачення особи у вчиненні 

злочину (без постановлення вироку) є лише версією органів досудового 

розслідування, яку вони мають доводити на підставі обов’язку доказування 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 92 КПК України. Тому правові норми щодо 

презумпції невинуватості (за відсутності вироку суду), а також наявність не 
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розглянутого по суті кримінального провадження не породжує правових 

наслідків для юридичної оцінки наступних чи попередніх діянь особи, у 

вчиненні яких вона обвинувачується. Зроблено висновок, що інститут 

повторності принципу non bis in idem не суперечить, оскільки по-перше, кожен 

із злочинів, що входить у множинність, зокрема у повторність, отримує 

належну правову оцінку, і вина підсудного має бути доведена у вчиненні 

кожного із злочинів, що утворює повторність; по-друге, у формулі кваліфікації 

відображається лише другий із повторних злочинів (у тому випадку, якщо їх 

більше), і покарання призначається за всі повторні злочини разом, а не є 

механічною сумою покарань за кожен повторний злочин, тому в цьому аспекті 

має місце не bis in idem, а зворотна ситуація, коли одночасно оцінюються всі 

епізоди злочинної діяльності (вих. лист № 310-02-35 від 07.09.2020) (виконавець 

– В. І. Борисов, О. О. Пащенко).      

– науковий висновок щодо тлумачення статей 152 та 153 КК України, 

підготований за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верхового Суду В. В. Щепоткіної (вх. лист № 247 від 26.06.2020 р.). 

1. Оскільки склад злочину у 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 

2. Щодо складу злочину, передбаченого ст. 153 КК України, то 

законодавчі зміни не свідчать про декриміналізацію більшості проявів, а так 

само про покращення становища особи у будь-який спосіб у порівнянні з 

попередньою юридичною конструкцією цього складу злочину. 

3. Зміни диспозицій у нормах, передбачених статтями 152, 153 КК 

в редакції Закону № 2227-VIII, не є підставою для застосування зворотної дії 

закону в часі.  

4. Стосовно зґвалтування малолітнього санкція змінювалася кілька 

разів: спочатку була пом’якшена, а потім посилилася, повернувшись до 

попереднього розміру. У зв’язку з цим тут має силу проміжний Закон № 2227-
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VIII, що діяв до прийняття Закону від 19.12.2019 р. № 409-IX, і санкція якого 

передбачала відповідальність за такі дії у вигляді позбавлення волі на строк від 

восьми до п’ятнадцяти років. 

Що стосується злочину, передбаченого ст. 153 КК, у частині вчинення 

діяння групою осіб та щодо неповнолітнього у зв’язку з посиленням санкції має 

силу Закон, який діяв до Закону № 2227-VIII, тобто має місце зворотна сила 

Закону, а стосовно малолітнього – Закон № 2227-VIII (адже санкція 

пом’якшилася), тобто зворотної сили немає (вих. лист № 318-02-35 від 

14.09.2020 р.) (виконавець – Д. П. Євтєєва). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ч. 1 ст. 366 КК 

України, підготований за зверненням судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верхового Суду А. М. Макаровець (із супровідним листом за підписом 

вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді 

Л. М. Лобойка)  (вх. лист № 246 від 26.06.2020 р.) 

Зроблено висновок, що різниця між такими діяннями як «складання» і 

«внесення», що містяться в диспозиції ч. 1 ст. 366 КК, полягає в тому, що 

перше полягає у створенні нового офіційного документа, який на момент цього 

діяння ще не існував як предмет об’єктивної дійсності; натомість «внесення» 

характеризується тим, що певні відомості вносяться в наявний документ, що на 

той момент вже має ознаки офіційного. Не зазначення в графі розробленого 

бланка заяви юридично значимої інформації можна вважати способом вчинення 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК. Оскільки ознак офіційного документа 

така заява набуває лише після її підпису відповідним суб’єктом та завірення 

цього підпису печаткою такої юридичної особи, – то на момент використання 

цього способу («не зазначення юридично значимої інформації») офіційного 

документу ще нема, він у такий спосіб створюється. Тому тут має місце 

«складання» офіційного документа (вих. лист 242-02-35 від 13.07.2020 р.) 

(виконавці – Борисов В. І., Пащенко О. О.). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ч.ч. 1,2 ст. 115 

КК України, підготований за зверненням судді Касаційного кримінального 
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суду у складі Верхового Суду Г. М. Анісімова (вх. лист вх. № 265 від 

18.08.2020 р.). 

Зроблено висновок, що усталена правова позиція щодо кваліфікації 

вчиненого за сукупністю ч. 1 ст. 115 КК та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК за 

умови фактичного заподіяння смерті одній людині у разі посягання на життя 

двох або більше потерпілих є обґрунтованою та перегляду не підлягає. 

Зазначена кваліфікація відповідних випадків не створює штучної сукупності 

злочинів, якої не може бути при конкуренції загальної та спеціальної 

кримінально-правових норм. Тут йдеться не про конкуренцію загальної та 

спеціальної норм, а про простий і кваліфікований склад одного і того самого 

злочину. У теорії права загальновизнано те, що окремими нормами є такі, що 

мають самостійний предмет правового регулювання (охорони). Тому 

кримінально-правовою нормою є лише ст. 115 КК у цілому, а не окрема її 

частина (ч. 1 або ч. 2). Спеціальними ж по відношенню до ст. 115 КК є 

кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за умисне 

позбавлення життя, наприклад, спеціальних потерпілих (ст.ст. 112, 348, 443 КК 

тощо). Крім того, твердження про «штучну сукупність злочинів» викликає 

заперечення, оскільки в такому разі «штучною» буде будь-яка ідеальна 

сукупність злочинів (випадків, де одним діянням вчиняється два або більше 

злочинів), тому не про яку «штучність» у таких випадках вести мову неможна. 

(вих. лист № 319-02-35 від 15.09.2020 р.) (виконавець – О. О. Пащенко); 

 

 

– науково-правовий висновок щодо окремих питань застосування 

положень ст. ст. 70, 71 КК України, підготований за зверненням судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верхового Суду 

В. П. Огурецького (вх. лист вх. № 296 від 27.10.2020 р.). 

Зроблено висновок, що  у разі одночасного застосування положень статей 

70, 71 КК остаточне покарання підсудному має призначатися в декілька етапів. 

На першому етапі суд призначає покарання за новим вироком за злочин, 
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скоєний 28 січня 2019 р., тобто після винесення вироку за подібні злочини 17 

січня 2019 р. Далі, згідно вимог ч. 1 ст. 71 КК до покарання призначеного за 

новим вироком, суд має повністю або частково приєднати невідбуту частину 

покарання за попереднім вироком. На другому етапі суд, після постановлення 

для цього необхідних кримінальних процесуальних рішень, має призначити 

нове покарання, врахувавши при цьому, що епізодів вчинення злочинів стало на 

один більше. На третьому етапі до покарання, призначеного за новим вироком 

(в якому об’єднані епізоди, зазначені у вироках від 17 січня 2019 р. та 4 грудня 

2019 р. та останній епізод), повністю або частково приєднується невідбута 

частина покарання за попереднім вироком. Окрім того науковцями було 

рекомендовано Верховному Суду визначитися також зі змістом поняття 

«злочинна діяльність», тлумачення якого на рівні Верховного Суду можна буде 

розглядати як «розвиток права» (ч. 5 ст. 4341 Кримінального процесуального 

кодексу України), оскільки в чинному законодавстві про кримінальну 

відповідальність таке поняття стало використовуватися (див. ст. 256 КК, її 

різновид «терористична діяльність» (див. ч. 2 ст. 2583 КК)), а у наданому 

зверненні це поняття використане авторами як аргумент на користь 

пропонованих їм вирішень (вих. лист № 411-02-35 від 26.11.2020 р.) (виконавці 

– В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

– науково-правовий висновок щодо тлумачення того, чи є декларація про 

готовність об’єкта будівництва до експлуатації офіційним документом в 

розумінні ст. 366 КК і примітки до ст. 358 КК, підготований за зверненням 

голови Касаційного кримінального суду у складі Верхового Суду  

С. І. Кравченка  (вх. лист вх. № 299 від 29.10.2020 р.). 

Фахівці Інституту дійшли, зокрема, висновку, що декларація набуває 

статусу офіційного документа з моменту її реєстрації відповідним органом 

державного архітектурно-будівельного контролю. Саме з цього моменту 

зафіксована у декларації інформація набуває юридично значущого характеру, 

адже реєстрація декларації засвідчує прийняття в експлуатацію об’єкта та є 

підставою для укладення договорів про постачання необхідних для його 
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функціонування ресурсів. Складання службовою особою та подача декларації 

до реєстрації не надає цьому документу статусу офіційного, адже декларація 

має пройти процедуру перевірки та може бути повернена замовнику для 

усунення порушень установлених вимог (вих. лист № 404-02-35 від 25.11.2020 

р.) (виконавці – В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

– науковий висновок щодо окремих питань застосування ст. 185 КК 

України, підготований за зверненням судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного суду І. В. Іваненка (вх. № 305 від 20.11.2020 р.) 

Фахівці Інституту дійшли, зокрема, висновку, що встановлення 

корисливого мотиву є обов’язковим для наявності суб’єктивної сторони 

злочину (кримінального правопорушення) щодо крадіжки. Тому діяння особи 

не може бути кваліфіковане як крадіжка у разі встановлення судом відсутності 

у такої особи корисливого мотиву та наявності іншого мотиву вчиненого діяння 

(вих. лист № 456-02-35 від 23.12.2020 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. 

Пащенко). 

– науково-правовий висновок щодо поновлення строку на апеляційне 

оскарження на підставі пункту першого частини другої статті 354 ЦПК 

України після спливу одного року з дня складання повного тексту судового 

рішення на звернення Голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного 

Суду Б. І. Гулька (вих. лист № 523/0/26-20 від 23.10.2020 р.), підготовлений на 

виконання доручення Президента Національної академії правових наук України 

О.В. Петришина (вих. лист № 762 від 26.10.2020 р.)  (вх. електрон. лист № 297 

від 26.10.2020 р.) 

У разі подання апеляційної скарги особою, яка не була повідомлена про 

розгляд справи після спливу одного року з дня складення повного тексту 

судового рішення, вирішується питання його поновлення відповідно до статті 

354 ЦПК України, при тому, що особа отримала копію рішення (але це рішення 

їй в порядку, встановленому законом, не вручалась), а з апеляційною скаргою 

звернулась лише через 9 місяців. У подальшому представник заявника не 

виконав ухвалу Івано-Франківського апеляційного суду від 18 травня 2020 
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року. Тому у відкритті апеляційного провадження по даній справі було 

відмовлено. За таких обставин необхідно виходити з наявності або відсутності 

таких основоположних обґрунтувань на користь прийняття рішення про 

поновлення пропущеного строку звернення до суду стосовно неповного 

забезпечення принципу правової визначеності, а саме: 1) недотримання строків 

було зумовлено діями (бездіяльністю) суду попередньої інстанції, зокрема, 

особі не надіслано протягом строку на оскарження судового рішення, копію 

повного тексту рішення суду попередньої інстанції (справа «Мушта проти 

України»); 2) пропуск строку на оскарження обумовлений особливими і 

непереборними обставинами (справа «Устименко проти України»); 3) 

відновлення строку необхідне для виправлення фундаментальних недоліків або 

серйозних судових помилок (справа «Безруков проти Росії») (вих. лист. № 

386/1-01-52 від 11.11.2020 р.) (виконавці – М. І. Пашковський, О. І. Марочкін). 

 

На запит інших органів (1 документ): 

- науковий висновок щодо тлумачення норм кримінального 

процесуального законодавства в частині підготовки досудової доповіді, 

підготовлений на звернення директора Державної установи «Центр 

пробації» О.Б. Янчука (вх. лист № 638-01-26 від 23.12.2019 р.). 

Зроблено висновок, що обов’язок представника уповноваженого органу 

пробації щодо складання досудової доповіді має бути виконаний у спосіб 

надання суду інформації про соціально-психологічну характеристику 

обвинуваченого у встановленій законом формі та у строки,  визначені в судовій 

ухвалі, що є правовою підставою для складання досудової доповіді. Закон не 

встановлює будь-яких обставин, що є підставою для звільнення органу пробації 

від виконання зазначеного обов’язку. (вих. лист. № 21-01-39 від 16.01.2020 р.) 

(виконавці – Н. В. Глинська, Д. І.Клепка, О. І. Марочкін); 

 

Впровадження результатів правової експертизи  

законопроектів та інших актів. 
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Від Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду одержано 

акт впровадження результатів наукових досліджень, отриманий стосовно 

наукових висновків, підготовленх Борисовим В. І. у співавторстві з Євтєєвою 

Д. П., Демидовою Л. М., Пащенком О. О., Шепітьком М. В. впродовж 2017 – 

2019 рр. 

 

 

5.4. Участь у розробці проектів інших документів та 

нормативно-правових актів (5 документів):  

 

– зауваження та пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної 

академії правових наук України на проєкт Державної стратегії щодо наркотиків 

на період до 2030 року, підготовані на виконання доручення на запит 

державного експерта експертної групи з питань обігу наркотичних засобів 

Директорату фармацевтичного забезпечення В. Дружиніної (вх. лист від 

27.08.2020 р.). 

Науковцями Інституту надані технічні рекомендації, зокрема, щодо 

додавання нумерації розділів, перенесення ключових індикаторів ефективності 

реалізації Стратегії у додаток, відмови від визначення термінології у Стратегії, 

що у подальшому не вживається у тексті, а так само заміни одних термінів на 

інші, більш доречні,  включення положення щодо строків виконання Стратегії, 

перейменування деяких розділів. Також сформульовано відповідні змістовні 

пропозиції та зауваження: додати положення щодо стратегічних пріоритетів; 

доповнити систему ключових принципів і засад Стратегії принципами 

мультидисциплінарності, наукообґрунтованості та інноваційності; доповнити 

деякі із оперативних цілей відповідними завданнями; доповнити перелік 

суб’єктів формування та реалізації наркополітики; передбачити, що раз на 5 

років відповідальні суб’єкти подають до ДСКН інформацію за ключовими 
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індикаторами ефективності реалізації Стратегії, а ДСКН готує та оприлюднює 

звіт про стан реалізації Стратегії. (вих. лист № 301/1-01-55 від 31.08.2020 р.) 

(виконавці – А. О. Гаркуша, О. О. Пащенко, О. В. Новіков, С. С. Шрамко). 

 - пропозиції до тексту Моделі стратегії боротьби з корупцією на 

2021−2030 роки на запит НПЦ Генеральної прокуратури Республіки Білорусь 

(вх. лист б/н від 15.09.2020 р.). 

Виділено стратегічні напрями і заходи запобігання корупції на 

елітарному, середньому й низовому рівнях корупційних практик з огляду на 

особливості політичного режиму цієї країни (вих. лист б/н від 27.09.2020 р.). 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, М. Г. Колодяжний, Т. Є. Дунаєва).   

на звернення Заступника Голови Вищої ради правосуддя 

О. В. Маловацького підготовлено:  

– пропозиції щодо питань, порушених у Щорічній доповіді за 2019 рік 

«Про стан забезпечення суддів в Україні», затвердженої рішенням Вищої ради 

правосуддя № 933/0/15-20 від 9 квітня 2020 р., підготовлені на виконання 

доручення Президента Національної академії правових наук України  

О.В. Петришина № 27570/0/9-20 від 17.07.2020 р. (вх. лист № 134-01-52 від 

23.07.2020 р.) 

Проаналізувавши зміст Щорічної доповіді за 2019 р. «Про стан 

забезпечення суддів в Україні» (далі – Щорічна доповідь) можемо висловити 

пропозиції, а саме: зважаючи на те, що «… сама по собі наявність 

кримінального провадження стосовно судді негативно впливає на авторитет 

правосуддя та суспільну довіру до суду», є недопустимим розголошення 

правоохоронними органами будь-яких відомостей досудового розслідування 

кримінального провадження стосовно кримінального правопорушення судді під 

час здійснення правосуддя щонайменш до звернення до суду з обвинувальним 

актом або з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. Така заборона може бути оперативно встановлена 

відповідними відомчими актами. Щодо усунення бездіяльності слідчих, 

прокурорів з внесення відповідних відомостей до ЄРДР про вчинення 
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кримінального правопорушення вже тривалий час відсутній будь-який прогрес, 

навпаки ситуація погіршується та негативно впливає на завантаженість слідчих 

суддів. Одним із можливих способів покращення ситуації може бути 

встановлення юридичної відповідальності для слідчих, прокурорів у зв’язку з їх 

бездіяльністю з внесення відповідних відомостей до ЄРДР про вчинення 

кримінального правопорушення через виокремлення спеціального (окремого) 

складу правопорушення (вих. лист. № 298-01-52 від 27.08.2020 р.) (виконавець – 

М. І. Пашковський). 

 пропозиції науковців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України до проєкту Положення про обласну науково-

координаційну раду та до проєкту Концепції пріоритетних напрямів роботи для 

соціально-економічного розвитку Харківського регіону, підготовлені на 

виконання доручення Президії Національної академії правових наук (вх. лист 

№ 249 від 01.07.2020). 

Щодо проєкту Положення про обласну науково-координаційну раду 

науковцями Інституту висловлені наступні пропозиції. Запроновано п. 1.2.  

Положення викласти у такій редакції: «у своїй діяльності Рада керується 

Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради 

України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими  актами». Зазначено не 

доцільності залучення спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками) на договірних засадах. Зауважено, що у 

фположенні немає інформації щодо порядку та критеріїв відбору членів Ради, 

вимог до її членів, їх орієнтовної кількості. Рекомендовано внести зміни у 

Положення, що враховували би засідання Ради правомочними за присутності 

більшості від її складу.  
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Щодо проєкту Концепції пріоритетних напрямів роботи для соціально-

економічного розвитку Харківського регіону наголошено на необхідності 

зосередження уваги на таких принципових положень як інноваційне зростання, 

інфраструктурне зростання, працевлаштування та соціальне забезпечення, 

екологічне зростання. Зазначено, що у проєкті Концепції не приділено уваги 

безпеці населення регіону, зокрема, питанням профілактики злочинності. У 

зв’язку з цим рекомендується доповнити указану Концепцію відповідним 

підрозділом такого змісту: «_._. Публічний порядок і безпека, проблема 

злочинності та напрямів її обмеження». Окрім того, запропоновано доповнити 

проєкт пунктами 1.3.7 і 1.3.8 тощо. (вих. 229-01-52 від 02.07.2020) (виконавці – 

В.С. Батиргареєва, Д.П. Євтєєва, Н.О. Гуторова, О. О. Пащенко, М.Г. 

Колодяжний, С.С. Шрамко, А.В. Калініна, О.В. Новіков, К.А. Новікова, 

Г.С. Крайник); 

– пропозиції та судження до Стратегії розвитку Національної академії 

правових наук України на 2021-2025 роки, підготовлені на лист Головного 

вченого секретаря НАПрН України В. А. Журавля  (вх. лист № 248 від 

01.07.2020 р.). 

1. Запропоновано включити до Стратегії низку розділів, зокрема, 

«Розвиток наукових досліджень (пріоритетні теми, напрями та механізми їх 

реалізації); «Співпраця Національної академії правових наук України із 

центральними та місцевими органами влади»; «Престиж правової науки та 

професії науковця-правника»; «Фінансування науки» та ін. Запропоновано 

змістовне наповнення цих розділів (вих. лист. № 330-02-52 від 21.09.2020 р.) 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко, М. Г. 

Колодяжний, О.І. Марочкін); 

У межах співробітництва з Харківської обласною державною 

адміністрацією та Консультативною місією Європейського Союзу підготовлено 

низку рекомендацій щодо стратегічних напрямів забезпечення публічного 

порядку і безпеки на території Харківської області на 2020 рік (вх. лист № 160 

від 01.11.2019 р.).  
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Запропоновано низку заходів, спрямованих на: профілактику вандальних 

проявів; запобігання фальсифікації підакцизних товарів та харчових продуктів; 

протидію злочинам, що вчиняються на ґрунті расової, національної, релігійної 

та іншої нетерпимості; запобігання суїцидам у підлітковому середовищі; 

розвиток системи захисту тварин від жорстокого поводження; запобігання 

вчиненню злочинів у паливно-енергетичній сфері (Батиргареєва В. С., 

Колодяжний М.Г., Шрамко С.С., Калініна А.В.) (вих. лист № 1198-01-47 від 

26.11.2019 р.) (не увійшло до звіту за 2019 р.). 

 

 

VІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У 2021 році у структурних підрозділах Інституту планується 

продовження роботи над поточними темами фундаментальних досліджень із 

метою реалізації завдань, визеначених у 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., 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.  

Науковці сектора дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю завершать 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), 

Л. М. Демидова (керівник наукових робіт), акад. НАПрН України В. І. Борисов,  
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О. О. Пащенко, М. В. Шепітько, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова, 

Н. В. Шульженко, О. С. Попович, Д. О. Куковинець, А. І. Максименко. 

Науковці сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства у 2021 році планують завершення роботи над науковим 

дослідженням за фундаментальною темою «Теоретичні питання удосконалення 

кримінально – виконавчого законодавства України та практики його 

застосування», а саме вивчення наукової літератури за темою дослідження, 

ознайомлення з нормативно-правовими актами України у сфері реформування 

кримінально-виконавчої системи, систематизація та узагальнення накопиченої 

літератури, написання наукових статей і тез наукових доповідей, монографії. 

Основні виконавці: А.Х. Степанюк (науковий керівник теми), 

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

У 2021 році науковці відділу кримінологічних досліджень розпочнуть 

роботу над фундаментальною темою «Стратегія запобігання правопорушенням 

у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні», яка буде 

виконуватися відповідно до робочого плану. 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, Б. М. Головкін, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, 

А.В. Калініна, Ю. Б. Данильченко. І. О. Христич, О. В. Новіков,  С. В. Панова. 

У 2021 році творчий колектив сектора дослідження проблем судової, 

слідчої та прокурорської діяльності завершить дослідження фундаментальної 

теми: «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства 

України». Буде підготовлено рукопис колективної монографії, розроблено 

науково-обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

кримінального процесуального законодавства України, отримані результати 

дослідження також будуть опубліковані в наукових статтях та тезах наукових 

доповідей. Буде видано заключний звіт за результатами роботи над темою 
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фундаментального дослідження протягом 2017-2021 рр., обговорені пропозиції 

щодо майбутніх фундаментальних досліджень, підготовлено обгрунтування  

нової фундаментальної теми дослідження на 2022 р. та наступні роки. 

Основні виконавці: О. Г. Шило (науковий керівник теми), Н. В. Глинська, 

Л. М. Москвич, І. В. Назаров, С. В. Подкопаєв (з 01 квітня 2020 р.),  

М. І. Пашковський (з 05 серпня 2020 р.), О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва, 

Д. І. Клепка, Г. С. Крайник (з 06 березня 2020 р. по 21.07.2020 р.), 

А. А. Барабаш. 

Науковці лабораторії «Використання досягнень науки і техніки у 

боротьбі зі злочинністю» завершать працювати над фундаментальною темою 

«Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального 

кримінального процесу» згідно з робочим планом. Наукові результати 

дослідження будуть відображені у монографії, 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, В. О. Яремчук, М. О. Соколенко. 

Колектив лабораторії дослідження проблем національної безпеки у 

сфері громадського здоров’я розпочне роботу над фундаментальною темою 

«Національна безпека у сфері громадського здоров’я: правові засоби захисту 

від загроз». Наукові результати дослідження будуть відображені у наукових 

статтях, доповідях на науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих 

столах» із цієї проблематики.  

Основні виконавці: акад. НАПрН України Н. О. Гуторова (керівник 

теми), В. М. Пашков, А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, 

Ю. Ю. Забуга, А. С. Сидоренко. 
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VІ. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ 

ЗАХОДІВ: КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, “КРУГЛИХ СТОЛІВ” ТОЩО 

6.1. Наукові заходи, що були організовані та проведені Інститутом 

(12): 

Заходи на виконання тем фундаментальних досліджень (8): 

1. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: 

інтернет-конференція (м. Полтава-Харків, 29 квітня 2020 р.). Кількість 

учасників – 80. Видано збірник тез доповідей. 

2. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації: міжнародний науково-практичний круглий стіл, 

присвячений пам’яті академіка В. В. Сташиса у режимі онлайн (м. Харків, 15 

травня 2020 р.) Співорганізатори: НЮУ імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 

відокремлений підрозділ у Харківській області ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна, Харківський національний університет внутрішніх справ). Кількість 

учасників – 110. Видано збірник матеріалів. 

3. Запобігання корупції у приватному секторі : всеукраїнський 

науково-практичний онлайн «круглий стіл», присвячений 25-річчю із дня 

створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження 

академіка Володимира Сташиса (м. Харків, 1 липня 2020 р.). Спіорганізатор: 

НЮУ імені Ярослава Мудрого. Кількість учасників – 60. Видано збірник 

матеріалів. 

4. Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії: всеукраїнський 

науково-практичний онлайн-семінар (м. Харків, 09 липня 2020 р.). 

Співорганізатори – Харківський національний університет внутрішніх справ, 

Одеський державний університет внутрішніх справ, ГО «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права», Кримінологічна асоціація України, Науково-

дослідний інститут публічної політики і соціальних наук. Кількість учасників – 

110.  
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5. Використання технологій штучного інтелекту у протидії 

злочинності: всеукраїнський науково-практичний семінар (м. Харків, 05 

листопада 2020 р.). Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України». Кількість 

учасників – 100. Видано збірник матеріалів. 

6. Конституційні засади захисту прав пацієнтів в період пандемії: IV 

медико-правовий форум (міжнародний захід) (м. Харків, 11 грудня 2020 р.). 

Співорганізатори: науковий журнал “Wiadomosci Lekarskie”, ОБСЄ, НАПрН 

України, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Українська національна група 

Міжнародної асоціації кримінального права, ГО «Асоціація фармацевтичного 

та медичного права». Кількість учасників – 100. Видано збірник матеріалів. 

7. Встановлення позитивних взаємин з правопорушником як принцип 

пробації: всеукраїнський науково-практичний круглий стіл (м. Харків, 18 

грудня 2020 р.). Співорганізатор: державна установа «Центр пробації». 

Кількість учасників –100. Заплановано видання збірника матеріалів. 

8. Регіональний «круглий стіл» «Діяльність Національного 

превентивного механізму у Харківському регіоні», м. Харків, 21 грудня 2020 р. 

(В. С. Батиргареєва). 

 

Інші заходи, організовані Інститутом (4): 

1. Дотримання академічної етики: майстер-клас (м. Харків, 13 травня 

2020 р.). Кількість учасників – 90. Опубліковано огляд на сайті Інституту. 

2. Засідання ради молодих учених Інституту в рамках проведення ІX  

Всеукраїнського тижня права (м. Харків, 22 травня 2020 р.). Кількість 

учасників – 25. Опубліковано огляд на сайті Інституту. 

3. Професійна деформація: міфи та реальність: майстер-клас (м. Харків, 

24 червня 2020 р.). Кількість учасників – 30. Опубліковано огляд на сайті 

Інституту. 

https://www.lira.clinic/vymohy-dlya-naukovyh-publikaciy-wiadomosci-lekarskie-polsha
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4. Засідання ради молодих учених і аспірантів Інституту в рамках 

проведення тижня прав людини (м. Харків, 10 грудня 2020 р.). Кількість 

учасників – 12. Опубліковано огляд на сайті Інституту. 

 

6.2. Наукові заходи, в яких брали участь науковці Інституту 

За звітний період співробітники Інституту взяли активну участь у роботі 

125 міжнародних, республіканських, регіональних та місцевих науково-

практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, зокрема: 

1) 2nd International scientific and practical conference «Eurasian scientific 

congress» (17-19 травня 2020 р., Барселона, Іспанія). Організатори: Barca 

Academy Publishing (В.М. Шевчук); 

2) Dynamics of the development of world science: 9th International 

scientific and practical conference (13-15 травня 2020 р., Ванкувер, Канада). 

Організатори:  CPN Perfect Publishing Group (В.М. Шевчук); 

3) Scientific Horizon in the Context of Social Crises: 2nd International 

Scientific and Practical Conference (м. Токио, Японія, 26-28 лютого, 2020). 

Організатор: Scientific Publishing Center «InterConf» (Г.К. Авдєєва); 

4) Perspectives of world science and education: VIII International 

Scientific and Practical Conference  (22-24 квітня, 2020 р., Осака, Японія.). 

Організатори: CPN Publishing Group (В.М. Шевчук); 

5) Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства: дискусійна панель в межах ІV 

Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 25 вересня 2020 

р.). Cпіворганізатори: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Національна академія правових наук України, ГО «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права», Міжнародна асоціація кримінального права, 

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (Л. М. Демидова,  

В. І. Борисов, М. В. Шепітько (відповідальний секретар), Н. В. Шульженко, 

О. О. Пащенко,  Д. О. Куковинець); 
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6) Науково-практичний вебінар «Оцінка проєкту нового КК України 

щодо його відповідності принципам кримінального права та міжнародним 

стандартам» (м. Харків, 3 грудня 2020 р.). Організатор: Робоча група з питань 

розвитку кримінального права (В. І. Борисов, Л. М. Демидова). 

7) Board of Directors of International Association of Penal Law (м. 

Париж, 25 вересня 2020 р.). Організатор: Міжнародна асоціація кримінального 

права (М. В. Шепітько); 

8) Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией: 

международная научно-практическая конференция (г. Минск, 29 сентября 2020 

г.). Організатори: Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Научно-

практический центр проблем укрепления законности та правопорядка 

Генеральной прокуратурі Республики Беларусь (В. С. Батиргареєва, 

С. С. Шрамко, Б. М. Головкін, О. О. Пащенко, Ю. Б. Данильченко,  

М. Г. Колодяжний, Н. В. Глинська, Д. І. Клепка, А. В. Калініна, І. О. Христич,  

Т. Є. Дунаєва, О. В. Новіков); 

9) 19-й Вроцлавський симпозіум з питань експертизи документів: 

міжнаодна наукова конференція (м. Вроцлав, 7-8 жовтня 2020 р.). Організатор: 

Кафедра судової медицини факультету права, управління та економіки 

Вроцлавського університету (Польща) (М. В. Шепітько); 

10) Eurodoc Conference “Open up your science!”, Warsaw, Poland, 22-23 

July, 2020 (A. В. Kaлiнiнa).  
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VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Наукові праці, що були видані в Інституті  

(під грифом Інституту) 

 

Монографії, видані в Інституті, за темами фундаментальних досліджень  

(5 од., 75,7 д.а.): 

1. Гальцова О. В., Степанюк А. Х. Принцип поваги до прав і свобод 

людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні 

покарань: монографія. Харків : Право, 2020. 224 с. 2020. 224 с. (14 д.а.). 

2. Запобігання корупції у приватному секторі: монографія / за заг. ред. 

Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2020. с. (10 д.а.). 

3. Зменшення можливостей вчинення злочинів: стратегічний підхід до 

запобігання злочинності в Україні / В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, 

М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 294 с. (13,5 д.а.) 

4. Новікова К. А. Обмеження свободи як вид покарання. Харків: 

Право, 2019. 288 с (17 д.а) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

5. Подкопаєв С.В. Організація та діяльність прокуратури в Україні: 

монографія. Харків: Право, 2020. 364 с. (21,2 д.а.) Акт впровадження за 

підписом Начальника Департаменту кадрової роботи та державної служби 

Офісу Генерального прокурора С. Янович (вих. лист № 07-9787 від 08.12.2020 

р., вх. лист № 219-01-32 від 14.12.2020 р.) та акт впровадження за підписом 

Заступника директора Інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц. Огнев’юк Г.З. (вих. лист  від 11.12.2020 р., 

вх. лист № 220-01-53 від 14.12.2020 р.). 

 

Монографії, видані в Інституті, поза темами фундаментальних досліджень 

немає 
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Збірники наукових праць, 

видані в Інституті, за темами фундаментальних досліджень  

(8 од., 187,66 д.а.): 

1. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу 

України : матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: 

В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 

2019. 500 с. (58,13 д.а.) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

2. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (Харків, 15 

трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. 

ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. 776 с. (44,21 д.а.). 

3. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : 

матеріали інтернет-конференції (Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 

2020. 316 с. (16,28 д.а.). 

4. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: 

В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2020. Вип. 39. 130 с. (16,74 д.а.) 

5. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: 

В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2020. Вип. 40. 148 с. (17,2 д.а.) 

6. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : 

матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : 

Право, 2020. 78 с. (3 д.а.) 

7. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. 

онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ 

вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. 

Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. 214 с 

(12,1 д.а.). 

8. Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2019 р.: 

законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 
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законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов,  

С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 с. (20 д.а.). 

 

Збірники наукових праць, 

видані в Інституті, поза темами фундаментальних досліджень  

(1 од., 2 д.а.):  

 – на виконання проекту за підтримки Національного Фонду досліджень 

України у «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій 

та шляхи їх усунення в Україні» (реєстраційний номер: 2020.01/0155): 

1. Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та 

Україні: до проблеми мінімізації: Використання технологій штучного інтелекту 

у протидії злочинності: матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару (м. 

Харків, 5 листоп. 2020 р) / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України Харків : Право, 2020. 48 с. (2 д.а.). 

 

Наукові статті, видані в Інституті, 

за темами фундаментальних досліджень (7 од., 4 д.а.): 

1. Батиргареєва В. С. Питання боротьби з рецидивною злочинністю у 

матеріалах Конгресів ООН щодо запобігання злочинності та поводження з 

правопорушниками. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: 

В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 39–45. (0,6 д.а.) 

DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-23 (включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). 

2. Голіна В.В., Шрамко С.С. Вплив класичної кримінології на 

кримінологічну політику сьогодення. Питання боротьби зі злочинністю : зб. 

наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2020. Вип. 39. С. 32–38 

(0,6 д.а.). DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-32. (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, Наукова періодика України 

(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). 
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3. Дунаєва Т.Є. Впровадження профілактичної діяльності під час 

досудового розслідування кримінальних правопорушень в Україні. Питання 

боротьби зі злочинністю зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х.: Право, 

2020. Вип. 39. С 85-90 (0,5 д.а.) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 

включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського) 

4. Калініна А. В. Пандемія вірусу vs правопорядок: кримінологічний 

прогноз. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: 

В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 39–45. (0,6 д.а.). 

DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-39. (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, Наукова періодика України 

(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). 

5. Клепка Д.І. Індикатори якості кримінального процесуального 

законодавства, що регулює порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під час досудового розслідування. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. 

пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. Х. : Право, 2020. Вип. 40. С. 54–61 (0,6 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus 

International» (Польща); входить до переліку фахових видань України за 

напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова 

періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

6. Колодяжний М. Г. Теорія розбитих вікон: сутність і практика 

застосування. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: 

В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 67–72 (0,6 д.а.). 

DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-67 (включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). 

7. Новікова К. А. Ознаки та поняття обмежувальних заходів у 

Кримінальному кодексі України. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 
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пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 54–60 (0,5 

д.а.). DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-67 (включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International, Наукова періодика України 

(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)). 

 

Наукові статті, видані в Інституті, 

поза темами фундаментальних досліджень (1 од, 1 д.а.) 

– на виконання проекту за підтримки Національного Фонду досліджень 

України у «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій 

та шляхи їх усунення в Україні» (реєстраційний номер: 2020.01/0155): 

1. Батиргареєва В. С., Борисов В. І., Євтєєва Д. П., Калініна А. В., 

Колодяжний М. Г., Шрамко С. С. Поширення пандемії COVID-19 в Україні: 

соціально-правові та кримінологічні проблеми. Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2020. 

Вип. 40. С. 9–22 (1 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей, видані в Інституті, 

за темами фундаментальних досліджень: (62 од., 12,4 д.а.) 

1. Авдєєва Г. К. Незалежна судова експертиза як засіб  протидії 

корупції у приватному секторі.  Запобігання корупції у приватному секторі : 

матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25‑річчю із дня 

створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95‑річчю із дня народження 

акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 

214 с. С. 9-12. (0,2 д.а.). 

2. Батиргареєва В.С. Оцінка ризиків та кримінальних загроз, 

пов’язаних із реалізацією українського проекту «Держава у смартфоні». 

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : 

матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 

446–451 (0,3 д.а.) (не ввійшло до звіту за 2019 рік). 
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3. Батиргареєва В.С. Світ ніколи не буде таким, як раніше: до картини 

кримінологічного футуризму. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 26-30 (0,3 д.а.). 

4. Батиргареєва В.С. Щодо кримінально-правової охорони 

інформаційного простору України  в умовах глобалізації. Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. 

наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків: 

Право, 2020. С. 39-45 (0,2 д.а.). 

5. Борисов В. І. Склад злочину: поняття та види. Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. 

наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Л. 

М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. 776 с. (авт. С. 56 – 61) 

(0,29 д.а.). 

6. Борисов В. І., Антонюк О. І., Пащенко О. О. Особливості 

юридичної відповідальності за правопорушення у сфері клінічних випробувань 

лікарських засобів. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період 

пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 22. (0,03 д.а.). 

7. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо співвідношення складів злочинів, 

передбачених статтями 152, 153 КК із прийняттям Закону України 2227-

VIII. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 

р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. 

Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 61-67. (тези наукової доповіді) (0, 2 д.а.) 

8. Борисов В. І., Пащенко О. О. Деякі питання застосування ч. 3 ст. 

185 КК  (щодо проникнення в «інше приміщення» при вчиненні крадіжки).  

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (Харків, 15 трав. 2020 
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р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. 

Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С. 68–71 (0,2 д.а.). 

9. Борисов В. І., Пащенко О. О. До питання соціальної обумовленості 

нової редакції Кримінального кодексу України. Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф., 

(Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, 

Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 33–37 (0,3 д.а.) (не увійшли до звіту 

2019 р.).  

10. Гальцова О.В. Безпека засуджених під час пандемії. Правові засади 

епідемічної безпеки: виклики та перспективи. Матеріали інтернет-конференції 

(м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 56 – 60. (0,2 д.а.). 

11. Гаркуша А. О., Гаркуша Є. О. Використання штучного інтелекту у 

внутрішньому антикорупційному комплаєнсі юридичних осіб. Запобігання 

корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. онлайн «круглого 

столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем 

злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. 

Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право. С. 25-29 (0,3 д.а.). 

12. Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О. COVID-19 як форс-мажорна 

обставина. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : 

матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 

2020. С. 61-64 (0,2 д.а.). 

13. Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О. Особливості загроз від кіберзлочинів в 

сфері використання медичних виробів. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : матер. міжнар. наук.-практ. круглого 

столу, присвяченого пам’яті академіка В. В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020). 

Харків : Право, 2020. С. 86-91. (0,2 д.а.). 

14. Глинська Н.В. Забезпечення права на справедливий судовий 

розгляд в умовах карантину: окремі аспекти. Правові засади епідемічної 

безпеки: виклики та перспективи: мат. інтернет-конф.  (м. Полтава, 29 квіт. 

2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 70-72 (0,1 д.а.). 
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15. Голіна В. В. Деякі зауваження і пропозиції щодо концептуальних 

засад нової редакції Кримінального кодексу України. Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф. 

(м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 42–46 (0,3 д.а.) (не 

ввійшло до звіту за 2019 рік). 

16. Голіна В.В. Чинники створення латентної злочинності. Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матер. 

міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 15 трав. 2020). Харків : Право, 

2020. С. 91–93 (0,2 д.а.).   

17. Голіна В.В., Шрамко С.С. Застосування високих технологій у 

забезпеченні громадської безпеки. Використання технологій штучного 

інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. 

Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 21-24 (0,2 д.а.). 

18. Гуторова Н.О. Протидії фальсифікації медичних виробів в період 

пандемії COVID-19. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи : матеріали інтернет-конференції (Полтава, 29 квіт. 2020 р.). 

Харків: Право, 2020. С. 73-75 (0,2 д.а.). 

19. Гуторова Н.О., Пашков В.М. Діяння, пов`язане з ризиком, при 

лікування COVID-19: світовий досвід та його запровадження в Україні. 

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 

р. / редкол.: В. Я. Тацій, Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 

2020. С. 99-103 (0,2 д.а.). 

20. Демидова Л. М. Глобальна криза та кримінальне право: питання 

взаємозв’язку. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (Харків, 

15 трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. 

ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 104−109. (0,2 д.а.). 
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21. Дзюба А. Ю. Фреймворки картографування антикорупційного 

контролю у приватному IT-секторі. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу пам’яті В.В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, 

Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2020. С 123-125. (0,16 д.а.) 

22. Дзюба А. Ю. Юридична помилка: її поняття і види. Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. 

конф. (м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 185–188 (0,2 д.а.) (не 

ввійшло до звіту за 2019 рік). 

23. Євтєєва Д. П. Вчинення злочину щодо неповнолітнього / 

малолітнього як кваліфікуюча ознака складу злочину: проблеми закріплення в 

Кримінальному кодексі України та правозастосування. Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф., 

м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, 

Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 380-384 (0, 2 д.а.) (не увійшло до 

звіту 2019 р.). 

24. Євтєєва Д. П., Лапкін А. В., Карелін В. В. Сурогатне материнство 

по-східнослов’янськи: стан правового регулювання та ризики порушення прав 

людини. Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : 

матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : 

Право, 2020. С. 39-40 (0,01 д.а.). 

25. Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Соколенко М.О. Доказова медицина 

як засіб захисту прав пацієнтів у судовій практиці. Конституційні засади 

захисту прав пацієнтів у період пандемії: матеріали IV Медико-правового 

форуму (м. Харків, 11 грудня 2020р.). – Харків : Право, 2020. – С. 41-43 (0,2 

д.а.). 

26. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Розголошення лікарської 

таємниці в умовах поширення COVID-19: питання конкуренції норм. Правові 

засади епідемічної безпеки: виклики та перспектив : матеріали міжнар. 
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інтернет-конф. (29 квіт. 2020 р.). Полтава – Харків: Право, 2020. 106-113. (0,35 

д.а.). 
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коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації: матеріали панел. 

дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у 

протидії злочинності», м. Харків, 5 листоп. 2020 р. / НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. С. 

8-15 (0,3 д.а.). 

2. Батиргареєва В.С., Заярний О.А., Шрамко С.С. Запобігання 

стигматизації осіб у зв’язку із застосуванням цифрових відстежень (на прикладі 

COVID-19). Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : 

матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : 

Право, 2020. С. 16-17 (0,1 д.а.). 

3. Батиргареєва В.С., Калініна А.В., Бабенко А.М. Суїцид як індикатор 

психічного здоров’я суспільства в україні (у тому числі під час пандемії 

COVID-19). Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : 

матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків : 

Право, 2020. С. 14-15 (0,1 д.а.). 

4. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Адміністративно-правове та 

кримінально-правове забезпечення запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19). Соціально-правові та кримінологічні наслідки 
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коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації: матеріали панел. 

дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у 

протидії злочинності», м. Харків, 5 листоп. 2020 р. / НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2020. С. 

16-23 (0, 2 д.а.). 

5. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Колізійні наслідки законодавчих змін у 

кримінальноправовому забезпеченні запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19). Соціально-правові та кримінологічні наслідки 

коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації: матеріали панел. 

дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у 

протидії злочинності», м. Харків, 5 листоп. 2020 р. / НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2020.  С. 

24-29 (0,2 д.а.). 

6. Дунаєва Т.Є. Заходи запобігання правопорушенням у єдиному 

медичному просторі України. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). 

Харків : Право, 2020. С. 90-94 (0,3 д.а.). 

7. Калініна А. В. Домашнє насильство в період карантину та 

можливості його виявлення за допомогою технологій штучного інтелекту. 

Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: 

до проблеми мінімізації: матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару 

«Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. 

Харків, 5 листоп. 2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2020. С. 30-36 (0,25 д.а.). 

8. Колодяжний М. Г. Соціально-правові та кримінологічні наслідки 

пандемії COVID-19: до постановки проблеми. Соціально-правові та 

кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми 

мінімізації: матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання 

технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листоп. 
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2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України. Харків: Право, 2020. С. 37-41 (0,2 д.а.). 

9. Шрамко С. С. Інтернет-загрози під час COVID-19. Соціально-

правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до 

проблеми мінімізації: матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару 

«Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. 

Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2020. С. 42-46 (0,2 д.а.). 

 

– інші тези, видані в Інституті, 

поза темами фундаментальних досліджень: 

1. Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О. Теоретико-правові проблеми 

застосування кримінальної відповідальності в сфері використання технологій 

штучного інтелекту. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали ХІ 

всеукр. наук.-теорет. конф. пам’яті проф. П.П. Михайленка, (м. Київ, 20 лист. 

2020 р.). Київ: Національний університет внутрішніх справ. С.35-39 (0,2 д.а.). 

2. Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О., Кримінально-правові засади 

регулювання використання технологій штучного інтелекту : Використання 

технологій штучного інтелекту у протидії злочинності: матеріали наук.-практ. 

онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків :Право, 2020.  С.17-21 

(0,3 д.а.).  

3. Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О., Кримінально-правові засади 

регулювання використання технологій штучного інтелекту: Використання 

технологій штучного інтелекту у протидії злочинності: матеріали наук.-

практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 

174-21. (0,3 д.а.). 

4. Гуторова Н.О. Кримінально-правові наслідки злочину у проекті 

Кримінального кодексу України. Забезпечення правопорядку в умовах 

коронакризи : матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму. 

(м. Харків, 23-24 вересня 2020 р.). Харків, Право. С. 13-17 (0,2 д.а.).  
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5. Михайліченко Т. О. І знову щодо питання контрабанди. 

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, присвяченого пам’яті 

акад.. В. В. Сташиса, 15 травня 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. 

Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 248-

253 (0,22 д.а.). 

6. Новіков О. В., Новікова К. А. Деякі аргументи проти криміналізації 

«товарної» контрабанди. Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. 

/ редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : 

Право, 2019. С. 407-410 (0, 1 д.а.) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

7. Панова С.В. Запобігання крадіжкам поєднаним з проникненням у 

житло за допомогою технологій штучного інтелекту. Використання технологій 

штучного інтелекту у протидії злочинності: матеріали науково-практичного 

семінару: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). 

– Харків : Право, 2020. – 112 с. – С. 63-67. (0,2 д.а). 

8. Сидоренко А.С. Окремі випадки корупції в сфері трудових 

правовідносин. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-

практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ 

вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад. 

Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.) Харків: Право, 2020 р. С.122-

124 (0,2 д.а). 

9. Христич І.О. Криміногенні ризики в умовах епідемічної небезпеки. 

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали 

інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 305-

307 (0,2 д.а.). 
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Довідкова література, наукові огляди, рецензії, збірники 

нормативних актів, звіти, видані в Інституті, 

за темами фундаментальних досліджень (2 од., 10,9 д.а.) 

1. Велика українська юридична енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний 

процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 

ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с. (співавтори: 

Шило О.Г. – 2,71 д.а., Глинська Н.В. - 1,5 д.а., Москвич Л.М.- 1 д.а., Назаров І. 

В.- 1,5 д.а., Пашковський М.І.- 0,1 д.а.). 

2.  Звіт про стан наукових досліджень у 2019 р. / укладачі: В. С. 

Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко. Харків: НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2020. 100 с. (4,1 

д.а.). 

 

Довідкова література, наукові огляди, рецензії, збірники 

нормативних актів, звіти, видані в Інституті, 

поза темами фундаментальних досліджень (5 од., 143,6 д.а.): 

 

1. Наукова діяльність Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук 

України. Довідник (2015-2019). Упоряд.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва та ін.  / за ред.. В.С. Батиргареєвої та В.І. Борисова. Вип. 4. Харків 

: Право, 2020. 338 с. (19,6 д.а.). 

2. Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або 

такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод) / упоряд.: В. С. 

Батиргареєва, М. О. Соколенко, О. О. Хань та ін. Харків: Право, 2020. 982 с. 

(Практика Європейського Суду з прав людини щодо України ; т. 1) (114,2 д.а.). 

3. Збірник рішень у справах про право на мирне володіння майном (стаття 

1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) / 
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упоряд.: В.С. Батиргареєва, М.О. Соколенко, О.О. Хань та ін. Харків: Право, 

2020. 254 с. (Практика Європейського суду з прав людини щодо України ; т. 2) 

(29,5 д.а.). 

4. Батиргареєва В. С. Передмова. Соціально-правові та кримінологічні 

наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : матеріали 

панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного 

інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. 

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

2020. С. 4–7 (0,2 д.а.); 

5. Батиргареєва В. С. Від редакційної колегії. Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2020. 

Вип. 40. С. 8 (0,1 д.а.) 

 

Підручники, лекції, навчальні та навчально-методичні посібники, 

програми, видані в Інституті, за темами фундаментальних досліджень  

(2 од., 24,87 д.а.): 

1. Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, 

О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 384 с. 

(24,0 д.а.). (Розділ 14, Розділ 15 (у співавторстві з К. А. Новіковою та О. В. 

Ткачевою) (Головкін Б. М. (2,2 д.а.), Христич І. О. (0,47 д.а.), Новіков О. В. (2,2 

д.а). 

2. Автухов К.А., Гель А.П., Яковець І.С. Кримінально-виконавче 

право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 432 с. 

(26 д.а.) (К.А. Автухов 10,0 д.а., І.С. Яковець І.С. 10,0 д.а.). 

 

Підручники, лекції, навчальні та навчально-методичні посібники, 

програми, видані в Інституті, поза темами фундаментальних досліджень 

(11 од., 22,1 д.а.): 

1. Доктринальні засади кримінально-правового регулювання: робоча 

програма з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
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філософії / уклад. В. І. Борисов, Л. М. Демидова, О. О. Пащенко. Харків: Наук.-

досл. ін-т вивч. пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 

55 с. (2,3 д.а.). 

2. Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності: 

робоча програма з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії / уклад. А. Х. Степанюк, К. А. Автухов. Харків : Наук.-досл. 

ін-т вивч. пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 36 с. 

(1,5 д.а.). 

3. Освітньо-наукова програма «Право» підготовки докторів філософії 

(PhD). Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса. Харків, 2020. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-

content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9D%D0%9F-

%D0%92%D0%9F%D0%97-081-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-

2020-2021.pdf. 23 с. (1 д.а.). 

4. Основи науково-дослідної діяльності: робоча програма з навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. 

В. С. Батиргареєва, Г. К. Авдєєва, А. В. Калініна. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. 

пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 62 с. (2,5 д.а.). 

5. Правові засади криміналістики: робоча програма з навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. 

В. Ю. Шепітько, Н. В. Павлюк. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злочин. 

ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 65 с. (2,5 д.а.). 

6. Проблеми сучасної кримінології: робоча програма з навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. 

В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. 

Калініна. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2020. 56 с. (2,3 д.а.). 

7. Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних 

органів та адвокатури: робоча програма з навчальної дисципліни для здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. Н. В. Глинська, Д. І. Клепка, 
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О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва. Харків: Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злочин. ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 33 с. (1,3 д.а.). 

8. Судова експертиза: робоча програма з навчальної дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. Г. К. Авдєєва. 

Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України, 2020. 37 с. (1,5 д.а.). 

9. Сучасна правова система: робоча програма з навчальної дисципліни 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва,  Н. В. Нетеса, Н. В. Глинська, 

М. Г. Колодяжний, О. О. Пащенко, Д. І. Клепка, Г. К. Авдєєва. Харків: Наук.-

досл. ін-т вивч. пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 

72 с. (3 д.а.). 

10. Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності: робоча програма з навчальної дисципліни 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. О. Г. Шило, 

Н. В. Глинська, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. 

пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2020. 55 с. (2,3 д.а.). 

11. Теорія правової статистики: робоча програма з навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад. І. О. 

Христич. Харків: Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злочин. ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2020. 46 с. (1,9 д.а.). 

 

2. Наукові праці, що були опубліковані в інших 

виданнях (поза межами Інституту): 

 

Монографії, опубліковані в інших виданнях,  

за темами фундаментальних досліджень: (1 од, 0,5 д.а.) 

1. Demidova L. N. Property as an object of criminal and legal protection: New 

approach to understanding and the ways of its implementation. Current problems of 
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the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der 

Kriminologi  by the editors of respected sor Emil W. Pływaczewski and  Professor 

Ewa M. Guzik-Makaruk: Сollective monograph. Warszawa: Wydawnictwo C. H. 

Beck, 2019. 874 р. P. 44−62 (0,5 д.а.) (не увійшло до звіту за 2019 р.).  

 

Монографії, опубліковані в інших виданнях, поза темами 

фундаментальних досліджень: 

немає 

 

Збірники наукових праць, 

опубліковані в інших виданнях, за темами фундаментальних досліджень:  

немає 

 

Збірники наукових праць, 

опубліковані в інших виданнях, поза темами фундаментальних 

досліджень:  

немає 

 

Наукові коментарі, наукові та науково-практичні посібники, 

опубліковані в інших виданнях, за темами фундаментальних досліджень: 

(1 од, 8,5 д.а.) 

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: постатейна 

систематизація окремих правових позицій Верховного Суду: посібник  / наук. 

ред.: І. В. Гловюк, М. І. Пашковський, Д. В. Пономаренко, Ю. В. Жовтан. Одеса 

: Фенікс, 2020. 424 с. (Пашковський М.І. – 8,5 д.а.). 

 

Наукові коментарі, наукові та науково-практичні посібники, 

опубліковані в інших виданнях, поза темами фундаментальних 

досліджень:  

немає 
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Наукові статті, опубліковані в інших виданнях, 

за темами фундаментальних досліджень 

(окрім Web of Science Core Collection  

і Scopus): (65 од., 40,91 д.а.) 

1. Batyrgareieva V. S., Kaija S. Criminal Recidivism Prevention as One of 

the Determinative Directions of the Agenda of the United Nations Congress on the 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Socrates : RSU elektroniskais 

juridisko zinātnisko rakstu žurnāls 2019, Nr. 3 (15). S. 24-36. (0,6 д.а.) (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International). DOI : 

https://doi.org/10.25143/socr.15.2019.3.024-036 (не увійшло до звіту за 2019 рік). 

2. Pashkov V., Gutorova N. Rechtliche Regulierung des ukrainischen 

Gesundheitssystems: Gewährleistung des Schutzes vor COVID-19. Ost/Letter-1-

2020. URL: 

https://www.ostinstitut.de/documents/Pashkov_Gutorova_Rechtliche_Regulierung_d

es_ukrainischen_Gesundheitssystems_Gewhrleistung_des_Schutzes_vor_COVID_19

_OL_1_2020.pdf (0,3 д. а.). 

3. Shepitko V., Avdeeva G. Problems of use of scientific and technical 

means and innovative products in the activities of pre-judicial investigation bodies. 

Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2019. Vol. 20. № 2. 

URL: https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/310. (0,2 д.а.) (Google 

Scholar; Vernadsky National Library; «Index Copernicus International» (Warsaw, 

Poland) 

4. Shevchuk V. Criminalistic situation and its effects on the formation of 

the concept of tactical operations. Theory and Practice of Forensic Examinations and 

Criminalistics: a collection of scientific papers. Kharkiv: Pravo, 2019. Iss. 19. P. 32-

49.doi: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.03 (0,8 д. а.) (індексується в Google 

Scholar; Vernadsky National Library; - «Index Copernicus International» (Warsaw, 

Poland) - не ввійшло до звіту 2019 р.   

5. Батиргареєва В.С., Бабенко А.М. Вплив установ виконання 

покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні. Право 
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України. 2020. № 2. С. 164-183. (0,6 д.а.) (включено до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus International, EBSCO, HeinOnline).  

6. Борисов В. І. Склад злочину та місце потерпілого в його структурі. 

Право України. 2020. № 2. С. 138–150 (1 д.а) (журнал включено до міжнародної 

наукометричних баз "EBSCO Publishing, Inc." (США), Index Copernicus 

International та ін.). 

7. Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо розуміння доктринальної 

концепції «безпека – стан захищеності». Вісник Асоціації кримінального права 

України, 2020, № 1(13). С. 126 – 144 (0,4 д.а.) (журнал включено до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus Journals Master List, Google 

Scholar, WorldCat, Scientific Indexing Services (SIS), General Impact Factor 

(GIF), ResearchBib - Academic Recource Index); 

8. Борисов В.І., Пащенко О.О. Наукові здобутки В.Я. Тація в галузі 

права. Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. видання. 

2020. Том 1, № 13. С. 283-298. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2020.13.206702. URL : http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/206702 (0,75 д.а.) 

(журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus 

Journals Master List, Google Scholar, WorldCat, Scientific Indexing Services (SIS), 

General Impact Factor (GIF), ResearchBib - Academic Recource Index); 

9. Глинська Н.В, Клепка Д.І. Оскарження повідомлення про підозру 

під час досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 

12. С. 7-32 URL: 

https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/4_2019_HLYNSKA_KLEPKA.pdf (1 д.а) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus 

International» (Польща), «Polska Bibliografia Naukova» (Польша, PBN), 

«Directory of Research Journals Indexing» (DRJI), «Academic Resource Index» 

(ResearchBib, Японія), «Citefactor Indexing» (США), «Scientific Indexing Services» 

(США), входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні 

науки», включено до «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці 

України імені В.І. Вернадського (Україна)) (не увійшло до звіту 2019 р. ). 

https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/4_2019_HLYNSKA_KLEPKA.pdf
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10. Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми 

законності. Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2020. № 149. С. 

168- 184 (1,3 д.а.) 

11. Гуторова Н.О. Фармацевтичні злочини в проєкті Кримінального 

кодексу України: починаємо публічну дискусію. Щотижневик Аптека. 2020. 

№ 43 (1264). URL: https://www.apteka.ua/article/571648 (0,2 д.а.). 

12. Демидова Л. М. Академік Василь Якович Тацій – мій учитель 

(науковий консультант 2011−2014 рр.). Проблеми законності: спец. випуск /за 

заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 2020. С. 197− 202 (0,2 д. а.) (збірник наукових праць індексується в 

Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» 

(США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory of 

Open Access Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact 

Factor» (Австралія), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory 

of Research Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal Impact 

Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має 

повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), «Worldwide 

Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської Міжвузівської 

Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін.).   

13. Демидова Л. М. Учення про об’єкт злочину в працях академіка В. 

Я. Тація. Проблеми законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 116−134 (0,3 д. а.) 

(збірник наукових праць індексується в Google Scholar, у міжнародних 

реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), 

«Scientific Indexing Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), 

«Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), 
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«Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research Journals 

Indexing» (Індія), «International Innovative Journal Impact Factor» (Індія), «Open 

Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві 

версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, «Наукова періодика України», «Central and Eastern European 

Online Library» (Німеччина), «Worldwide Scientifical and Educational Library» 

(США), Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) 

та ін.). 

14.  Дзюба А. Ю., Панова С. В. Доброчесність бізнесу і корпоративна 

етика в умовах пандемії. Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С. 699-708. 

(0,6 д.а.) (журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

15. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Форми експлуатації людини: 

частина І. Форум права. 2020. № 62(3). С.29–43. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-

Zabuha,Mykhailichenko_5.pdfDOI:http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849 (1,1 д.а.) 

(журнал включено до наукометричної бази «Index Copernicus International» 

(Польща) (0,5 д.а.). 

16. Клепка Д.І., Демура М.І., Крицька І.О. Забезпечення прав та 

законних інтересів особи в умовах «діджиталізації» кримінального 

провадження. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 295-301. 

(авт. внес. 0,2 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  

«Index Copernicus International» (Польща), HeinOnline (США,  входить до 

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

17. Клепка Д.І., Демура М.І., Крицька І.О. Щодо обмеження прав особи 

під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному 

провадженні. Форум Права. 60 (1). С. 37–46. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf 

(авт. внес. 0,2 д.а) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  

«Index Copernicus International» (Польща); входить до переліку фахових видань 

https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
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України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, 

Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського) 

18. Колодяжний М. Г. Архітектурна профілактика злочинності. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

2020. № 1. С. 259–269. (включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International, індексується у Google Scholar) (0,7 д.а.). 

19. Крайник Г.С., Дунаєва Т.Є. Якість кримінального процесуального 

законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави. 

Вісник Луганського Державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. 2020. № 3 (91) С. 102 – 117. URL: 

https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1015/912 (1,24 д.а) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus 

International» (Польща); HeinOnline online database (США); входить до переліку 

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

Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського); 

20. Кутєпов М.Ю. Виправлення та ресоціалізація засуджених 

неповнолітніх: шляхи вдосконалення. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 1. С. 222-226 (0,81 д.а.) Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/1_2020/55.pdf (журнал включено до наукометричної бази 

Index Copernicus International (Польща)).  

21. Марочкін О.І. До питання про роль судової практики у регулюванні 

кримінальної процесуальної діяльності. Право і суспільство. № 5. 2020. С. 193-

200 (0,7 д.а.). (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International, (Республіка Польща та ін.)); 

22. Марочкін О.І., Сливна В.А. Межі доказування у кримінальному 

провадженні. Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С.В. Глібко та 

ін. Харків: Право, 2020. № 2 (30). С. 82-86 (авт. внесок О. І. Марочкіна – 0,3 

д.а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1015/912
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International, (Республіка Польща), ERIH PLUS (European Reference Index for the 

Humanities); Academic Research Index – ResearchBib (Японія); Polish Scholarly 

Bibliography (PBN) (Польща); Information Matrix for the Analysis of Journals – 

MIAR (Іспанія). 

23.  Новіков О. В. Особливості юридичної відповідальності службових 

осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів приватної сфери за 

вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень в Україні. 

Журнал східноєвропейського права. 2020. № 79. С. 34–47. URL: 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf (0,5 д.а.) 

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

24. Новікова К. А. Критерії обмеження права на особисту свободу 

людини в заходах кримінально-правового характеру. Вісник Пенітенціарної 

асоціації України. 2020. № 1. С. 100-106 (0,5 д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричних баз Index Copernicus International та ін.) 

25.  Павлюк Н. В. Роль відеофіксації під час допиту за участю  

неповнолітніх підозрюваних. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики : зб. наук. пр. / редкол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. 

Харків: Право, 2019. Вип. 20. С. 103- 109 (0,5 др. арк.) (індексується в Index 

Copernicus) - не увійшло до звіту у 2019 р. 

26. Павлюк Н.В. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності: 

зміст та напрями. Теорія і практика правознавства. Харків, 2020. Вип. 1 (17) 

(0,75 др. арк.). URL: file:///C:/Users/Vivo/Downloads/206512-465455-1-

PB%20(1).pdf  (індексується: Index Copernicus International; Google Scholar; 

ERIH PLUS)  

27. Пашков В.М. Перспективи медичного та фармацевтичного 

самоврядування в Україні. Щотижневик АПТЕКА. 2020. №35 (1256). С. 13 (0,5 

д. а.). 

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Одеса: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. № 43. С. 146-151. URL: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua 

/archive/juspradenc43/34.pdf (0,7 д. а.) (індексується в Google Scholar; Vernadsky 

National Library; «Index Copernicus International» (Warsaw, Poland).   

47.  Шевчук В. М. Інноваційні криміналістичні продукти у 
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Scholar; Vernadsky National Library; «Index Copernicus International» (Warsaw, 

Poland).  

 

Наукові статті, опубліковані в інших виданнях, 

поза темами фундаментальних досліджень 

(окрім Web of Science Core Collection  

і Scopus) (16 од., 9,7): 

1. Батиргареєва В. С. Концептуальна модель захисту інформаційного 

простору України засобами кримінального права. Інформація і право. 

№ 1(32)/2020. С. 110-119 (0,6 д.а.) 

2. Батиргареєва В. С., Бабенко А. М. Аналіз сучасної криміногенної 

ситуації в Україні як інформаційна модель для розробки стратегії зменшення 
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можливостей вчинення злочинів. Архів кримінології та судових наук: науковий 

журнал. 2020. №1. С. 39-53 (0,6 д.а.)  (індексується у базі «Національна 

бібліотека ім. В. І. Вернадського»). 

3. Батиргареєва В. С. Основні напрями протидії поширенню 

дезінформації (на прикладі пандемії COVID-19). Інформація і право. 

№ 2(33)/2020. С. 121-131 (0,6 д.а.) (внесене в міжнародну базу Google Scholar 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). 

4. Голіна В. В. Теоретико-прикладні засади стратегії скорочення 

злочинності: сучасний досвід і перспективи. Проблеми законності : зб. наук. 

праць / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2020. Вип. 150. С. 141-149 (0,6 д.а.) DOI:10.31359/2079-6242-2020-39-23 (0,6 

д.а.) (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus 

International, Academic Search Complete, Central and Eastern European Online 

Library, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім.  

В. І. Вернадського)та ін.). 

5. Головкін Б. М. Питання державної політики боротьби із 

злочинністю в наукових дослідженнях В.Я. Тація. Проблеми 

законності. 2020. Спеціальний випуск. С. 171-176. (видання внесено до 

міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» 

(Польша), Ulrichsweb та ін.) (0,5 д.а.). 

6. Головкін Б. М. Про детермінацію злочинності. Часопис Київського 

університету права. 2020. № 1. С. 274–280. (0,6 д. а). (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International, фахове 

видання) (0,5 д.а.) 

7. Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології. Проблеми 

законності. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2020. Вип. 149. С. 

168-184 (1,3 д.а.). 

8. Данильченко Ю. Б. Мотивація індивідуальної злочинної поведінки, 

пов’язаної з тероризмом. Наше право. 2020. № 3. С. 65−70 (0,6 д.а.) (фахове 

наукове видання України).  
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9. Данильченко Ю. Б. Сучасні біотехнології та їх роль у зменшенні 

можливостей вчинення злочинів. Вісник Асоціації кримінального права України. 

2020. № 1. С. 163−177. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/206428/207675/ 

DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.206428 (0,7 д.а.) (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International). 

10. Данильченко Ю. Б. та Типологія жертв тероризму її значення для 

віктимологічної профілактики цього явища. Вісник Кримінологічної асоціації 

України. 2020. № 2. С. 97−108 (0,6 д.а.) (фахове наукове видання України) 

11. Колодяжний М. Г. Застосування сучасних технологій у сфері 

запобігання злочинності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2020. 

№ 1. С. 178−195. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/ 204411/207769. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.204411. (0,7 д.а.) (включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International). 

12. Крайник  Г. С., Клімчук Б.В., Литвиненко А.О. Аналіз ґенези та 

нових положень Кримінального кодексу України про злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. Міжнародний науковий журнал 

"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. Вип. 4. URL: https://www.inter-

nauka.com/ua/issues/page-2/. (https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5846, 

(авт. внесок 0,3 д.а.) (включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International, Республіка Польща, та наукометричної 

бази Ulrichsweb Global Serials Directory). 

13. Крайник  Г. С., Пержул В.О. Питання кваліфікації та співмірності 

відповідальності за злочини проти виборчих прав. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2020. Вип. 4. URL: 

https://www.inter-nauka.com/ua/issues/page-2/. (https://doi.org/10.25313/2520-2308-

2020-4-5847, (авт. внесок 0,4 д.а.). (включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International, Республіка Польща та наукометричної 

бази Ulrichsweb Global Serials Directory); 

14. Москвич Л. М. Порушення єдності статусу суддів шляхом 

диференціації розміру суддівської винагороди. Юридична Україна. Київ: 

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/206428/207675/
https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.206428
http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/204411/207769
https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.204411
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93$
https://www.inter-nauka.com/ua/issues/page-2/
https://www.inter-nauka.com/ua/issues/page-2/
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5846
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93$
https://www.inter-nauka.com/ua/issues/page-2/
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5847
https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5847
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Юрінком Інтер, 2020. № 1. С.63-64 (0,2 д. а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); 

HeinOnline online database (США); входить до переліку фахових видань України 

за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова 

періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

15. Панова С. В. Історико-кримінологічне дослідження розвитку 

кримінальної відповідальності за крадіжку, поєднану з проникненням у житло, 

інше приміщення чи сховище. Znanstvena misel journal. VOL. 2 №39/2020. С. 43-

48. (0,5 д.а.) URL: https://www.znanstvena-journal.com/wp-

content/uploads/2020/02/Znanstvena-misel-journal-%E2%84%9639-2020-

VOL.2.pdf 

16. Сидоренко А.С. Особливості праці неповнолітніх: міжнародний 

досвід. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського, Серія: Юридичні науки, Том 31 (70) №3, 2020, С.86-90 (0,5 д.а.) 

(журнал включено до наукометричної бази «Index Copernicus International» 

(Польща)). 

 

Тези наукових доповідей, опубліковані в інших виданнях, 

за темами фундаментальних досліджень (174 од., 34,8 д.а.): 

1. Avdeeva G. Problems of use of electronic evidence in combating cyber 

crime. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference 

«Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (February 26-28, 2020). Tokyo, 

Japan: Otsuki Press, 2020. 145 p. Р.Р. 104-106. URL: 

https://www.interconf.top/documents/2020.02.26-28.pdf (0,2 др. арк.). 

2. Getman G. Anti-corruption measures during implementing the principle 

of competition criminal procedure legislation. Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнародної-

науково практичної конференції (м. Київ, 9-10 грудня 2020 року). (0,2 д.а.) 

3. Harkusha A., Harkusha Ye. Stand-alone software as a medical device: 

qualification and liability issues. Київські правові читання «Приватне право в 

https://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2020/02/Znanstvena-misel-journal-%E2%84%9639-2020-VOL.2.pdf
https://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2020/02/Znanstvena-misel-journal-%E2%84%9639-2020-VOL.2.pdf
https://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2020/02/Znanstvena-misel-journal-%E2%84%9639-2020-VOL.2.pdf
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сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи», присвячені Всесвітньому 

дню забезпечення безпеки пацієнтів і Всеукраїнському Дню безпеки пацієнтів – 

Київ, (17 вересня 2020). С.48-53 (0,3 д.а.) 

4.  Shevchuk V. Criminalistic technique: innovative directions of modern 

criminalistic research. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 2nd International 

scientific and practical conference. Barca Academy Publishing (May 17-19, 2020). 

Barcelona, Spain. 2020. Pp. 736-744. http://sci-conf.com.ua (0,5 др. арк.). 

5. Shevchuk V. Innovations in criminalistic and practice of their   

implementation in law enforcement activity. Modern science: problems and 

innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. 

SSPG Publish (May 3-5, 2020). Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 903-913. https://sci-

conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-

INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf (0, 5 др. арк.) 

6.  Shevchuk V. Innovations in criminalistic technique: modern problems, 

tendencies, prospects. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der 

Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der 

internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4), (Juni 5, 2020, 

Stuttgart, Deutschland): Stuttgart: Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. Pp. 43-

49 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.Php/logos/issue/view/05.06.2020/318 (0,5 др. 

арк.) 

7.  Shevchuk V. Modern problems of formation and prospects for 

researching the concept of criminalistic innovation. Tendances scientifiques de la 

recherche fondamentale  et appliquée: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» 

avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 2),  

30  octobre, 2020. Strasbourg, République  française: Plateforme scientifique 

européenne. Pp. 67-72. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos /issue/view/30.10. 

2020/ 373378. (0,5 др. арк.)  

8. Shulzhenko N, Romashkin S.I. Defining Of genocidal rape under the 

Rome Statute (Akayesu Case). Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії: міжнародна науково-практична конференція, м. 

http://sci-conf.com.ua/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.Php/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos%20/issue/view/30.10.%202020/%20373378
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos%20/issue/view/30.10.%202020/%20373378
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Харків, 6-7 грудня 2019 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична 

організація, 2019.  ч.3. с. 133-135 (0,15 д.а.) (не увійшло до звіту за 2019 р.)  

9. Shulzhenko N., Romashkin S. A historical background of the concept of 

enforced disappearances in International Criminal Law. Сучасне державотворення 

та правотворення: питання теорії та практики: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). 

Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. ч. ІІ. с.115-119 (0,15 д.а.) 

(не увійшло до звіту за 2019 р.) 

10. Shulzhenko N., Romashkin S. Canadian experience in domestication of 

International Core Crimes. International scientific and practical conference 

“Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the 

modern world”: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Arad: Izdevnieciba 

“Baltija Publishing”, p. 93-98 (0.2 д.а.). 

11.   Авдєєва Г. К. Залучення незалежного експерта як засіб 

підвищення рівня кримінологічної безпеки. Кримінологічна безпека населених 

пунктів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Маріуполь, 31 липня 2020 року). Ред. кол.: В. М. Бесчастний, М. О. Семенишин, 

С. С. Вітвіцький та інші. Донецький юридичний інститут МВС України, 

Головне управління Національної поліції в Донецькій області. К. : ВД «Дакор» , 

2020. С. 24-28. (0,3 д.а.). 

12.  Авдєєва Г. К. Незалежна судова експертиза як засіб реалізації 

принципу змагальності у кримінальному судочинстві України. Теорія і 

практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). Київ-

Маріуполь, 2020. С. 11-14 (0,2 д.а.). 

13.  Авдєєва Г. К. Проблеми використання електронних доказів у 

протидії правопорушенням у податковій сфері. Протидія мінімізації сплати 

податків: світовий досвід та практика України: збірник матеріалів ІІІ 

Науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 15 травня 2020 р.). Ірпінь: НДІ 

фіскальної політики, 2020. С. 84-87. https://www.ndifp.com/1616/ (0,2 д.а.)  

https://www.ndifp.com/1616/
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14.  Авдєєва Г. К. Проблеми використання електронних доказів у 

протидії кіберзлочинності. Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. 

матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС 

України, Харків, нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в 

Україні. - Харків : ХНУВС, 2020. C. 92-95. 

http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/27_05_2020/pdf/26.pdf (0,2 д.а.). 

15.  Авдєєва Г. К. Проблеми реалізації принципу змагальності при 

реформуванні базового законодавства України з питань експертного 

забезпечення правосуддя. Проблеми реформування базового законодавства 

України з питань експертного забезпечення правосуддя: матеріали круглого 

столу (м. Харків, 6-7 лютого 2020 року). Харків : ФОП Панов А.М., 2020. С. 97-

103 (0,3 д.а.). 

16.  Авдєєва Г. К. Проблеми реалізації принципу змагальності сторін та 

свободи в поданні ними суду висновків експерта. Засади функціонування 

кримінальної юстиції: збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної 

конференції (м. Хмельницький, 15 травня 2020 року). – Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 

С. 29-33. http://univer.km.ua/doc/zbirniki/zbirka_20200515.pdf (0,2 д.а.)  

17.  Авдєєва Г.К. Недержавна судова експертиза і рецензування 

висновків експерта як засоби забезпечення принципу змагальності сторін у 

кримінальному судочинстві України. Місце недержавної судової експертизи у 

забезпеченні судочинства України: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції-дискусії (м. Київ, 19 жовтня 2020 року). Київ: 

Видавник Назаров О.А., 2020. С. 41-45. (0,3 д.а.). 

18. Авдєєва Г.К. Павлюк Н.В., Соколенко М.О. Особливості 

використання штучного інтелекту в роботі правозастосовних органів. ІТ-право: 

проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. 

конф., 27 листоп. 2020 р. Львів, 2020. С. 102-104 (0,3 д.а.). 

19.  Авдєєва Г.К. Проблеми використання електронних доказів у 

судочинстві України. Діджиталізація і безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. 

http://univer.km.ua/doc/zbirniki/zbirka_20200515.pdf
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конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ;за 

ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. С. 7-10. (0,2 д.а.). 
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Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), August 

21, 2020. Toronto, Canada: European Scientific Platform, 2020. Pp. 139-144. (0,5 др. 

арк.) https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/21.08.2020/342 

152.  Шевчук В. М. Криміналістична техніка: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку. Dynamics of the development of world science. Abstracts of 

the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing (May 13-

15, 2020). Vancouver, Canada. 2020. Pp. 1068-1078. URL: http://sci-conf.com.ua. 

(0,5 др. арк.). 

153.  Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльності 

Міжнародного кримінального суду в Україні: проблеми, можливості, 

перспективи. Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементація до національного законодавства України: матеріали дискусійної 

панелі 4-го Харк. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 23-25 вересня 2020 р.). 

Харків : Право, 2020. С.181-188  (0,4 др. арк.). 

154.  Шевчук В. М. Методологічні проблеми удосконалення 

законодавчого забезпечення судово-експертної діяльності. Проблеми 

реформування базового законодавства України з питань експертного 

забезпечення правосуддя: матеріали круглого столу (м. Харків, 6-7 лютого 2020 

р.); Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/21.08.2020/342


 245 

Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Міністерство юстиції України. Харків 

: Право, 2020. С. 34-41 (0,4 др. арк.). (0,3 др. арк.). 

155.  Шевчук В. М. Організована злочинна діяльність та проблеми 

протидії засобами криміналістики в умовах пандемії коронавірусу. Протидія 

організованій злочинній діяльності: матеріали 4-ї Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (19 квітня, 2020 р., м. Одеса); Національний 

університет “Одеська юридична академія”. Одеса : Гельветика, 2020. С. 28-31 

(0,3 др. арк.). 

156.  Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності та бізнесу. Problems and Scientific Solutions: 

Scientific Collection «InterConf», (34): with the Proceedings of the 6th International 

Scientific and Practical Conference (November 6-8, 2020) in Melbourne, Australia: 

InterConf, 2020. Pp. 429-441. Available at:  https://www.interconf. top/documents/ 

2020.11.6-8.pdf. (0,5 др. арк.). 

157.  Шевчук В. М. Проблеми удосконалення інституту судової 

експертизи у сучасних умовах судової реформи в Україні. Теорія і практика 
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165. Шевчук В.М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку 

сучасної криміналістики. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: 

збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

нагоди 20 - річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 24 січня 2020 р.) / 

Орг. ком.: В. Т. Нор, Н.Р. Бабечко, І.І. Когутич та ін. Львів : Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 294-304 (0,5 др. арк.). 

166.   Шепітько В.Ю. Впровадження інформаційних технологій в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці в сучасних умовах 

(проблема співвідношення свободи і безпеки). Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів: матер. міжнар. круглого столу (5 червня 2020 р., м. 

Одеса). Одеса, 2020. С. 153-158. (0,25 др. арк.). 

167.  Шепітько В.Ю. Історичні передумови виникнення та розвитку 

криміналістики як науки та навчальної дисципліни в Україні. Актуальні 

проблеми криміналістики та судової експертизи: матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф. 19 листопада 2020 р. м. Київ. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 67-70 

(0,2 др. арк.). 

168. Шепітько В.Ю. Нормативно-правове регулювання судово-

експертної діяльності в Україні. Проблеми реформування базового 

законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя: 

матеріали круглого столу (м. Харків, 6-7 лютого 2020 р.). Харків: ФОП Панов 

А.М., 2020. С. 25-28. (0,25 др. арк.). 

169.  Шепітько В.Ю. Природа, предмет та тенденції криміналістики в 

умовах глобалізації сучасного світу. Кримінальний процес і криміналістика: 

виклики часу: зб. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практ. конф. з 

нагоди 20 річ чия кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського 

нац. ун-ту імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів). Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020. С. 225-231 (0,25 др. арк.). 

170. Шепітько М. В. Місце криміналістичних та судово-наукових знань 

в розслідуванні злочинів. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: 
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матеріали міжнародного круглого столу (Одеса, 5 червня 2020 р.). Одеса, 2020. 

С. 162-165 (0,3 д. а.). 

171. Шило О.Г. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні. Кримінальний процес: сучасні виміри та 

проспективні тенденції: ІІ Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. 

питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження (м. 

Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. 

Харків : Право, 2020. С. 41-45 (0,4 д.а.). 

172. Шрамко С. С. Щодо профілактики віктимізації населення як 

складової стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. Держава і 

злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну ; зб. тез доп. наук.-практ. конф., 

присвяч. пам’яті віце-президента Кримінологічної асоціації України, професора 

О. М. Литвака (м. Харків, 23 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2020. С. 105–106 (0,2 

д.а.). 

173. Шрамко С.С. Щодо забезпечення правопорядку у громадських 

місцях. Діджиталізація і безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. 

Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. С. 387-390 (0,2 д.а.). 

174. Шрамко С.С. Щодо патрулювання у громадських 

місцях. Кримінологічна безпека населених пунктів : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 31 липня 2020 року). Ред. кол.: 

В. М. Бесчастний, М. О. Семенишин, С. С. Вітвіцький та інші. Донецький 

юридичний інститут МВС України, Головне управління Національної поліції в 

Донецькій області. К. : ВД «Дакор», 2020. С. 382-385 (0,2 д.а.).  

 

Тези наукових доповідей, опубліковані в інших виданнях, 

поза темами фундаментальних досліджень (13 од., 2,6 д.а.): 

1. Головкін Б.М., Лисодєд О. В. Співвідношення понять «особа 

злочинця» та «особистість злочинця».  Кримінологічна теорія і практика: 
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досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузів. наук.- 

практ. круглого столу (Київ, 28 трав. 2020 р.) / у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2020. Ч. 1. С. 34-39. (0,2 д.а. – авт. 0,1 д.а.). 

2. Дунаєва Т.Є. COVID-19: ціна службової недбалості в умовах 

глобалізації суспільних процесів. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації»,  присвяченому пам’яті академіка 

В. В. Сташиса: мат. міжнар. наук.-практ.  круглого столу (м. Харків, 15 травня 

2020 р.). С. 146-149. (0,21 д.а.). 

3. Дунаєва Т.Є. Питання тяжких наслідків у новій редакції Розділу 

XVII  «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності з 

наданням професійних послуг» Особливої частини Кримінального кодексу 

України. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: 

матеріали міжнар. наук. конф.(м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 

461-463. (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту за 2019 р.) 

4. Дунаєва Т.Є. Службова недбалість як передумова поширення 

Covid-19. Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну: матер. 

 наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті віце-президента Кримінологічної 

асоціації України, професора, Олега Михайловича Литвака (м. Харків, 23 квіт. 

2020 р.) /Харківський національний університет внутрішніх справ. С. 113-114 

(0,2 д.а.). 

5. Дунаєва Т.Є., Крайник Г.С. До питання співбесіди як корупційного 

чинника у конкурсі на зайняття посад державної служби. Проблеми 

вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення 

та превенції корупційних проявів: матеріали постійно діючого науково-

практичного семінару (м. Львів, 29 травня 2020 р.) / упорядник А. В. Баб’як. 

Львів: ЛьвДУВС, 2020. 178 с. С. 56-60 (0,21 д.а.).  

6. Дунаєва Т.Є., Христич І.О. Деякі питання запобігання злочинності у 

сфері економіки. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії 
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злочинності: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 

листоп. 2020 р.) / Одеса: ОДУВС, 2020. С. 120-121. 

7. Дунаєва Т.Є., Христич І.О. Економічна безпека держави як 

складова протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки. 25 років 

становлення Сумської філії Харківського національного університету 

внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) / Сумська філія 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий 

дім «Ельдорадо», 2020. С. 183-184. ( авт. внесок 0,1 д.а.) 

8. Крайник Г.С. Щодо кримінальної відповідальності водіїв 

транспортних засобів, котрі вчинили порушення правил безпеки дорожнього 

руху у стані сп’яніння. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації: мат. міжнар. наук.-практ.  круглого столу (м. 

Харків, 15 травня 2020 р.). С. 195-199. (0,2 д.а.). 

9. Крайник Г.С., Дунаєва Т.Є. Формування переліку корупційних 

злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх 

вчинення. Круглий стіл, присвячений 100-річчю з дня народження академіка 

Національної академії правових наук України, Заслуженого працівника вищої 

школи України, доктора юридичних наук, професора Павла Семеновича 

Матишевського (1919-2001) (м. Київ, 11 жовтня 2019 р.,) Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Юридична Україна. 2019. № 

11 (203). С. 70-72 (0,2 д.а., авт. внесок- 0.1 д.а.).  (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща); 

HeinOnline online database (США); входить до переліку фахових видань України 

за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до Google Scholar, Наукова 

періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського); (не 

увійшло до звіту за 2019 р.) 

10. Михайліченко Т. О., Рак С. В. Проблемні питання віднесення окремих 

кримінальних правопорушення до нетяжких злочинів. Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики в ХХІ столітті: міжнар. наук.-практ. конф., 
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м. Рівне, 16–17 жовтня 2020 р. С.138-141 (0,2 д.а.). 

11. Москвич Л.М. Актуальні питання популяризації професії приватного 

виконавця. Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і 

практика. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 грудня 2019 

року,). – К.: Видавець Позднишев, 2019. – 204 с. – С.93-95 (0,2 друк.арк.) (не 

увійшло до звіту за 2019 р.) 

12. Новіков О. В. До питання про показники вимірювання злочинності 

у сфері інтелектуальної власності за 2019-2020 рр. Злочинці і жертви злочинів : 

матеріали ХХ Всеукраїнської наукової конференції з кримінології для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 16 лист. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 477-481. (0,2 д.а.). 

13. Христич І. О., Дунаєва Т. Є. Тенденції протидії правопорушенням у 

фіскальній сфері: європейський досвід та Україна. Фіскальна політика в умовах 

макроекономічної стабілізації: зб. матер. V Наук.-практ. інтернет-семінару (м. 

Ірпінь, 24 лютого – 6 березня 2020 р.). Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2020. 

197с. С. 154 – 156 (електронний ресурс). (0,13 д.а. – авт. 0,07 д.а.). 

 

Підручники, лекції, навчальні та навчально-методичні посібники, 

програми, інші навчально-методичні матеріали, опубліковані в інших 

виданнях, за темами фундаментальних досліджень: 

немає 

 

Підручники, лекції, навчальні та навчально-методичні посібники, 

програми, опубліковані в інших виданнях, поза темами фундаментальних 

досліджень (5 од., 4,4 д.а.): 

1. Борисов В. І. Лекція за темою: «Кримінальна відповідальність за 

хуліганство (стаття 296 КК України)». Вісник Асоціації кримінального права 

України: електрон. наук. вид. 2020. Том 1, № 13. С. 351-371. DOI: 



 252 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.206417. URL: 

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/206417" (0,8 д.а.) 

2. Борисов В. І. Лекція за темою: «Поняття Особливої частини 

кримінального права України, її система і значення. Наукові основи 

кваліфікації злочинів». Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. 

наук. вид. 2020. Том 2, № 14.С. 340 – 365. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2020.14.218600. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/218600 (1,1. д.а).  

3. Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установи 

виконання покарань: навч. посіб. вид. 2-ге, випр. та допов. / Боровик А.В., Колб 

О.Г., Копотун І.М., та ін; за заг. ред. О.Г. Колба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., 2020. 

320 с. (з грифом МОН України) (Головкін Б.М. підрозділ 2.4 спільно з К.Г. 

Махніцькою. Авт. внесок: 0,5 д.а). 

4. Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і зброї до засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і 

практика: навч. посібник / Боровик А.В., Колб О.Г., Колб І.О. та ін.; за заг. ред. 

д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Колба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. 2020. 696 с.: 

(Головкін Б.М. - підрозділ 2.2. (1 д.а.). 

5. Кримінально-виконавча діяльність прокуратури у сфері виконання 

покарань: навч. посібник / А.В. Боровик, Ю.О. Новосад, О.Г. Колб та ін.; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Колба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. 2020. 640 с.:  

(Головкін Б.М. - підрозділ 5.2 спільно з В.С. Наливайком  (1 д.а.). 

 

Довідкова література, наукові огляди, рецензії, збірники 

нормативних актів, аналітичні звіти, опубліковані в інших виданнях, 

за темами фундаментальних досліджень:  

немає 
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Довідкова література, наукові огляди, рецензії, збірники 

нормативних актів, звіти, опубліковані в інших виданнях, 

поза темами фундаментальних досліджень (9 од., 14,45 д.а.) 

1. Shepitko M. Ukrainian Group of International Union of Penal Law: Way 

from Vienna to Paris. A First Printed Criminalist. № 18. 2019. P. 43-60. (1, 2 д. а.) 

(не увійшло до звіту 2019 р.). 

2. Shepitko M. ХХ International Congress of Penal Law 2019 «Criminal 

Justice and Corporate Business». A First Printed Criminalist. 2019. # 19. P. 144-152. 

(0, 6 д. а.) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

3. Борисов В.І., Пащенко О. О. Наукові здобутки В. Я. Тація в галузі 

права. Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. вид. 2020. 

Том 1, № 13. С. 283-298. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.206702. 

URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/206702 (0,68 д.а.); 

4. Володимир Васильович Голіна (до 85-річчя від дня народженя та 

50-річчя науково-педагогічної діяльності) / упоряд.: В.С. Батиргареєва, С.С. 

Шрамко ; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2020. 92 с. (3 д.а.) 

5. Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-

річчя науково-педагогічної діяльності)» /упоряд.: Журавель В.А., Борисов В.І., 

Харитонов С.О.,/Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2020. 104 с. (1,82 

д.а.). 

6. Христич І.О. Статистика злочинності. Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія, Кримінально-виконавче право. 

Харків: Право, 2019. С. 421 – 422. (0,9 д.а.). 
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health. Wiadomości Lekarskie (12) 2020, p. 2133-2140 (0,6 д.а.). (журнал включено 

до наукометричної бази «Scopus»). 

15. Romashkin S., Shulzhenko N., Kotova L. The mechanism of 

international cooperation accordingly to UN Convention against Transnational 

Organized Crime. Revista de la Universidad del Zulia. 2020. Oct. P. 389-402 (0,35) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science).  

16. Shepitko M. Counteraction to Miscarriage of Justice in Ukraine. AJEE. 

Is. 2. 2019. P. 96-105. (0, 7 д. а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science) (не увійшло до звіту 2019 р.). 

17. Shepitko V., Kurapka V., Malewski H., Ackermann R. Schaffunq eines 

einheitlichen europäischen kriminalistischen Raumes. Kriminalistik: Unabhängige 

Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis. 2020. № 6. 74. Jahrgang.  

С. 355-363 (0,4 д.а.) (індексується в Scopus). 

18. Shepitko V., Olkhovskiy V., Shepitko M. The Process of Scientific 

Knowledge Integration in Crime Prevention and Trends of Medical Criminalistics 

Development in Ukraine in XIX  – early XX century. Wiadomosci Lekarskie. Vol. 1. 

2020. (0, 75 д. а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі 

Scopus). 

19. Shepitko V., Shepitko M., Simakova-Yefremian E., Kolomiitsev A. The 

Determination of the Bullet Velocity After Ricochet Using. Computer Modeling 

AFTE Journal. 2020. Vol. 52. № 2. P.1-8 (0,5 д.а.) (індексується в Scopus). 

20. Shepitko V., Tishchenko V., Vasylynchuk V., Nykyforchuk D., 

Shepitko M. Some aspects of Foreign Experience in Combating Human Trafficking. 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. № 22 (5). 2019. P. 1-12.) (0, 8 д. а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту 2019 р.). 

21. Shevchuk V. and etc. Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects. Georgian Medical News. № 1 (298). 2020. P. 165-

169. (0,8 д.а). https://europepmc.org/article/MED/32141872 (індексується в Scopus, 

Web of Science, PubMed, MEDLINE, ВІНІТІ РАН). 

https://publons.com/publon/34460965/
https://publons.com/publon/34460965/
https://publons.com/publon/34460965/
https://publons.com/journal/171295/revista-de-la-universidad-del-zulia/
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22. Shramko S. S., Golina V. V., Kolodyazhny M. G. Alcoholism as a 

medical and socio-legal problem and ways to solve it. Wiadomości Lekarskie. 2019. 

Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2496-2500 (0,5 д.а.) індексується у Scopus, 

PubMed/Medicine, EBSCO, Index Copernicus International, Polish Medical Library 

(GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education) (не увійшло до звіту 2019 

р. ). 

23. Shulzhenko N., Romashkin S., Rubashchenko M., Tatarenko H. The 

problematic aspects of International core crimes and transnational crimes accordingly 

to International Law. Revista de la Universidad del Zulia. 2020. Oct. P. 376-388 

(0,33 д.а.)(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Web of 

Science). 

24. Shulzhenko N., Romashkin S. Internet fraud and transnational organized 

crime, Juridical Tribune (Tribuna Juridica). Bucharest Academy of Economic 

Studies. Law Department. 2020. Vol 10 (1). P. 162-172 (0,44 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science). 

25. Shulzhenko N., Romashkin S., Shulzhenko O., Mokhonchuk S. (2020). 

Implementation of internationaamazl crimes under the Rome Statute into national 

legal systems. Amazonia Investiga. 2020. № 9 (28). P. 528-535 (0,38 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science). 

26. Shylo O., Glynska N., Marochkin O. Criteria for recognition of 

appropriate medical assistance to detainees in the european human rights court’s 

practice. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. Nr 12. Cz. II. P. 2585-2590. URL: 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0,7 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту 2019 р. ). 

27. Tatsiy V. Y., Zhuravel V. A., Avdeeva G. K. Independent forensic 

medical examination as a mean of proving the facts of a torture usage. Wiadomości 

Lekarskie. 2019. Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2596-2601 (0,6 д.а.) індексується у 

Scopus, PubMed/Medicine, EBSCO, Index Copernicus International, Polish Medical 

https://publons.com/publon/34439997/
https://publons.com/publon/34439997/
https://publons.com/publon/34439997/
https://publons.com/journal/171295/revista-de-la-universidad-del-zulia/
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Library (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education) (не увійшло до 

звіту 2019 р. ).  

 

Публікації у закордонних наукових журналах, що індексуються у 

Web of Science Core Collection і Scopus 

поза темами фундаментальних досліджень (6 од., 2,9 д.а.): 

1. Borysov V. I., Antoniuk O. I., Vyshnyvetskyy I. I. Special features of the 

legal status of the research subject in clinical testing of medicines. Wiadomości 

Lekarskie. 2019. Тom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2464-2472 (0,6 д.а.) індексується у 

Scopus, PubMed/Medicine, EBSCO, Index Copernicus International, Polish Medical 

Library (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education) (не увійшло до 

звіту 2019 р. ). 

2. Lapkin A. V., Yevtieieva D. P., Karelin V. V. International standards for 

application of compulsory medical measures. Wiadomości Lekarskie. 2019. Тom 

LXXII, nr 12 cz. II. P. 2579-2584 (0,5 д.а.) індексується у Scopus, 

PubMed/Medicine, EBSCO, Index Copernicus International, Polish Medical Library 

(GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education) (не увійшло до звіту 2019 

р. ).   

3. Kopotun I.M., Holovkin B.M., Nalyvaiko L.R., Hrytsai I.O., Tkachova 

O.V. Health-improvement competences formation technique in future police officers 

by means of personality-oriented approach to physical education. International 

Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019. Vol. 18, No. 11. P. 

205-217 (0,5 д.а.). URL: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1789/pdf 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту 2019 р. ). 

4. Pavlenko T. A., Dunaieva T.Ye., Valuiska M. Yu. Prospects of legal 

settlement of euthanasia in Ukraine. Wiadomosci Lekarskie. Vol. LXXIII, Issue 10, 

October 2020. P. 2289-2294 (авт. внесок 0, 2 д.а.) (журнал індексується у Scopus, 

PubMed/Medicine, EBSCO, Index Copernicus International, Polish Medical Library 

(GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education). 
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5. Dunaieva T., Kraynik H. Determination of the initial moment of life of a 

person in Ukraine. Georgian medical news. 2020. № 1(298). Р.169-174. (0,8 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus) 

6. Крайник Г., Семенихин И., Сидоренко О. Отдельные правовые и 

медико-социальные аспекты реализации права на жизнь и эвтаназию в 

Украине. Georgian medical news. 2020. № 3 (300). С. 134-139. (авт. внесок 0, 3 

д.а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus). 

7. Shevchuk V. M. and etc. State-private partnership in the field of medical 

services: principles, forms and signs. Revista inclusiones. 2020. Vol. 7. Iss. 4. P. 580-

597. (0,8/0,2 д.а). URL: http://revistainclusiones.org/gallery/39 20VOL 207 20NUM 

20OCTUBRE DICIEMBRE2020 20REVISINCLUS.pdf (проіндексовано у Web of 

Science). (0,8/0,2 д.а). 

 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1 (д.а.): 

 

Вид наукової продукції Кількість Обсяг (д.а.) 

Монографії 6 76,2  

Збірники наукових праць 9 189,66 

Наукові статті (окрім Web of Science Core 

Collection і Scopus) 

89 

 

55,61 

 

Наукові коментарі, наукові та науково-

практичні посібники 

1 8,5 

Наукові публікації співробітників інституту у 

закордонних наукових журналах, що 

індексуються у Web of Science Core Collection і 

Scopus 

34 18,15 

Тези 267 53,4 

Підручники, лекції, навчальні та навчально-

методичні посібники, програми, інші 

навчально-методичні матеріали 

18 51,37 

Репринти 2 126,7 

Довідкова література, наукові огляди, рецензії, 

збірники нормативних актів, звіти 

16 168,95 

                                                
1
 Без урахування публікацій Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем політики в сфері 

боротьби зі злочинністю (спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя 

Стефаника). 
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Загальний обсяг продукції, виданої науковцями Інституту у звітному 

періоді складає 558,88 д. а.2 

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. 

В. С. Батиргареєва та Н. О. Гуторова є членами редакційної колегії 

журналу «Wiadomości Lekarskie», що індексується у міжнародній 

наукометричній базі Scopus). 

9.3. Інша інформація про міжнародне наукове співробітництво 

науковців Інституту.  

Міжнародне наукове співробітництво у звітному періоді відбувалося за 

багатьма напрямами. Так, зокрема, науковці Інституту брали участь у 

зарубіжних науково-практичних конференціях: 

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); 
                                                
2
 Без урахування обсягу збірників наукових праць для уникнення дублювання цифр.  
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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 «Концептуальные 

основы стратегии борьбы с коррупцией», (г. Минск, 15-16 мая 2020 г., НПЦ 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь) (В. С. Батиргареєва, С. С, 

Шрамко, О. О. Пащенко, Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, та ін.); 

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); 

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). 

Л. М. Москвич є членом правління Німецько-Українського об’єднання 

юристів. 
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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 

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. У розрізі Інституту в цілому. 

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 
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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 

ім. Є.О. Дідоренка, Національний унцверситет державної 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 розрізі структурних підрозділів. 

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, апеляційних та місцевих судів та ін. Своєю чергою, 

міжгалузеве співробітництво науковців сектора є різноманітним за формою та 
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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; 

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.  
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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»), 

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, 
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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, Луганський державний університет 

внутрішніх справ імені Є.О. Дідоренка, Київський регіональний центр НАПрН 

України, Інститут держави і права НАН України з питань сумісного проведення 

науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, вирішення 

проблем вдосконалення 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.  

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. 

3. У розрізі окремих науковців: 

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 
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вказаної ради; В. В. Голіна, Г. К. Авдєєва, Б. М. Головкін, Н. В. Глинська, 

М. Г. Колодяжний, О. О. Пащенко, А. Ф. Степанюк, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, 

Д. П. Євтєєва, К. А. Автухов та Д. І. Клепка 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, С. В. Рак, Т. О. Михайліченко є членами громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права»; В. І. Борисов є членом президії 

та заступником голови асоціації; Л. М. Демидова є головою Відокремленого 

підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права» в Харківській області; 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. Батиргареєва 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 

пенітенціарної асоціації України», «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 Української національної 

групи Міжнародної асоціації кримінального права; членом Європейського 

Об’єднання Кримінологів (Швейцарія, Лозанна, Університет Лозанни), членом 
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Союзу юристів України; членом редакційної колегії збірника наукових праць 

«Питання боротьби зі злочинністю»; заступником головного редактора 

збірника наукових праць «Вісник Асоціації кримінального права України»; 

членом редакційної ради журналу «Вісник південного регіонального центру 

Національної академії правових наук України»; членом редакційної ради 

правового науково-практичного журналу «Законность и правопорядок» 

(Республіка Білорусь). 

Акад. НАПрН України Н. О. Гуторова входить до складу Науково-

консультативної ради Конституційного Суду України; є членом: робочої групи 

з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи; 

науково-експертної ради Державної служби лікарських засобів та контролю за 

наркотиками; Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права», Міжнародної організації International Association of Penal Law (AIDP); 

головою правління Асоціації фармацевтичного та медичного права, а також 

членом редакційної колегії періодичного журналу Wiadomości Lekarskie 

(Республіка Польща), що індексується у міжнародній базі даних Scopus.  

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. 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 
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Ярослава  Мудрого, Верховний Суд, 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); 

«Криміналістика та судова експертиза» (Київський науково-дослідний інститут 

судових експертиз); членом редакційної ради науково-практичного медичного 

журналу «Український вісник психоневрології» (Інститут неврології, психіатрії 

та наркології НАМН 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 Б. М. Головкін входить до складу редакційних 

колегій: 

- голова редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Питання 

боротьби зі злочинністю» Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса; 

- голова редакційної колегії фахового електронного наукового видання 

«Вісник асоціації кримінального права України»; 

- член редакційної колегії фахового електронного наукового фахового 

видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

«Теорія і практика правознавства» 

Чл.-кор. НАПрН України О.Г. Шило є членом Робочої групи з питань 

реформування кримінальної юстиції Комісії по правовій реформі при 

Президентові України; науково-консультативної Ради при Державному бюро 

розслідувань; вченим секретарем відділення кримінально-правових наук 

НАПрН України, науково-консультативної ради Верховного Суду за 
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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 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 та членом спеціалізованої вченої ради 

Д 64.086.01 за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Національного 

юридичного університету 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». 

Н.В. Глинська є членом науково-консультативної ради при Верховному 

Суді за кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; 

кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне 

право.  

Л. М. Москвич є членом науково-консультативної ради Конституційного 

суду України та Конкурсної комісії з добору Голови Державного бюро 

розслідувань. Також Л. М. Москвич є членом спеціалізованої вченої ради Д 

64.086.03 за спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального 
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забезпечення; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура; 12.00.11 – 

міжнародне право у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. та членом спеціалізованої вченої ради К 35.140.02 у Приватному 

вищому навчальному закладі «Львівський університет бізнесу та права». Окрім 

того, Л. М. Москвич є членом колегії юридичних журналів «Право України» і 

«Проблеми законності», збірників наукових праць «Питання боротьби зі 

злочинністю» та «Вісник Національної академії правових наук України», 

«Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»,  член редакційної 

колегії 19 тому Великої української юридичної енциклопедії, науково-

практичного журналу «Вісник кримінального судочинства». 

І. В. Назаров є заступником Голови робочої групи з розвитку юридичної 

освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України та членом 

Комітету з державної премії України в галузі освіти МОН України. 

 В. М. Пашков є членом правління Асоціації фармацевтичного та 

медичного права та членом редакційної колегії періодичного журналу 

Wiadomości Lekarskie (Республіка Польща), що індексується у міжнародній базі 

даних Scopus. 

М. І. Пашковський є членом Комітету з питань юридичної освіти, що діє в 

складі Національної асоціації адвокатів України. Окрім того, М. І. 

Пашковський член редакційної колегії юридичного журналу «Український 

часопис міжнародного права».  

В.М. Шевчук є членом спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у 

Національному університеті «Одеська юридична академія». Також В.М. 

Шевчук виступив головою разової спеціалізованої вченої ради Д 64.086.005 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого з захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Лисаченко С. Л. зі 

спеціальності 081 «Право» 23.10. 2020 р. та рецензентом дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії Федоренка М. С. зі спеціальності 081 

«Право» під час захисту дисертанта у разовій спеціалізованій вченій раді Д 
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64.086.006 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

23.10. 2020 р. 

Крім того, В.М. Шевчук отримав почесну грамоту Ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну и плідну працю 

в університеті та з нагоди 50-ти річчя від дня народження (наказ Ректора від 

30.04. 2020 р.) та подяку Ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну и плідну працю в університеті (наказ Ректора 

від 30.04. 2020 р.).. 

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 правління Німецько-Українського 

об’єднання юристів, членом редакційних колегій юридичних журналів «Право 

України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник 

кримінального судочинства». 

Н. В. Шульженко є секретарем Відокремленого підрозділу Харківської 

обласної організації «Громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права»; стипендіат програми «Prom – international scholarship 

exchange for PhD students and academic staff 2019-2020», проект організований у 

рамках програми розвитку освіти та знань, що фінансується за підтримки 

європейського соціального фонду; науковий координатор та рецензент у межах 

Legal Research Group on Criminal Law – групи студентів-правників та молодих 

юристів, які проводять дослідження у галузі кримінального права. 

Новікова К. А. проходить стажування в Ягеллонському університеті за  

Стипендіальною Програмою ім. Лейна Кіркланда (Краків, Польща). 

Б. М. Головкін є головою редакційних колегії збірників наукових праць 

«Питання боротьби зі злочинністю» та «Вісник Асоціації кримінального права 



 279 

України», а також членом редколегії наукового видання «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. 

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 

«Вісник Асоціації кримінального права України», «Вісник Національної 

академії правових наук України». 

М. Г. Колодяжний очолює осередок Союзу юристів України у НДІ ВПЗ 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.  

М. В. Шепітько є експертом Галузевої експертної ради 08 «Право» 

Національного агентства із забезпечення якості освіти та експертом з 

акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості 

освіти; радником-секретарем Міжнародної громадської організації «Конгрес 

Криміналістів» та секретарем Української національної групи Міжнародної 

асоціації кримінального права; членом редакційної колегії «Криміналіст 

першодрукований» та «Zagadnienia Spoleczne» (Poland). У 2020 році Михайлу 

Шепітьку призначено іменну стипендію Верховної Ради України для молодих 

учених – докторів наук (постанова Верховної Ради України № 3815 «Про 

призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для 

молодих учених – докторів наук»). 



 280 

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. 

А. О. Гаркуша входить до складу Регіонального відділення Секретаріату 

Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при 

Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області. 

 

 

XІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру, що 

функціонує на базі Інституту. 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 планується набір осіб на новий 2021-2022 

навчальний рік.  

У 2020 р. в Інституті з відривом від виробництва (денна форма навчання) 

навчалося 6 аспірантів: 

1). Бобровський Марк Костянтинович 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

умисному знищенню або пошкодженню майна». Науковий керівник: д.ю.н., 

проф. 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.  
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Відрахований за власним бажанням (наказ № 5 «А» від 10.02.2020). 

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. 

Здійснюється робота із затвердження теми дисертаційної роботи. Виконується 

навчальний план.   

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 наукову статтю та 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертаційної роботи. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 30 %. 

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 9 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-

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 20 %. 
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Опубліковано 1 наукову статтю та 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертації. 

6) Ромашкін Сніжана Іванівна.  

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за насильницьке 

зникнення». Науковий керівник: к.ю.н. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження теми дисертації – 

2019. Успішно виконується навчальний план. Опубліковано 1 наукову статтю 

та 3 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

7) Полях Євгенія Володимирівна. 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

порушенню недоторканності приватного життя». Науковий керівник: к.ю.н. О. 

В. Новіков. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік 

затвердження теми дисертації – 2020. Виконується навчальний план.  

 

Протягом 2020 р. працювали над дисертаціями 34 аспіранти без відриву від 

виробництва (заочна форма навчання) 3: 

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. 

Перебуває в академічній відпустці (наказ № 3 «А» від 22.01.2020). 

2) Бабич Артур Олегович 

Тема дисертації: «Небезпечне співзаподіяння: теоретичний та 

правозастосовний аспекти». Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-

кореспондент НАПрН України В. В. Голіна. Спеціальність 081 – Право. Рік 

вступу до аспірантури – 2018. Рік затвердження теми дисертації – 2018. 

Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 
                                                
3
 У тому числі й ті, що перебувають в академічній відпустці. 
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написання дисертації складає 45 %. Опубліковано 2 наукові статті та 4 тез 

наукових доповідей за темою дисертаційної роботи. 

 3) Бабич Ярослав Олегович 

 Науковий керівник: д.ю.н., ст.н.с. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Виконується навчальний план. 

 

4) 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.). 

5) Балабан Андрій Володимирович 

Науковий керівник: к.ю.н. С. С. Шрамко. Спеціальність 081 – Право. Рік 

вступу до аспірантури – 2020. Виконується навчальний план.  

 6) 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 виконано навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 75 %. 

Опубліковано 4 наукові статті та 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертаційної роботи.   

7) Бєсєда Ганна Вікторівна 
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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 виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 70 %.  Опубліковано 3 наукові 

статті та 3 тез наукових доповідей за темою дисертаційної роботи.  

 

8) Біланчук Руслана Вікторівна 

Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України 

В. В. Голіна. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. 

Виконується навчальний план.  

9) Білоус Каріна Станіславівна 

Тема дисертації: «Правове регулювання підготовки до звільнення 

засуджених до позбавлення волі». Науковий керівник: к.ю.н., ст. н. співроб. К. 

А. Автухов. 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 50 %. 

Опубліковано 3 наукові статті та 4 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

10) Боднарчук Єва Веніамінівна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання умисним 

убивствам, вчиненим із мотивів ревнощів». Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. 

С. Батиргареєва. 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 20 %. 

Опубліковано одну наукову статтю та одні тези наукової доповіді за темою 

дисертації. Перебуває в академічній відпустці (наказ № 7 «А» від 02.03.2020 р.) 

11) 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 



 285 

дисертації – 2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 40 %. Опубліковано троє тез 

наукових доповідей за темою дисертації.  

12) Вареник Катерина Володимирівна 

Науковий керівник: к.ю.н., ст.досл. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Виконується навчальний план. 

 

13) Віценко Сергій Миколайович.  

Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України 

В. В. Голіна.  Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

Успішно виконується навчальний план. Здійснюється робота над 

затвердженням теми дисертації.  

14) Волков Сергій Вікторович 

Тема дисертації: «Правове регулювання учасників кримінально-виконавчої 

діяльності». Науковий керівник: д.ю.н., проф. А. Х. Степанюк. 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 7 %. Опубліковано 3 тез 

наукових доповідей за темою дисертації.  

15) Гальченко Станіслав Євгенович 

Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. співроб. М. Г. Колодяжний.  

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

Відрахований за власним бажанням (наказ № 4 «А» від 31.01.2020 р.). 

16) 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. 

Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 
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написання дисертації складає 15 %. Опубліковано 2 тез наукових доповідей за 

темою дисертації.  

17) 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. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 6 %.  

18) 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. Успішно 

виконується навчальний план. 

19) 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 2 тез наукової доповіді за темою дисертації. 

20) 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 виконано навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 15 %. 

Опубліковано 1 тези наукової доповіді за темою дисертації. 

Перебуває в академічній відпустці (наказ № 19 «А» від 03 вересня 2020 р.) 
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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 35 %. 

Опубліковано 2 наукові статті та 2 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

22) Кисельова  Марина Сергіївна 

Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєва. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Виконується навчальний план. 

23) Коломієць Надія Андріївна 

Тема дисертації: «Створення безпечного середовища установ виконання 

покарань як елемент реформування кримінально-виконавчої системи». 

Науковий керівник: д.ю.н., проф. А. Ф. Степанюк. Спеціальність 081 – Право. 

Рік вступу до аспірантури – 2020. Виконується навчальний план. 

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 5 %.  

Відрахована з аспірантури (наказ № 11 «А» від 30 квітня 2020 р.). 

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. Успішно 

виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 
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дисертації складає 5 %. Опубліковано 1 наукову статтю та 2 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

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. Успішно 

виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 7 %.Опубліковано двоє тез наукових доповідей за темою 

дисертації. 

27) Павлійчук (Бугрій) Кристина Вікторівна 

Тема дисертації: «Процесуальні рішення сторони обвинувачення під час 

досудового розслідування». Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. 

Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. 

Успішно виконується навчальний план.   

28) 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 20 %. Опубліковано 1 наукову статтю та 2 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

29) Романенко Аліна Романівна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

порушенню таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції». Науковий керівник: д.ю.н., ст. наук. співроб. 

В. С. Батиргареєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 
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2019. Успішно виконується навчальний план. Опубліковано 1 тези наукової 

доповіді за темою дисертації.  

30) 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 виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 18 %. 

31) 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. Успішно 

виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 20 %. Опубліковано 1 наукову статтю та 3 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

32) Тітічко Вадим Володимирович 

Тема дисертації: «Провадження щодо кримінальних проступків: 

особливості нормативного реагування і практики здійснення». Науковий 

керівник: к.ю.н., доц. В. В. Вапнярчук. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2020. Виконується навчальний план. 

33) Яковлев Андрій Сергійович 

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. Успішно виконується навчальний 

план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 1 %. 

Опубліковано 1 тези наукової доповіді за темою дисертації.     

34) Яковлева Вікторія Сергіївна 
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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. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 5 %. Опубліковано 1 наукову 

статтю та 3 тез наукових доповідей за темою дисертації.   

 

11.2. Підготовка здобувачів в Інституті  

У в Інституті над дисертацією не працювало здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії, які були б співробітниками Інституту. Над дисертаціями 

працювали 3 здобувачі, які є практичними працівниками (за умовами 

Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів 1999 р.)4. 

1) 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.  

Відрахована за власним бажанням (наказ № 5 «А» від 10.02.2020). 

2) 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 

кандидатські іспити: іноземна мова (англійська) – добре; основи науково-

дослідної діяльності – зараховано. 

Відрахований із системи здобування (наказ № 6-1 «А» від 28 лютого 2020 

р.) 
                                                

4
 У тому числі й ті, що перебувають в академічній відпустці. 
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3) 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.  

 

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 

Станом на 31 грудня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Інституту 

проведено чотири захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право: 

1) Дзюби Анастасії Юріївни «Запобігання злочинності неповнолітніх у 

ФРН». Науковий керівник: д.ю.н., проф. О. Ю. Шостко; 

2) Метельського Ігоря Дмитровича «Працівник правоохоронного органу 

як учасник кримінально-правових відносин». Науковий керівник: д.ю.н., проф. 

О. О. Житний. 

3) Мокляка Володимира Вікторовича «Протидія терористичній діяльності 

в Україні». Науковий керівник: д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН 

України Б. М. Головкін. 

4) Шейка Костянтина Володимировича «Працівник правоохоронного 

органу як учасник кримінально-правових відносин». Науковий керівник: д.ю.н., 

проф., член-кореспондент НАПрН України Б. М. Головкін. 
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ХІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Структура кадрів Інституту та його підрозділів визначається характером і 

основними напрямами наукової діяльності. Структуру Інституту складають 

шість підрозділів: 3 відділи, дві наукові лабораторії 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 2020 р. загальна кількість співробітників, працюючих 

в Інституті, становить 59 особи (за бюджетною тематикою). 

На кінець звітного періоду в Інституті працювало 58 особи з вищою 

освітою.  

Серед наукових співробітників (станом на 31.12.2020 р.): 

академіків – 4 чол.; членів-кореспондентів НАПрН України – 3 чол.; 

заслужених діячів науки і техніки України – 3 чол.; заслужених юристів 

України – 4 чол. 

докторів наук – 19 чол., кандидатів наук – 28 чол. 

За сумісництвом в Інституті працює 12 докторів наук, 11 кандидатів наук. 

Дані про поповнення молодими кадрами: 

прийнято молодих спеціалістів віком до 33 років: 9 чол. 

 

Відомості про працівників Інституту 

Відомості про працівників Інституту 

станом на 31.12.2020р. 
Кількість шт/сум 

Всього працівників 59 

з них: - 

основних 36 

працюючих за сумісництвом 23 

наукових співробітників 52 

докторів наук 19 
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кандидатів наук 28 

докторантів 0 

аспірантів 37 

здобувачів 3 

 

* Без урахування осіб, що перебувають в академічній відпустці, але з урахуванням 

осіб, які навчалися протягом 2020 р., проте були відраховані з різних причин. 
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ХІІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Станом на 1 січня 2021 р. Інститут має основних засобів на суму 886,8 

тис. грн, у т.ч. обладнань та устаткування на суму 283,1 тис. грн. 

Фінансування Інституту у 2020 році здійснювалося за рахунок коштів 

Державного бюджету та за рахунок коштів спеціального фонду – власних 

надходжень. Кошторисом затверджено фінансування за рахунок Держбюджету 

у сумі: 8 145,5 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2021 р. до Інституту надійшло коштів з Державного 

бюджету – 8 145,5 тис. грн. 

Видатки за загальним фондом складають 8 145,5 тис. грн., у т.ч.: 

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 96,2 % (7 832,0 тис. 

грн); 

- матеріальні витрати (ком. послуги) – 2 % (163,5 тис. грн); 

- придбання основних засобів – 1,8 % (150,0 тис. грн). 

За 2020 рік Інститут отримав власних надходжень на суму – 2 295,8 тис. 

грн, у т. ч.: 

- за публікації тез, статей – 107,9 тис. грн; 

- за надання науково-правових висновків та висновків спеціаліста – 

259,2 тис. грн; 

- за послуги при вступі в аспірантуру – 24,0 тис. грн; 

- за послуги з перевірки дисертації – 3,0 тис. грн; 

- плата за навчання на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук – 800,2 тис. грн; 

- захист дисертацій – 24,0 тис. грн; 

- підписка на фаховий збірник наукових праць – 1,4 тис. грн; 

- кошти від продажу фахового збірника – 0,1 тис грн; 

- кошти на виконання грантового наукового дослідження – 1 061,0 

тис. грн; 

- благодійна допомога в натуральній формі – 12,0 тис. грн; 

- благодійний внесок у виді грошових коштів – 3,0 тис. грн.   
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Видатки складають 2 153,7 тис. грн, у т. ч.:  

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 1 706,1 тис. грн; 

- придбання матеріальних активів – 200,3 тис. грн; 

- матеріальні витрати (комун. послуги; ін. послуги, крім комун.) – 190,9 

тис. грн; 

- видатки на відрядження – 17,3 тис. грн; 

- екологічний податок та сплата адміністративного збору – 1,4 тис. грн; 

- придбання основних засобів –37,7 тис. грн. 

У 2020 році за кошти загального фонду було придбано: 

- 4 персональних комп’ютерів на загальну суму 48,8 тис. грн;  

- обладнання для конференційної зали на загальну суму 99,9 тис грн; 

- поповнення бібліотечного фонду для бібліотеки – 1,3 тис. грн. 

За рахунок спеціального фонду було придбано: 

- стільці та меблі для нової лабораторії дослідження проблем 

національної безпеки у сфері громадського здоров'я  на загальну суму 36,1 тис. 

грн;  

- обладнання для конференційної зали на загальну суму 27,3 тис грн; 

За рахунок грантового наукового дослідження було придбано Лазерний 

багатофункціональний пристрій Canon IRC 3025 на загальну суму 31,6 тис. грн. 

Перераховано коштів по сплаті ПДВ – 180,0 тис. грн. 

 

 

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 
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грошових коштів з одночасним підвищенням витрат вимагають скорочення 

кількості відряджень. Недолік фінансування створює труднощі й в організації 

науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, придбанні 

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) проведення культурно-масових  та спортивних заходів за участю 

співробітників інституту для налагодження сприятливої атмосфери у колективі 

(організоване відвідування театру, концертів, проведення виїзних корпоративів, 

велоднів); 

2) 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; 

3) створити власний видавничо-інформаційний відділ;  

4) 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; 

5) сприяти створенню міжбібліотечного абонемента для 

співробітників Інституту як системи обслуговування, що забезпечуватиме рівні 

можливості у використанні інформаційних ресурсів бібліотек незалежно від 

місця проживання; 
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6) налагодити роботу з інформування співробітників Інституту про 

можливість наукових публікацій у виданнях, які представлені в міжнародних 

науково-метричних базах Scopus та Web of Sсience; 

7) своєчасно здійснювати виплати матеріальної допомоги відповідно 

до п. 6.4. Колективного договору Інституту; 

8) скоротити обсяги звітної документації, що дублюється; 

9) проводити оперативні щоденні наради лише у виняткових випадках 

щодо вирішення найбільш важливих та термінових завдань; 

10)  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; 

11)  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);  

12)  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;  

13) налагодження роботи з інформування співробітників Інституту про 

можливість наукових публікацій у виданнях, які представлені в міжнародних 

науково-метричних базах; 

14) 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; 
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15) придбати програмне забезпечення якісного перекладу з англійської 

на українську мову; 

16) забезпечити оперативне поширення інформації про науково-

практичні семінари і конференції; 

17) обладнати робочі місця  співробітників Інституту новими меблями; 

18) для підвищення ефективності праці співробітників Інституту 

дообладнати технічним оснащенням їх робочі місця (придбати принтери, 

сканери тощо); 

19) з метою підвищення якості виступів на наукових заходах 

співробітників Інституту доцільно організувати курс лекцій із дисципліни 

«Ораторське мистецтво»; 

20)  запрошувати до співпраці у Раді молодих учених студентів-членів 

профільних гуртків Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; 

21) розглянути можливість проведення Інститутом літніх шкіл з 

актуальних питань кримінального права, кримінології, кримінального процесу 

тощо в рамках співробітництва з ОБСЄ або на оплачуваній основі; 

22)  повідомляти співробітників про наукові та організаційно-технічні 

завдання за допомогою системи електронного документообігу; 

23)  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; 

24)  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; 

25) сприяти додержанню академічних засад прозорості, взаємної 

підтримки, безсторонності у судженнях, толерантності щодо критики, 

активного опору проявам корупції та плагіату; 
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26) 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; 

27)  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; 

28) розширити можливості щодо залучення фахівців із суміжних 

галузей знань і працівників медичної та фармацевтичної діяльності; 

29) поглиблювати співпрацю з міжнародними установами та 

організаціями, зарубіжними науковими установами, що проводять дослідження 

у сфері боротьби зі злочинністю; 

30) впроваджувати традиційні та оновленні заходи заохочення та 

іншого стимулювання ефективної діяльності співробітників Інституту; 

31) поширювати і поглиблювати співпрацю з іноземними й 

міжнародними установами та організаціями у сфері проведення наукових 

досліджень; 

 

 

ЗАВЕРШАЛЬНА 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. 

У міжнародній інформаційній мережі INTERNET функціонує WEB-сайт 

Інституту, яка містить відомості про основні напрями його діяльності, поточні 
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наукові дослідження, що проводяться у даний час в Інституті, наукову 

продукцію та багато іншої інформації про життя і діяльність Інституту. 

Значну допомогу від Інституту в підготовці законодавчих документів 

одержують усі гілки державної влади – Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд, а також такі 

центральні установи держави, як Офіс Генерального прокурора, Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки 

України 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.  

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи        Д. П. Євтєєва 

 

В.о. вченого секретаря                             С. С. Шрамко 
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