
І. Тема: «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія

та практика». Номер державної реєстрації 0117U000283. Термін виконання:

І кв. 2017 р. – IV кв. 2020 р. Науковий керівник теми – член-кор. НАПрН України

В.В. Голіна.

Фактичні результати протягом 2017-2020 років:  

● Проведено: 2 науково-практичних «круглих столів» із залученням суддів, прокурорів та працівників

Національної та Патрульної поліції України; 1 науково-практичний семінар.

● Опубліковано:

- 4 монографій;

- 47 наукових статей, у тому числі 4 у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних Scopus/Web of

Science;

- 180 тез наукових доповідей та повідомлень.

- ● Участь у підготовці колективних наукових праць: 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.;

● Розроблено 3 нормопроєкти: проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про

Національну поліцію»; проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо редакції

статті 1261 «Домашнє насильство»»; проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни 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»;

● Надано 24 експертний висновок на законопроекти та ін. нормативно-правові акти;

● Отримано: 16 актів впровадження. Із них два на законопроекти від Комітету Верховної Ради України; п’ять – на

монографії від провідних навчальних та наукових закладів; дев’ять – на аналітичні довідки від Головних управлінь

Національної поліції та Патрульної поліції України в областях України.



ІІ. Тема: «Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері».

Номер державної реєстрації 0117U000280. Термін виконання: І кв. 2017 р. – IV кв.

2020 р. Науковий керівник теми – член-кор. НАПрН України Б. М. Головкін.

Фактичні результати протягом 2017-2020 років:  

● Проведено 5 науково-практичних заходів, зокрема, 4 на щорічних Харківських міжнародних юридичних

форумах та 1 науково-практичний «круглий стіл».

● Опубліковано:

- 2 підручники;

- 1 монографію;

- 27 наукових статей, у тому числі 2 у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних

Scopus/Web of Science;

- 110 тез наукових доповідей та повідомлень.

- ● Участь у підготовці колективних наукових праць: 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.;

● Розроблено 2 законопроекти: проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо удосконалення механізму запобігання корупції у діяльності юридичних осіб»; проєкт Закону

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення застосування до

юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення їх уповноваженими особами окремих

корупційних кримінальних правопорушень».

● Отримано: 5 актів впровадження. Із них один на законопроект від Комітету Верховної Ради України; 3 –

на матеріали за результатами наукових заходів від навчальних закладів; 2 – на підручники від державних

органів, що зайняті запобіганням корупції.



ІІІ. Тема: «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права

України». Термін виконання: І кв. 2017 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник теми

– академік НАН України В.Я. Тацій.

Фактичні результати у 2020 році:  

● Проведено 1 Міжнародний науково-практичний «круглий стіл»;

● Опубліковано:

- 2 монографії/2 підручника;

- 29 наукових статей, у тому числі 13 у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних

Scopus/Web of Science;

- 39 тез наукових доповідей та повідомлень.

- ● Участь у підготовці колективних наукових праць: 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.;

● Розроблено 2 законопроєкти: 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», 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)».

● Надано 38 науково-правових висновків на законопроєкти та ін. нормативні акти протягом 2020 р.

● Надано 16 наукових висновків для Верховного Суду.

● Отримано 1 акт впровадження від Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.



ІV. Тема: «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого

законодавства України та практики його застосування». Термін виконання I кв.

2017 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. А.Ф. Степанюк

Фактичні результати у 2020 році:

● Проведено: 1 науково-практичний «круглий стіл» та 1 науково-практичний семінар за участю

працівників органів пробації;

● Опубліковано:

- 1 монографію;

- 1 підручник;

- 8 наукових статей, у тому числі 1 у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних Scopus/Web

of Science;

18 тез наукових доповідей та повідомлень.

● Участь у підготовці колективних наукових праць: 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.;

● Розроблено 2 законопроекти: 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», проєкт Закону України «Про внесення змін до

Кримінально-виконавчого кодексу України щодо усунення правових колізій та прогалин у кримінально-

виконавчому законодавстві»;

● Отримано: 2 акти впровадження. Із них один на законопроєкт від Комітету Верховної Ради України;

один – на монографію від Академії Державної пенітенціарної служби.



V. Тема: «Теоретичні основи якості кримінального процесуального

законодавства України». Термін виконання: І кв. 2017 р. – IV кв. 2021 р.

Науковий керівник теми – член-кор. НАПрН України О. Г. Шило

Фактичні результати у 2020 році:

● Опубліковано:

- 1 монографію;

- 29 наукових статей, у тому числі 8 у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних Scopus/Web

of Science;

- 40 тез наукових доповідей;

● Участь у підготовці колективних наукових праць: 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.; 1 посібник; 1 енциклопедія;

● Участь у комітетських слуханнях у Верховній Раді України: 1 повідомлення;

● Розроблено 1 законопроект: проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального

процесуального кодексу України (щодо вдосконалення підстав застосування запобіжних заходів у

кримінальному провадженні)»;

● Надано 36 експертних висновків на законопроекти та ін. нормативно-правові акти;

● Надано 5 науково-правових висновків для Верховного Суду;

● Отримано: 8 актів впровадження. Із них один на законопроєкт від Комітету Верховної Ради

України; два на монографію від Інститут права Київського національного університету імені Тараса

Шевченка та Офісу Генерального прокурора України; п'ять – від Верховного Суду.



VІ. Тема: «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах

змагального кримінального процесу». Термін виконання: І кв. 2017 р. – ІV кв. 2021 р.

Науковий керівник теми – акад. НАПрН України В. Ю. Шепітько

Фактичні результати у 2020 році:

● Опубліковано:

- 29 наукових статей, у тому числі 8 у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних

Scopus/Web of Science;

- 61 тез наукових доповідей;

● Участь у підготовці колективних наукових праць: 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.

● Розроблено 1 законопроєкт: 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».


