
НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  ПРАВОВИХ  НАУК  УКРАЇНИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ 

ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА 

(НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України) 

61002, м. Харків. вул. Пушкінська, 49; 

тел. (057) 706-02-91; (057) 700-65-81;  

e-mail: ivpz@aprnu.rol.net.ua, officemanager@aprnu.rol.net.ua  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

вченою радою Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України  

(протокол № 14 від “28” грудня 2021 р.) 

 

______________________ В. С. Батиргареєва 

 

 

З В І Т 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2021 РОЦІ 

       

 

 

  

 

 

Харків 

2021 р. 

mailto:ivpz@aprnu.rol.net.ua
mailto:officemanager@aprnu.rol.net.ua


 2 

ЗМІСТ 

 

Вступ...................................................................................................................3 

І. Фундаментальні наукові дослідження…………………………………….8 

ІІ. Прикладні та грантові наукові дослідження……………………..……147 

ІІІ. Наукові дослідження на замовлення регіонів ……………………..…148 

ІV. Участь наукової установи в законопроєктній (нормотворчій) 

роботі........................................................................................................................149 

V. Науково-правові (науково-експертні) висновки для центральних 

органів державної влади………………………………………………….………156 

VI. Науково-правові висновки та судово-експертні дослідження, виконані 

на замовлення юридичних і фізичних осіб за цивільно-правовими 

договорами……………………………………………………………….…….….216 

VII. Участь в організації та проведенні наукових заходів: конференцій, 

семінарів, “круглих столів” тощо……………………………………….………219 

VIII. Характеристика видавничої діяльності – наукова/науково-технічна 

продукція і науково-публікаційна активність………………………….….……227 

IX. Міжнародне наукове співробітництво………………………..………345 

X. Науково-інноваційна діяльність наукової установи………….………349 

XI. Стан та перспективи підготовки наукових кадрів……………...……349 

XII. Кадрове забезпечення……………………………………..……..……362 

XIII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення…………….……363 

XIV. Аналіз сильних та слабких сторін діяльності та тенденції 

розвитку……………………………………………………………………..…..…364 

XV. Перспективні напрями наукових досліджень………………….……369 

XVІ. Пропозиції щодо удосконалення роботи Академії, наукової 

установи, інших підрозділів, в тому числі щодо звітності………………..……370 

XVІI. Інша діяльність наукової установи…………………………………371 

Завершальна частина..................................................................... ...............384 

 



 3 

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, три лабораторії та 

навчально-наукова лабораторія1: 

1. Відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-

виконавчого права. 

                                                   
1 Примітка. Оновлена організаційна структура Інституту затверджена постановою бюро Президії 
НАПрН України № 194/3-Б від 13 вересня 2021 р. 
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2. Відділ кримінологічних досліджень. 

3. Відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою. 

4. Лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки к 

боротьбі зі злочинністю». 

5. Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері 

громадського здоров'я. 

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)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), І. В. 
Козич, С. В. Кернякевич-Танасійчук, І. Б. Медицький, Ю. І. Микитин, О. Ю. Петечел, С. В. Кадук, В. 
В. Шпіляревич. 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. Указана лабораторія у 2021 р. за окремими планами працювала над темами: 1) «Правові 
форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування у 
сфері забезпечення публічної безпеки і порядку» (держ. реєстр. № 0120U105512; 2) «Здійснення 
поліцією дозвільно-погоджувальних функцій у відносинах із суб'єктами господарювання» (тема 
розроблялася на виконання замовлення Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області з 01.2021 р. по 12.2021 р.). Щодо лабораторії з боку Інституту здійснюється лише науково-

методична допомога в організації та проведенні дослідження. До складу колективу лабораторії 
входять: А. М. Захарченко (науковий керівник), А. Г. Бобкова, С. М. Алфьоров, С. Ф. Марова. 
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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 2021 р. науково-дослідна діяльність Інституту проводилася відповідно 

до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 

липня 2001 р. № 2623-III та Указу Президента України «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. №722/2019, 

Стратегії розвитку наукової діяльності Національної академії правових наук 

України на 2021-2022 роки, Стратегії розвитку Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

на 2021-2025 роки, затвердженої протоколом Вченої ради Інституту № 3 від 24 

березня 2021 р. Пріоритетними напрямами досліджень, що проводяться в 

Інституті, зокрема, є: 1) методологічні засади формування національної системи 

безпеки людини, суспільства та держави від злочинних проявів; 2) вплив 

кримінально-правових наук на законодавство та практику боротьби зі 

злочинністю в Україні; 3) доктрина кримінального права України та 

кримінально-правова політика: проблеми співвідношення та перспективи 

розвитку взаємозв’язку; 4) розробка нового Кримінального кодексу України: 

виклики та перспективи; 5) кримінально-правові засоби захисту від загроз 

національній безпеці у сфері громадського здоров’я; 6) імплементація 

міжнародних стандартів у практику поводження із засудженими; 7) дотримання 
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прав людини у сфері виконання покарання і поводження із засудженими; 8) 

удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України щодо 

гуманізації умов відбування покарання засудженими; 9) розробка політики 

держави у сфері виконання покарань та забезпечення ресоціалізації і соціальної 

адаптації засуджених; 10) історичний досвід як передумова реформування 

сучасної кримінально-виконавчої системи України; 11) теоретичні та прикладні 

засади запобігання злочинності в умовах реформування українського 

суспільства; 12) кримінально-правовий захист інформаційного простору 

України; 13) дослідження українського та міжнародного досвіду виявлення 

соціально-правових та кримінологічних наслідків пандемій та епідемій і шляхів 

їх мінімізації або усунення; 14) проведення розробок щодо запровадження в 

Україні політики «нульової толерантності» до корупційних правопорушень та 

опрацювання дієвих й ефективних правових механізмів протидії корупції у 

різних сферах життєдіяльності українського суспільства та ін.  

У 2021 р. в Інституті здійснюються 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.  

У штаті Інституту у 2021 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). Окрім того, серед фахівців лабораторій Інституту, які 

перебувають у статусі подвійного підпорядкування, – один академік 
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Національної академії правових наук України – А. Г. Бобкова, а також один 

член-кореспондент Національної академії правових наук України та 

Заслужений діяч науки і техніки України – П. Л. Фріс. 

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.). Ліцензію на провадження освітньої діяльності було переоформлено 26 

березня 2021 р. (наказ Міністерства освіти і науки № 19-л від 22 лютого 2021 

р.). У 2021 р. освітньо-наукова програма «Право» з підготовки докторів 

філософії Інституту здобула акредитацію, успішно пройшовши процедуру 

оцінювання її якості (сертифікат від 28.08.2021 р. № 2187). Відповідне рішення 

було ухвалено на засіданні Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 27 серпня 2021 р. 

За наказом МОН України від 28 грудня 2019 р. № 1643 в Інституті у 2021 

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). 

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 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора 

наук у Науково-дослідному інституті є орендовані приміщення для занять та 

наукових заходів, відповідна наукова та матеріально-технічна база (власна 

наукова бібліотека з правової тематики загальним обсягом близько 4,7 тис. 

https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%B7-%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%97%D0%92%D0%9E_26.03.2021time11.18.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%B7-%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%97%D0%92%D0%9E_26.03.2021time11.18.pdf
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одиниць, комп’ютерне забезпечення, система Internet, оргтехніка та меблі та 

ін.).  

 

 

І. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

(бюджетна програма 6581040) 

1.1. Дослідження і розробки за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету 

 

1. ТЕМА: «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України». Затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 

від 7 грудня 2017 р. та постановою Вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса 

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

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

Науковий керівник – акад. НАН України В. Я. Тацій. Основні виконавці: 

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

Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко, Н. В. Шульженко, 

К. А. Новікова, О. С. Попович, Д. О. Куковинець, А. І. Максименко. 

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 
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хаотичного втручання в кримінальне законодавство, не сприяє ефективній 

діяльності правоохоронних та судових органів, які мають стояти на позиції 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Традиційно доктрина кримінального права в багатьох випадках 

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

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

охоплюється і протилежні погляди на подальший розвиток кримінального 

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

системні, ефективні пропозиції щодо кримінально-правового напрямку 

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

криміналізація та декриміналізація діянь, мають відповідати принципам 

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

також враховувати сучасний стан та перспективи розвитку державних та 

суспільних процесів. Таку задачу має виконувати науково-обґрунтована та 

сучасна доктрина кримінального права України, теоретичні положення якої на 

сьогодні є не розробленими. 

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

доробку учених у галузі кримінального права та потреба у подальшій розробці 

фундаментальних теоретичних питань як Загальної, так і Особливої частин 

кримінального права. Домінуючою ідеєю проведення наукового дослідження є 

розробка проблеми формування сучасної доктрини кримінального права 

України та забезпечення її взаємодії з законотворчою та правозастосовною 

практикою. 

Метою наукового дослідження є розробка методологічних засад 

формування національної кримінально-правової доктрини, надання поняття 

доктрини кримінального права України та дослідження її співвідношення з 

кримінально-правовою політикою, забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина в перспективній доктрині кримінального права України та 

розв’язання проблемних питань, пов’язаних із складом злочину та заходами 

кримінально-правового впливу. 
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Дослідження фундаментальної теми у звітному періоді здійснювалося за 

запланованими напрямами та з урахуванням соціально-політичної ситуації в 

Україні. Поточні процеси вплинули на пізнавальну діяльність та зумовили 

необхідність разом із розробкою теоретичних питань забезпечувати наукове 

супроводження заходів, що проводилися центральними органами державної 

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

пропозицій та зауважень, науково-правових висновків для правоохоронних і 

судових органів з питань боротьби зі злочинністю.  

У контексті поставленої мети були обрані напрями дослідження, що 

полягають у розробці доктринальних проблем встановлення кримінально-

правової заборони; кримінальної відповідальності та інших заходів 

кримінально-правового характеру; боротьби зі стійкими злочинними 

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

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

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

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

кримінально-правового забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації; встановлення місця та значення криміналізації в доктрині такого 

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

інших соціальних цінностей (основ національної безпеки України, громадської 

безпеки, тощо). 

Теоретична та практична значущість результатів досліджуваної 

проблеми полягає у вивченні здобутків провідних фахівців у галузі 

кримінального права, виявленні протиріч між ними, окресленні невирішених 

проблем та визначенні шляхів їх подолання. Теоретичні висновки покладені в 

основу підготовлених ініціативних 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. 
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У рамках наукового дослідження було отримано такі результати. 

Наукові результати: 

  удосконалені концептуальні засади дослідження проблем 

формування сучасної доктрини кримінального права України з додатковою 

аргументацією доцільності використання композиційного системного підходу 

на різних «вертикально-горізонтальних» рівнях наукового пізнання (макро-, 

мікро-, мультірівнях),  що сприяє виявленню загальних і спеціальних 

доктринальних кримінально-правових проблем у межах від правової системи 

України (макрорівень) до конкретних норм кримінального права як галузі права 

(мультірівень) та вибору напрямків їх вирішення; 

  визначені функції доктрини кримінального права в правовій системі 

України, зокрема, орієнтовну, ціннісну, системно-функціональну, організаційну 

(мобілізаційну), оціночну; 

  наведено дефініцію поняття «доктрина кримінального права».  

Такою доктриною є концепт наукових знань про: а) основні напрями розвитку 

державної кримінально-правової (кримінальної) політики в сфері боротьби з 

кримінально караними правопорушеннями та їх попередженні виключно 

засобами кримінального права; б) функції і в) предмет кримінального права як 

науки та галузі права на певному етапі розвитку суспільства і держави; г) 

головні їх інститути (зокрема, інститут злочину, інститут кримінальної 

відповідальності, інститут покарання). При цьому як визначальні ознаки 

доктрини визнаються: об’єктивізація таких наукових знань (їх визначеність в 

об’єктивному світі), концептуальність, системність і визнання в науковому 

колі, суспільстві і державі. Сукупністю доктринальних положень визнано низку 

норм Конституції України, Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 5 березня 2019 р., Концепції 

боротьби з тероризмом в Україні (затверджена Указом Президента України від 

14 вересня 2020 р.), Закону України «Про національну безпеку України» від 21 

червня 2018 р. тощо; 

  обґрунтовані класифікації доктрин кримінального права за різними 
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критеріями, зокрема за часовими, просторовими (територіальними), формами 

державного правління; за зв’язком з іншими галузями права, інститутами, 

підінститутами кримінального права;  

  презентовано джерела сучасної доктрини кримінального права, 

серед яких Конституція України, наука кримінального права та інші 

кримінально-правові науки, наука конституційного права; міжнародно-правові 

договори, ратифіковані Україною; практика Європейського Суду з прав людини 

та інша судова практика, зокрема Конституційного Суду України; 

  розроблено власний підхід щодо визначення елементної структури 

кримінальної політики, що складається із: 1) предмета, мети, методу, принципів 

та її споживачів; 2) засобів, обстановки та професійних учасників її реалізації. 

Також було надано класифікації кримінальної політики «за вертикаллю» та «на 

підставі кримінальноправової класифікації кримінальних правопорушень за 

об’єктом»; 

  встановлено, що систему вимог, якими слід користуватися для 

встановлення відповідності охоронних норм кримінального права суспільним 

потребам та правилам нормопроєктування утворюють: суспільна корисність, 

системно-правова несуперечливість, відповідність історичним традиціям або 

змінам у суспільному житті, можливість боротьби з діянням за допомогою 

кримінально-правових засобів, наявність ресурсів для здійснення 

кримінального переслідування, співрозмірність позитивних і негативних 

наслідків заборони, повнота і ненедмірність заборони; 

 зауважено, що інші вимоги (обставини, чинники, принципи), що було 

виділено в кримінально-правовій доктрині, поглинаються вищенаведеними, не 

можуть розглядатися в такому статусі або мають факультативний характер;  

 встановлено, що не всі ознаки складу кримінального 

правопорушення певного виду є доцільним закріплювати у відповідній 

кримінально-правовій нормі Особливої частини КК. Передусім це пов’язано із 

тим, що багато юридичних ознак характеризують усі без винятку кримінальні 

правопорушення (передусім ознаки загального суб’єкта: особа фізична, осудна, 
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яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність), а ще 

значна кількість є притаманною їх значній кількості (поняття умислу, 

необережності тощо).  Ознаки складу кримінального правопорушення можуть 

випливати із Загальної частини КК, теорії кримінального права та практики 

застосування закону про кримінальну відповідальність;  

 визначено поняття засобів кримінального права, під ним 

запропоновано розуміти правові засоби, передбачені кримінальним законом, які 

полягають в примусовому впливі на правовий статус особи, що вчинила 

суспільно небезпечне діяння, і застосовуються з метою запобігання вчиненню 

нових кримінальних правопорушень (суспільно небезпечних діянь); визначений 

вичерпний перелік кримінально-правових засобів за чинним та перспективним 

кримінальним законодавством;  

 визначено стан правового регулювання надання послуги сурогатного 

материнства у східнослов’янських країнах; встановлено ризики порушення 

прав людини, виявлено правові та медичні механізми протидії експлуатації 

жінок; окреслено портрет сурогатної матері; 

  встановлено, що використання інформаційно-телекомунікаційних 

систем або технологій може бути лише одним із способів вчинення домагання 

дитини для сексуальних цілей, що не виключає здійснення пропозиції зустрічі 

поза цифровим простором; у зв’язку з цим відхід українського законодавця в 

частині визначення способу вчинення домагання дитини для сексуальних цілей 

від положень міжнародно-правових актів є виправданим, тим більше, що таке 

доповнення не протирічить принципам імплементації міжнародних договорів; 

  зауважено, що українським законодавцем використано широкий 

підхід стосовно регламентації кінцевої мети вчинення домагання дитини для 

сексуальних целей;  

 сформовано приблизний перелік дій, необхідних для того, щоб  

правопорушник здійснив суспільно небезпечний намір зустрітися з дитиною 

після зробленої пропозиції зустрічі; 

 зроблено висновок, що під пропозицію зустрічі у контексті ст. 1561 
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КК, можна мати на увазі висловлення дитині наміру зустрітися, у тому числі з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, для 

вчинення у подальшому щодо неї дій сексуального характеру або розпусних 

дій; 

 у процесі порівняння  норм  чинного законодавства  України  про 

кримінальну відповідальність та проєкту Кримінального кодексу України щодо  

ступеня суспільної небезпечності  домагання дитини для сексуальних цілей 

обґрунтовано недоцільність трансформації останнього у проступок;  

 встановлено, що в чинній редакції КК України (ст. 255, 255-1, 255-3) 

є термінологічна неточність. Законодавець використовує правову конструкцію 

«вор в законі» шляхом запозичення слова «вор» з російської мови, замість 

правильного з точки зору юридичної техніки та української філології – «злодій 

в законі». У зв’язку з чим підготованні відповідні пропозиції редакції 

зазначених статей КК України; 

  надано роз’яснення щодо  відмежування особи, яка перебуває у статусі 

суб’єкта підвищеного злочинного впливу від особи, в статусі «злодій в законі»; 

  розроблено поняття «злочинна спільнота», «злочинний вплив»; 

  встановлено, що окремі тенденції щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері правосуддя 

вплинуть на формування злочинів проти правосуддя: 1) імплементація 

міжнародно-правових актів; 2) забезпечення захисту діяльності міжнародних 

судів, юрисдикцію яких визнала Україна; 3) встановлення системи 

кримінальних правопорушень проти правосуддя через виокремлення їх груп в 

структурі відповідного розділу (поділ розділу на глави); 

 встановлено, що прообразом терористичних актів вважаються 

політичні вбивства в період з Х ст. до початку ХХ ст., хоча законодавець не 

визнавав ці злочини терористичними актами, а наукова література тих часів не 

містить інформації, яка нагадувала б про визнання дослідниками схожості 

відповідних понять (термінів). 
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Фактичні результати: 

Монографії за темами фундаментальних досліджень (3):  

Монографії, видані в Україні (3): 

1. Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків : Право, 2021. 

590 с. (30 д.а.) (у редакції). 

2. Демидова Л. М., Попович О. С. Кримінально-правова охорона 

національної безпеки України: терористичний акт : монографія /за заг. ред. 

Л.М. Демидової. Харків : Право, 2021. 400 с.  (25 д.а.). 

3. Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення 

діяльності органів правосуддя: монографія / М. В. Шепітько. Харків: Апостиль, 

2021. 192 с. (12 д.а). 

 

Розділи монографій за темами фундаментальних досліджень (1): 

Розділи монографій, виданих в Україні (1): 

4. Шульженко Н. В. Поняття стійкості злочинних об’єднань: аналіз 

правових позицій Верховного Суду. Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní 

kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: 

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. 870 с. С. 847-857) (0,36 д.а.). 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (19): 

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Web of Science 

та/або Scopus (6): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (6): 

1. Demydova, L. M., Demydova, Ye. Ye., Dudchenko, O. Yu., Shulzhenko 

N. V. Intellectual property: search of the optimum model of legal protection . 

Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10 - Issue 39. Р. 136−148. DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13 (0, 4 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародних наукометричних базах Web of Science), Q 4. 
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2. Borysov V. I., Kolodyazhny M. G., Yevtieieva D. P. COVID-19 

pandemic consequences: classification issues. Wiadomości Lekarskie.  Konstancin-

Jeziorna : ALUNA Publishing House,  2021. Vol. LXXIV. Issue 11. Part 2. P. 2966 – 

2970. DOI: 10.36740/WLek202111218 (0,4 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Scopus), Q4. 

3. Shulzhenko N., Romashkin, S. Types of individual criminal 

responsibility according to article 25 (3) of Rome Statute. Juridical Tribune (Tribuna 

Juridica). Volume 11, Issue 1, March 2021. Р. 72-80 (0,3 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus) 

Q 4. 

4. Yevtieieva D., Lapkin A., Karelin V. East slavic surrogate motherhood: 

state of legal regulation and risk of human rights 

violation. Wiadomości Lekarskie. 2020. T. LXXІII. Issue 12. Part II. P. 2882-

2889 (0,6 д.а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі SCOPUS) (не увійшло до звіту 2020 р.) Q4 

5. Borysov V., Antoniuk O., Pashchenko O. Peculiarities of legal 

responsibility for offenses in the field of clinical trials of medicines. Wiadomości 

Lekarskie. 2020. T. LXXІII. Issue 12. Part II. P. 2833 – 2839. URL: 

https://wiadlek.pl/12-2020/ (0,6 д.а.) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту за 2020 р.) Q4. 

6. Борисов В. І., Нетеса Н. В., Олійниченко В. В. Способи кримінально 

протиправних посягань на фінансову систему України при ухиленні від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії і практики. 2020, № 4 (35). С. 486 – 493 () 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505 (0,6 д.а.) (журнал індексується 

у міжнародній наукометричній базі Web of Science) (не увійшло до звіту за 2020 

р.) Q 4. 
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Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (9): 

1. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) засобами адміністративного та 

кримінального права. Вісник Асоціації кримінального права України. Харків, 

2021. Вип. 1 (15). С. 76 – 90 (0,8 д.а.) DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2021.15.235702 (журнал індексується у: Index Copernicus Journals Master 

List; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); General Impact Factor (GIF); 

Google Академія; ResearchBib - Academic Recource Index; Scientific Indexing 

Services (SIS); WorldCat; Наукова періодика України). 

2. Батиргареєва В. С., Борисов В. І., Євтєєва Д. П., Шрамко С. С. 

Ретроспективний аналіз боротьби з епідеміями та пандеміями у масштабах 

світу та України. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2021. Вип. 

42. С. 13-28. DOI: 10.31359/2079-6242-2021-42-13 (0,7 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). 

3. 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.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

4. Куковинець Д. О. Захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства в Інтернеті  в умовах пандемії COVID-19: до питання 

домагання дитини для сексуальних цілей. Питання боротьби зі злочинністю : 

зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків : Право, 

2021. Вип. 42. С. 74-83 (1,1 д.а) (журнал індексується у міжнародній 

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

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.235702
https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.235702
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
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включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 

5. Максименко А. І. Значення «злочинного впливу» в боротьбі зі 

стійкими злочинними об’єднаннями. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 12 (1 д.а.) (у редакції) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі «Index Copernicus International»). 

6. Попович О. С. Об’єкт терористичного акту. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 12 (1 д.а.) (у редакції) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International»). 

7. Попович О. С. Терористичний акт та інші терористичні загрози в 

кримінальному праві України на початку ХХІ ст. Аналітично-порівняльне 

правознавство. Ужгород: Ужгородський національний університет. 2021. № 

2. С. 51-54. URL: http://app-journal.in.ua/2021-2 (1 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International», Academic 

Resource Index» (ResearchBib, Японія); «Polska Bibliografia Naukova» 

(Республіка Польща, PBN); «Directory of Research Journals Indexing» (DRJI, 

Індія); World Catalogue of Scientific Journals (WCOSJ, Республіка Польща); 

Scientific Journal Impact Factor (SJIF); Crossref; Directory Indexing of 

International Research Journals (CiteFactor, США); Google Scholar ). 

8. Shepitko M. Criminal legislation trends in Ukraine (evidence from 

crimes against justice). Journal of the National Academy of Legal Sciences of 

Ukraine. 2020. № 27 (2). P. 131–141 (2020). Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.131-

141. (0,5 д.а.) (журнал індексується у: Index Copernicus Journals Master List; 

ERIH PLUS) (не увійшло до звіту за 2020 р.). 

9. Shepitko M. To the problem of structure and classifications of criminal 

policy formation. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 

2020. № 27 (4). P. 282–293. Doi: 10.37635/jnalsu. № 27 (4). P. 282-293 (0,5 д.а.) 

(журнал індексується у: Index Copernicus Journals Master List; ERIH PLUS) (не 

увійшло до звіту за 2020 р.). 

 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
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Наукові статті у інших закордонних наукових періодичних виданнях 

(2): 

1. Шульженко Н. Вчинення злочину організованою групою: аналіз 

проекту нового Кримінального кодексу України. Věda a perspektivy. 2021 (0, 58 

д.а.) (у редакції) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі 

«Index Copernicus International»; міжнародній  наукометричній базі даних  

Research Bible). 

2. Shulzhenko N., Romashkin S. Legalization of gambling in Ukraine. 

Perspectives of Law and Public Administration. Volume 9, Issue 2, December 2020. 

P. 182-188 (не увійшло до звіту за 2020 р.) (0,45 д.а) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus International»). 

 

Наукові статті у інших вітчизняних наукових періодичних виданнях 

(2): 

1. Borysov V. I. Corpus delicti and victim`s place in its structure. Yearbook 

of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. 

Petryshyn. Kharkiv : Pravo, 2021. № 13. Р. 379 – 389. (1,1 д.а.). 

2. Демидова Л. Міжнародні і національна правові доктрини: про 

вагомий внесок до їх формування професора Тетяни Андріївни Денисової – 

видатної особистості зі світовим ім’ям. Новітні кримінально-правові 

дослідження – 2021 : Альманах наукових праць / за ред. проф. Є.Л. Стрельцова, 

проф. О.В. Козаченка, PhD О.М. Мусиченко. Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021.  

С. 6−12 (0, 6 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей  

за темами фундаментальних досліджень (52): 

1. Борисов В. І. Охоронна норма – визначальна основа законодавства 

про кримінальну відповідальність. Кримінально-правова правотворчість: 

визначення та значення : збірник тез Міжнародної науково-практичної 
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конференції / за ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 

2021. С. 37-40 (0,17 д.а.); 

2. Борисов В. І., Пащенко О. О. Римський статут та питання 

гармонізації його норм до Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації 

та гармонізації з національним законодавством України: матеріали дискус. 

панелі IV Харків. міжнар. юрид. форуму / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), Ю. В. 

Баулін, М. В. Шепітько та ін. Харків : Право, 2021. С. 78-85 (0,4 д.а); 

3. Борисов В. І., Ситник В. А. Впровадження положень Римського 

статуту у законодавство України–правовий засіб визнання юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду. International scientific and practical 

conference «Legal sciences: research and European innovations» : conference 

proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Pub-lishing», 2021. 315 p. Р. 

216-219. (0,01 д.а.). 

4. Демидова Л. М. Доктрина кримінального права в правовій системі 

України: поняття та значення. Сучасна доктрина кримінального права в 

правовій системі України: поняття, джерела, значення, проблеми формування: 

матеріали V міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. / 

редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. ред.), О. С. 

Попович, Д. О. Куковинець ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України та ін. Харків: Право, 2021. С. 6-12 (0,3 д.а.). 

5. Демидова Л. М., Попович О. С., Максименко А. І. Удосконалення 

кримінальної відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність 

службових осіб, що забезпечують охорону довкілля: науково-правовий 

висновок на законопроект (реестр. № 4459). Сучасні наукові дослідження 

представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 15-16 січня 

2021 р. Дніпро: «Правовий світ», 2021. С. 80-84 (0,2 д.а). 

6. Демидова Л. М. Правотворчість у правовій державі: визначення 

функцій та принципів кримінального права як галузі права та їх впровадження. 
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Кримінально-правова правотворчість: визначення та значення: зб. тез Міжнар. 

наук.-практ. конф. / за ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса : Гельветика, 2021. С. 63-66 

(0,4 д.а.). 

7. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. До питання про суб’єкта кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 325 Кримінального Кодексу України: 

Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред.  

О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: 

Академія ДПтС, 2021. С. 141-144 (0,2 д.а.). 

8. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. До питання про суб’єктивну сторону 

кримінального правопорушення,передбаченого ст. 325 Кримінального Кодексу 

України. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у 

світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. І міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпро, 17 черв. 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет», 2021. С. 122-124 (0,2 д.а.);  

9. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. Щодо вдосконалення адміністративної 

та кримінальної відповідальності за порушення карантинних правил. Юридичні 

гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України.  Харків : 

Право, 2021. С. 45-48 (0,15 д.а.). 

10. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. Щодо відмежування адміністративного 

правопорушення за ст. 443 КУПаП України від кримінального правопорушення 

за ст. 325 КК України  у контексті запобігання поширенню інфекційним 

хворобам. Сучасне право: міжнародний вимір і національний досвід: матеріали 

Міжнародного круглого столу (м. Київ, 2 листопада 2021 р.). 2021 (0,2 д.а.) (у 

редакції). 

11. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Інформаційна функція норм ст. 325 КК 

України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 

хворобам та масовим отруєнням». Сучасна доктрина кримінального права в 
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правовій системі України: поняття, джерела, значення, проблеми формування 

: матеріали V міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. / 

редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. ред.),  

О. С. Попович, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса НАПрН України та ін. Харків : Право, 2021. С. 41-46 (0,3 д.а.). 
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небезпечне діяння». Шістдесят другі економіко-правові дискусії: тези 

доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 21 

груд. 2021 р.). Львів, 2021 (0,2 д.а.). URL:http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-

3910/. 

49. Попович О. С. Проблемні питання кваліфікації діянь, вчинених 

учасниками злочинних об’єднань у злочинах проти громадської безпеки. Місце 

юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 грудня 2021 

р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2021 (0,2 

д.а.) (у редакції). 

50. Попович О. С. Терористичний акт як сучасне соціальне 

явище. Потенційні шляхи розвитку науки (частина І): матеріали ІІІ 
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Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 21-22 грудня 2021 року. 

Київ: МЦНіД, 2021. С. 54-56 (0,2 д.а.). 

51. Демидова Л. М., Шепітько М. В., Попович О. С. Удосконалення 

статтей 63, 81, 82 КК України як виконання рішень Європейського суду з прав 

людини: науково-правовий висновок на законопроект № 4049. Сучасне 

державотворення та правотворення: питання теорії та практики: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 грудня 2020 р.). 

Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2020. C. 142-145 (0,3 д.а) (не 

увійшло до звіту за 2020 р.). 

52. Демидова Л. М., Попович О. С. Невиконання Президентом України, 

народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборної програми: науково-правовий 

висновок на законопроект № 4024. Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 4-5 грудня 2020 р.). Харків: Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2020. Ч. 1. С. 118-121 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту за 

2020 р.). 

 

Впровадження результатів наукової діяльності 

За результатами проведеного дослідження М. В. Шепітьком 

запропоновано Стратегію забезпечення діяльності органів правосуддя на 2021-

2030 рр. та сформовано пропозиції щодо формування кримінального та 

адміністративного законодавства у сфері правосуддя, що були спрямовані до 

Комітету з питань правової політики Верховної Ради України та доведені до 

відома Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України. 

Отримано акт впровадження за підписом Голови Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій Верховної Ради України А. Костіна про доведення 

результатів дослідження до відома членів Комітету для можливого 

використання під час законотворчої діяльності (вих. № 04-26/11-2021/297789 

від 24.09.2021 р.; вх. № 474/1 від 24.09.2021 р.). 
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Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

підроблення документів на порушення правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану або надзвичайної ситуації», пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього (вих. № 416-01-23 від 07.12.2021 р.) 

(розробники: В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

Завданням законопроєкту є посилення кримінальної відповідальності за 

підроблення документів (ст. 358 КК України) та службове підроблення (ст. 366 

КК України), що порушують правовий режим воєнного чи надзвичайного стану 

або надзвичайної ситуації. Цілі законопроєкту – здійснити законодавчу 

індивідуалізацію покарання за підроблення документів (ст. 358 КК України) та 

службового підроблення (ст. 366 КК України), що порушує правовий режим 

воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайної ситуації, а також здійснити 

превентивний вплив щодо таких випадків. 

Законопроєкт спрямовано до Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України. 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми: 

1. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

державну політику перехідного періоду», підготовлений на запит Віце-прем’єр-

міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України  О. Ю. Резнікова (вх. лист 12-01-55 від 11.01.2021 р.). 

Науковцями Інституту зазначено, що законопроєкт позбавлений реальних 

механізмів протидії збройній агресії Російської Федерації та не містить 
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правових механізмів вирішення ситуацій, які можуть виникнути в перехідний 

період після окупації Донецької та Луганської областей, Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя. Названий проєкт закону містить явні 

недоліки, які свідчать про неможливість його прийняття в такому вигляді та 

навіть має ризики одержання зворотного ефекту, ніж проголошений в 

пояснювальній записці до нього (вих. лист № 26-01-22 від 22.01.2020) 

(виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько)*. 

2. Науково-правовий висновок на проєкти Законів України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за адміністративне, 

економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше співробітництво 

з державою-агресором - колабораціонізм)» (реєстр. № 5135), «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, 

які здійснювали колабораційну діяльність)» (реєстр. №  5143) та «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. № 5144), підготовлений 

на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

(вх. № 56-01-23 від 16.03.2021)*.  

Науковці Інституту дійшли до висновку, що щодо законопроєкту реєстр. 

№ 5135 доцільним є продовження доопрацювання Проєктів, зокрема, із 

урахуванням міжнародного і зарубіжного досвіду. Найважливішим при цьому є 

визначення на законодавчому рівні змісту поняття «підривна діяльність проти 

України», що стало би підґрунтям для точного визначення форм допомоги 

                                                   
* Примітка. У підготовці науково-правового висновку приймали участь також науковці, що 
працюють над іншими фундаментальними темами:  «Теоретичні основи якості кримінального 
процесуального законодавства України» (С.В. Подкопаєв, О.І. Марочкін); «Національна безпека у 
сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз» (В. М. Пашков, А. О. Гаркуша, Є. О. 
Гаркуша, А. С. Сидоренко); «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та 
експлуатації транспорту України» (Ю.Б. Данильченко). 
* Примітка. У підготовці науково-правового висновку приймали участь також науковці, що 

працюють над іншими фундаментальними темами:  «Теоретичні основи якості кримінального 
процесуального законодавства України» (М.І. Пашковський). 
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(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. Ці зауваження є актуальними й коректними й щодо цього 

законопроєкту реєстр. №. 5144. Проєкт Закону України реєстр. № 5143 не 

містить пропозицій щодо внесення змін до Кримінального кодексу України. 

Однак цей проєкт Закону України пов'язаний зі законопроєктом, що 

криміналізує колабораційну діяльність, тому його розгляд в єдиному пакеті 

щодо такої діяльності є доцільним і в подальшому (вих. лист № 128-01-23 від 

29.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко)\ 

3. Науковий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змiн i 

доповнень до Кримiнального кодексу Україні» (реєстр. № 5672 вiд 18.06.2021 

р.), підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. 

Монастирського (вх. лист № 100-01-23 від 30.06.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесения змiн i доповнень до Кримiнального України» (реєстр. № 5672): 1) в 

частинi доповнення ст. 49 КК - може бути пiдтримано; 2) в частинi доповнення 

Загальної частини КК новим роздiлом XV-1 - не виступаючи проти 

пропонованих змiн по сутi, вважають, що вони мають бути передбаченi не у 

Загальнiй частинi чинного КК, а в окремому законi про кримiнальну 

вiдповiдальнiсть тимчасової дiї, який запропонували так i назвати «Про 

полiтико-правове рiшення» (вих. лист № 286-02-23 від 05.07.2021 р.) 

(виконавець – О. О. Пащенко). 

 

Науково-правові висновки на запити Конституційного суду України, 

Верховного суду, Вищого антикорупційного суду тощо у межах 

запланованих показників паспорту бюджетної програми: 

Науковий висновок щодо застосування окремих положень Закону Украiни 

вiд 14 серпия 2014 р. № 1644-VП «Про санкцii», підготовлені на виконання 
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доручення Голови Касаційного адмінстартивного суду Михайла Смоковича та 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

лист № 446 від 26.08.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли наступних висновків: 1. Якщо діяльність 

особи, яка є громадянином (громадянкою) України не є терористичною, на неї 

не можуть бути накладені санкції, передбачені Законом України від 14 серпня 

2014 р. № 1644-VІІ «Про санкції». 2. Відсутність затвердженого Регламенту 

РНБО є вадою у правовій системі України, проте за наявності дотримання 

порядку прийняття рішень РНБО, що визначений Законом України «Про раду 

національної безпеки і оборони України», рішення цього органу є 

правомочними (законними, правовими) (вих. лист № 325-01-52 від 13.09.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 

 

Науковий захід на виконання показників  

паспорту бюджетної програми: 

Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: 

поняття, джерела, значення, проблеми формування: міжнародний науково-

практичний круглий стіл (м. Харків, 14 травня). Співорганізатори: Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка  

В. В. Сташиса НАПрН України (сектор дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю), Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна. 

 

 

2. ТЕМА: “Теоретичні питання удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства України та практики його застосування”.  

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

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

виконання: 1 кв. 2017 р. – 4 кв. 2021 р.  

Науковий керівник теми – А. Ф. Степанюк. Основні виконавці: 

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

 

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

розпочався процес основоположних реформ кримінальної системи. Важливою 

складовою цього процесу є реформування кримінально-виконавчої системи. 

Так, першочерговими та основними пріоритетними напрямами державної 

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

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

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

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

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

технічне забезпечення органів та установ виконання покарань; 5) попередження 

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

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

принижує гідність, поводженню з особами, які тримаються в установах 

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

служби, вдосконалення їхньої професійної підготовки, 7) удосконалення 

правового статусу засуджених. 

Звідси стає очевидним необхідність подальшого дослідження 

теоретичних питань удосконалення кримінально-виконавчого законодавства 

України та практики його застосування. Чинний Кримінально-виконавчий 

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

обумовлені неузгодженістю окремих їх положень із Конституцією України, 

Кримінальним кодексом України, міжнародними нормативно-правовими 

актами, загальною теорією права й теорією виконання покарань і потребують 

доопрацювання. Отже, це свідчить про нагальну потребу комплексного 
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дослідження теоретичних питань удосконалення кримінально-виконавчого 

законодавства України та практики його застосування. 

Мета полягала у розробці ефективної системи кримінально-виконавчого 

законодавства, яка буде відповідати вимогам міжнародних актів та завданням, 

що постають перед системою органів та установ виконання покарань та 

реалізованій політиці у сфері виконання кримінальних покарань. 

Актуальність проведеної роботи зумовлена необхідністю пошуків шляхів 

для найбільш оптимального законодавчого регулювання діяльності органів та 

установ виконання покарань, для поліпшення умов тримання засуджених, що 

можливо через втілення у кримінально-виконавче законодавство рекомендацій, 

які містяться у міжнародних стандартах стосовно поводження із засудженими. 

Те, що науковці нашого сектору обрали вірний шлях підтверджується тим, 

що 24 березня 2021 року Указом Президента України була затверджена 

Національна стратегія у сфері прав людини, яка  передбачає у якості завдання, 

яке потрібно вирішити,  приведення умов тримання осіб під вартою у 

відповідність із міжнародними стандартами (Мінімальні стандартні правила 

щодо поводження із в’язнями, схвалені Резолюціями Економічної і Соціальної 

Ради ООН № 663 СІ (XXIV) від 31 липня 1957 року та № 2076 (LXII) від 13 

травня 1977 року. Про актуальність і одночасно про змістовне наповнення  

науковою новизною виконаного дослідження свідчить той факт, що увага 

дослідників була прикута до проблем впровадження нового для України 

інституту пробації.  Актуальність дослідження процесуальних аспектів 

доктрини кримінально-виконавчого права зумовлена необхідністю 

забезпечення повноцінної охорони прав і свобод громадян, створенням 

дійового механізму їх реалізації.  

Вперше у науці кримінально-виконавчого права досліджені історичні 

витоки сучасних проблем кримінально-виконавчого права.  

1. Наведена додаткова аргументація щодо необхідності відмови від 

колонійського утримання засуджених на користь тюремного ув'язнення. 

2. Доведено, що режим позбавлення волі не повинен бути 

уособленням кари, обмежень прав і страждань позбавлених волі, а має бути 
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програмою заходів, спрямованих на полегшення реінтеграції після звільнення.  

3. З'ясовано, що класифікація і розподіл засуджених не співпадають за 

своїм змістом. 

4. Рекомендовано класифікацію засуджених здійснювати через 

запровадження методики оцінки ризиків вчинення нового правопорушення.  

5. Показано, що рівні безпеки в'язниць, насамперед залежать від 

показників фізичної безпеки, від фортифікаційної складової їх просторової 

структури. 

6. Характеристика кримінально-виконавчого законодавства, як такого 

що регулює процедуру виконання-відбування покарань, дозволила відстоювати 

точку зору, що процесуальні норми не повинні самостійно, додатково до норм 

матеріального кримінального права, передбачати обмеження прав і обов'язки, 

які не входять до змісту покарань. 

Теоретична та практична значущість вперше здійснюється поглиблене 

та комплексне дослідження міжнародного досвіду виконання покарань, 

позитивних вітчизняних напрацювань з питань удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства України та практики його застосування та 

приведення процесу виконання кримінальних покарань у відповідність до 

міжнародних стандартів. На цій підставі буде запропоновано необхідні зміни до 

кримінально-виконавчого законодавства 

 

За 2021 рік були отримані такі результати:  

Наукові результати: 

- запропоновано створення, розроблення і вдосконалення спеціальних 

програм, що передбачатимуть різнопланову і поетапну роботу щодо впливу на 

особистість неповнолітніх засуджених з метою ефективної корекції їх 

поведінки та соціальної реабілітації; 

- запропоновано впровадження найбільш результативних зарубіжних 

механізмів реінтеграції засуджених осіб в суспільство; 
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- розроблені та направлені пропозиції щодо удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства, 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; 

- запропоновано, що держава має вжити максимальних заходів для 

створення належних умов тримання для усіх засуджених незалежно від 

фінансових, організаційних чи інших можливостей держави, оскільки це є її 

безпосереднім обов’язком взяти на себе відповідальність за умови тримання 

осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі; 

- досліджено, що оптимізація установ виконання покарань дозволить не 

тільки поліпшити умови відбування покарання засуджених, але й у сукупності з 

іншими ресоціалізуючими заходами зможе повернути до суспільства 

законослухняних громадян, які в подальшому утримуватися від вчинення 

злочинів в майбутньому. 

Результати виконаної роботи знайшли своє відображення в колективній 

монографії, в двох підрозділах інших монографій, в одній енциклопедії, 

наукових статтях та тезах наукових доповідей на науково-практичних 

конференціях, семінарах та «круглих столах». 

 

Фактичні результати: 

Монографії за темами фундаментальних досліджень (1): 

Монографії, видані в Україні (1): 

1. Теоретичні питання удосконалення кримінально – виконавчого 

законодавства України та практики його застосування : монографія. Харків. 

Право, 2021. 488 с. (заг. обсяг 25,8 д.а. : Автухов К.А. 1,84 д.а., Гальцова О.В. 

4,69 д.а., Кутєпов К.Ю. 3,35 д.а., Лисодєд О.В. 3,34 д.а., Степанюк А.Х. 6,74 

д.а., Яковець І.С. 5,84 д.а.). 
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Розділи монографій за темами фундаментальних досліджень (2): 

Розділи монографій, виданих в Україні (2): 

1. Автухов К. А. Чалий І. С. Соціальна реабілітація засуджених та 

звільнених: проблеми правової регламентації та практики – знаходиться в 

редакції (загальний обсяг 9,00 д.а: Автухов К.А. 1,5 д.а.);  

2. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку : монографія. Харків. Право, 2021 р. (С. 605-620) (Автухов К.А. 0,6 

д.а., Степанюк А.Х. 0,3д.а., Яковець І.С. 0,5 д.а.); 

 

Збірники наукових праць за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його 

виконання: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). Харків: 

Право, 2021 (направлено до редакції).  

 

Коментарі до законодавства за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Автухов К. Яковець І. Правові засади та практика скасування 

іспитового строку суб`єктів пробації в умовах боротьби та подолання наслідків 

епідемії. Київ: ФОП Нестеренко А. А., 2021, 42 с.  

 

Навчальні посібники за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Право засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та 

повагу їх людської гідності: навч. посіб. За заг ред. д.ю.н., проф.  

Коваленко В.В., Колба О.Г. Луцьк: Волинська друкарня, 2021. С. 204. Підрозділ 

1.3 С. 39-62 (Автухов К.А. – 0,7 д.а.). 

 

Енциклопедії за темами фундаментальних досліджень (3): 

1. Гальцова О.В. Катування. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021 С. 664-666. (853 с). (0,2 д.а.); 
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2. Гальцова О.В. Степанюк Анатолій Хомич. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : 

Факт, 2021 С. 536-539. (869 с). (0,2 д.а.); 

3. Степанюк А.Х. Тюрма. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків 

:Факт", 2021 С. 739-743. (869 с.) (0,29 д.а.). 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (6): 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (6): 

1. Автухов К. А. Проблемні аспекти скасування іспитового строку 

звільнених від відбування з випробуванням. Журнал східноєвропейського права. 

2021. № 94. С. 244 – 250 (0,7 д.а.) (журнал внесено до наукометричної бази 

HeinOnline.) 

2. Автухов К.А., Гальцова О.В., Кутєпов М.Ю., Лисодєд О.В. 

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Теоретичні та прикладні проблеми реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України. Питання боротьби зі 

злочинністю:  зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 

2021. Вип. 42. С. 103-112. (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), 

включений до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща) (заг. 

обсяг 0,9 д.а.: Автухов К.А. 0,15 д.а., Гальцова О.В. 0,15 д.а., Кутєпов М.Ю. 0,15 

д.а., Лисодєд О.В. 0,15 д.а., Степанюк А.Х. 0,15 д.а., Яковець І.С. 0,15); 

3. Кутєпов М.Ю. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених до позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 

2021. № 10. С. (0,77 д.а.) (Журнал включений до наукометричної бази 

Index Copernicus International (Польща)).    



 40 

4. Кутєпов М.Ю. Навчання осіб, засуджених до позбавлення волі, як 

один із важливих напрямів ресоціалізації. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 2. С. 235-238. Режим доступу:  URL: 

http://www.lsej.org.ua/2_2021/59.pdf (журнал включено до наукометричної бази 

Index Copernicus International (Польща) (0,53 д.а.). 

5. Степанюк А.Ф. Радянська тюрма – дітище НКВС. Вісник 

пенітенціарної асоціації України. 2021. № 1 (15). С.21-38 (Журнал внесено до 

наукометричної бази Index Copernicus International, бази даних цитувань 

CrossRef (Нью-Йорк, США) (1,4 д.а.). 

6. Степанюк А. Х., Гальцова О. В. Класифікація і розподіл засуджених 

до позбавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю / редкол. : В.С. 

Батиргараеєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 73-82 (0,4/0,4 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). 

 

Тези наукових доповідей  

за темами фундаментальних досліджень (32):  

1. Автухов К. А. Практичні аспекти застосування попередження та 

внесення органами пробаціі ̈ подання щодо скасування іспитового строку в 

умовах викликів епідеміі ̈ COVID-19. Юридичні гарантії захисту 

конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2021 р.). Харків : НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Право. С 12-14 (0,2 д.а.). 

2. Автухов К. А. Скасування іспитового строку звільнених від 

відбування з випробуванням: правові підстави та порядок реалізаціі.̈ Протидія 

злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез 

міжнар. конф. (м. Харків, 22 вер. 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С 61-63 (0,2 

д.а.). 

http://www.lsej.org.ua/2_2021/59.pdf
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3. Автухов К. А. До питання захисту свідків та жертв катувань в 

установах виконання покарань. Історія запровадження позбавлення волі і 

сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 

2021 р.). Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (направлено до редакції). 

4. Автухов К. А. Розвиток інструментів моніторингу дотримання прав 

людей в місцях несвободи. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні 

проблеми його виконання : матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 

р.). Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (направлено до редакції). 

5. Автухов К. А. Щодо стану дотримання медичних прав в установах 

виконання покарань. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні 

проблеми його виконання : матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 

р.). Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (направлено до редакції). 

6. Автухов К. А. Щодо напрямів удосконалення соціальної 

реабілітації засуджених. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні 

проблеми його виконання : матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 

р.). Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (направлено до редакції). 

7. Гальцова О. В. Порушення прав засуджених на тимчасово 

окупованих територіях. Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 

16–17 квітня 2021 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 2021. Ч. 2. С. 56-59 (0,2 д.а.). 

8. Гальцова О. В. Про фінансування установ виконання покарань. 

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 23–24 квітня 2021 р). 

Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 84–87 (0,2 д.а.). 

9. Гальцова О. В. Приведення умов тримання засуджених до вимог 

міжнародних стандартів. Права людини та проблеми організації і 

функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського 

суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 
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23–24 квітня 2021 р.). Запоріжжя, Запорізька міська громадська організація 

«Істина», 2021. С. 84-87 (0,2 д.а.). 

10. Гальцова О. В. Про рейтингування установ виконання покарань в 

Україні. Особливості розвитку законодавства України у контексті 

євроінтеграційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4–5 

червня 2021 р.). Харків: Східно-українська наукова юридична організація, 2021. 

С.144-146 (0,2 д.а.). 

11. Гальцова О. В. Платні камери: право на належні умови тримання чи 

дискримінація засуджених? Сучасне правотворення: питання теорії та 

практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4–5 червня 2021 р.). 

Дніпро: Правовий світ, 2021. С.102-106 (0,2 д.а.). 

12. Гальцова О. В. Довічне позбавлення волі крізь призму статті 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.  Сучасний стан  

і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 18–19 червня 2021 р.). Львів: Захілноукраїнська організація 

“Центр правничих ініціатив”, 2021. С.169-172 (0,2 д.а.). 

13. Гальцова О. В. Виклики, що постали перед кримінально-

виконавчим законодавством України.  Юридична наука: виклики і сьогодення: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11–12 червня 2021 р.). Одеса: 

ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С.72-75 (0,2 д.а.). 

14. Гальцова О.В. Оптимізація діяльності установ виконання покарань 

чи порушення права на сімейні зв’язки засуджених?  Актуальні питання 

розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського 

суспільства в Україні»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 

червня 2021 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2021. С.70-74 (0,2 

д.а.). 

15. Кутєпов М. Ю. Щодо впровадження зарубіжного досвіду 

ресоціалізації засуджених до позбавлення волі. Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-
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практ. конф.  (м. Одеса, 12-13 лютого 2021 р.). Одеса: Причорноморська 

фундація права, 2021. С. 100-103 (0,24 д.а.). 

16. Кутєпов М. Ю. Виправлення і ресоціалізація осіб засуджених до 

довічного позбавлення волі. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19–20 березня 2021 р.).  

Харків:  Асоціація аспірантів-юристів, 2021. С. 74-77 (0,19 д.а.). 

17. Кутєпов М. Ю. Деякі аспекти процесу ресоціалізації неповнолітніх, 

засуджених до позбавлення волі. Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16–

17 квітня 2021 р.). Львів: Центр правничих ініціатив, 2021. С. 64-68  (0,25 д.а.). 

18. Кутєпов М.Ю. Ресоціалізація жінок як «вразливих» груп 

засуджених та звільнених з місць позбавлення волі. Юридична наука: виклики і 

сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11-12 червня 2021 

р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права».  С. 78-82 (0,22 д.а.). 

19. Кутєпов М. Ю. Виправлення та ресоціалізація засуджених 

неповнолітніх з акцентом на соціально-виховну роботу. Розвиток державності 

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

конф. (м. Львів 17-18 вересня 2021 р.). Львів : Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив».  С.  116-118 (0,18 д.а.). 

20. Кутєпов М. Ю. Громадський вплив як один з найважливіших 

засобів виправлення засуджених. Актуальні завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Львів 15-16 жовтня 2021 р.). Львів : Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив».  С.  122-125 (0,18 д.а.). 

21. Степанюк А. Х. Деякі нотатки щодо книги з проєкту нового 

Кримінального кодексу.  Реформування кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–

23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін 

та ін. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку 

кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. 
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кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. Харків : 

Право, 2021. С.107-110 (0,3 д.а.). 

22. Степанюк А. Ф. Руйнація особистості в місцях позбавлення волі. 

Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : матеріали ІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26–27 березня 2021 р.). Харків : НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого. Друкарня Мадрид, 2021. С.106-107 (0,3 д.а.).  

23. Степанюк А. Ф. Класифікація засуджених до позбавлення волі. 

Класифікація як проблема епістемології у кримінально-правових науках : 

матеріали наук. семінару присвяченого 90-річчю від дня народження проф. 

Л. М. Кривоченко (м. Харків, 20 квітня 2021 р.). Харків : Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. С.85-90. (0,3 д.а.). 

24. Степанюк А. Ф. Виконання кримінальних покарань чи поводження 

із засудженими: динамічні і статичні розбіжності між кримінально-виконавчим 

правом і міжнародними стандартами. Протидія злочинності і корупції: 

міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез міжнар. конф. (м. 

Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021 – С.261-266 (0,2 д.а.).  320 с.  

25. Степанюк А. Ф. Проєкт КК України як втілення 

каральної кримінально-правової системи. Науковий  захід «Проєкт 

Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права». - направлено до 

V Харківського міжнародного юридичного форуму. (0,2 д.а.). 

26. Степанюк А. Х. Характеристика сучасних проблем кримінально-

виконавчого права з позиції історичного ревізіонізму. Історія запровадження 

позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу 

(м. Харків, 14 груд. 2021 р.). Харків: Право, 2021 (0,25 д.а.) (направлено до редакції). 

27. Яковець І. С. Нормативне регулювання порядку реалізації 

засудженими права на медичну допомогу і лікування. Історія запровадження 

позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу 

(м. Харків, 14 груд. 2021 р.). Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (направлено до 

редакції). 
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28. Автухов К. А. До питання діяльності органів пробації при 

скасуванні іспитового строку засуджених. Встановлення позитивних взаємин із 

правопорушником як принцип пробації : матеріали наук.-практ. онлайн-

«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). Харків : Право, 2021. С. 5-7 (0,18 

д.а.). 

29. Гальцова О. В. Пенітенціарна пробація в Україні: реалії та 

перспективи. Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як 

принцип пробації : матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 

18 груд. 2020 р.). Харків : Право, 2021. С. 14-17 (0,2 д.а.). 

30. Кутєпов М.Ю. Пробація: сутність та проблематика запровадження в 

Україні. Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як принцип 

пробації : матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 

2020 р.). Харків : Право, 2021. С. 27-30 (0,18 д.а.). 

31. Степанюк А.Ф. Поняття та зміст пробації. 

Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації : 

матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). 

Харків : Право, 2021. С. 54-60 (0,3 д.а.).  

32. Яковець І.С. Інноваційні перспективи в діяльності пробації. 

Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації : 

матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). 

Харків : Право, 2021. С. 72-78 (0,3 д.а.). 

 

Проєкти нормативних актів 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

До Комітету Верховної Ради з питань правової політики спрямовано 3 

законопроєкти : 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо застосування стягнення у виді переведення 

до приміщення камерного типу (одиночної камери)», пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього (вих. № 65-01-23 від 26.02.2021 року) 
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(розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, М.Ю. Кутєпов) (отримано Акт 

впровадження № 59-01-23 від 19.03.2021 р.). 

У законопроєкті пропонується, виключити абзац дев’ятий з тексту статті 

132  Кримінально-виконавчого кодексу України; 

На матеріали законопроєкту отримано акт впровадження за підписом 

Голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики А. Є. Костіна (вх.  

№ 59-01-23 від 19.03.2021 р.); 

– проєкт Закону України “Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо виконання покарання у виді штрафу”, 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 204-01-23 від 

04.06.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова). 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про пробацію» законність є одним із 

принципів пробації. При цьому за ст.6 Закону України «Про пробацію» 

завданням пробації є виконання певних видів покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. Стаття 18 Закону України «Про пробацію» уточнює, що 

орган пробації у межах своїх повноважень організовує: виконання покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, отже Закон визначає, що у 

сфері компетенції пробації виконання лише трьох видів покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі. Таким чином, Закон взагалі не вказує на 

засуджених до штрафу як суб’єктів пробації. Уповноважені органи з питань 

пробації не повинні контролювати сплату штрафу. Єдиним суб’єктом 

примусового виконання рішень майнового характеру має бути державна 

виконавча служба, яка має всі належні кваліфікації та інструменти (опис майна, 

арешт майна, рахунків тощо). Функцію примусового виконання штрафу 

необхідно повернути Державній виконавчій службі, через що  стаття 12 КВК 

має бути знову у редакції станом на 1 січня 2004 року. 

На матеріали законопроєкту отримано акт впровадження за підписом 

Голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики Костіна А.Є. (вх.  № 

99-01-23 від 25.06.21 р.); 
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– проєкт Закону України “Про узгодження Закону України “Про 

Державно-кримінальну виконавчу службу України” з Кримінально-виконавчим 

кодексом України та Законом України “Про пробацію” (вих. № 237-01-23 від 

06.07.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова). 

У законопроєкті пропонується внести зміни у Закон України «Про 

державну кримінально-виконавчу службу України», зокрема виключити 

кримінально-виконавчі інспекції та замінити їх на органи пробації. 

На матеріали законопроєкту отримано акт впровадження за підписом 

Голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики А. Є. Костіна (вх.  

№ 105-01-23 від 26.07.21 р.). 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми: 

1. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, 

збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження 

рецидивної злочинності», підготовлений на запит голови Верховної Ради 

України з питань правової політики А. Є. Костіна (вх. лист 77-01-23 від 

26.04.2021 р.). 

Зроблено висновок, що даний проєкт Закону  наближає кримінально-

виконавче законодавство України до міжнародних стандартів поводження з 

ув’язненими, свідченням чого є запровадження нової для вітчизняного 

кримінально-виконавчого права термінології: динамічна безпека, криміногенні 

ризики, оцінка криміногенних ризиків, фактори криміногенних ризиків, 

програми диференційованого корекційно-виховного впливу. Однак 

запропонований проєкт Закону потребує суттєвого доопрацювання, його 

прийняття у поданій редакції не є доцільним. (вих. № 172/1-01-23 від 

05.05.2021р.) (виконавці – А.Х. Степанюк, І.С. Яковець). 
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Науковий захід на виконання показників  

паспорту бюджетної програми: 

Круглий стіл “Історія запровадження позбавлення волі і сучасні 

проблеми його виконання” (м. Харків, 14 грудня 2021 р.), НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 

 

 

3. ТЕМА: “Стратегія запобігання правопорушенням у сфері 

дорожнього руху та експлуатації транспорту України”. Затверджена 

постановою Президії НАПрН України № 113/6 від 26.06.2020 р. та постановою 

вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України № № 7/1 від 

29.12.2020 р. Номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U4105615. Термін 

виконання: 1 кв. 2021 р. – 4 кв. 2024 р.  

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

Основні виконавці: В.С. Батиргареєва, Б.М. Головкін, М.Г. Колодяжний, Ю.Б. 

Данильченко, А.В. Калініна, М.С. Кисельова, С.С. Шрамко, О.М. Самойлова, 

І. О. Христич, О. В. Новіков, С. В. Панова. 

 

Мета наукового дослідження. Розробка концептуальних засад й 

перспективних напрямів стратегії запобігання та протидії правопорушенням у 

сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні.  

Актуальність наукового дослідження зумовлюється незадовільним на 

сучасному етапі рівнем безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту в 

Україні. Протягом останніх десятиліть разом із підвищенням інтенсивності 

дорожнього руху відбулось істотне збільшення кількості транспортних засобів. 

За останні роки спостерігається також зміна й структури парку транспортних 

засобів, що експлуатуються. Зокрема, з’явились тисячі одиниць тихохідних й 

швидких електромобілів, інших різновидів сучасного маневреного 

електротранспорту.  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), дорожньо-

транспортний травматизм на сьогодні є однією з найбільших проблем охорони 
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здоров’я. За прогнозами, у 2030 р. дорожньо-транспортні пригоди можуть стати 

однією з основних п’яти причин смертності людей у світі. 

У зв’язку із зазначеним міжнародне співтовариство приділяє значну увагу 

розробці та здійсненню стратегічних заходів з убезпечення дорожнього руху, 

спрямованих на запобігання дорожньо-транспортному травматизму взагалі й 

правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту, 

зокрема. Так, Генеральна асамблея ООН 2 березня 2010 р. прийняла резолюцію 

№ 64/255 «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі», співавторами 

якої стали 69 країн-членів та до реалізації якої долучилася також Україна. 

Резолюцією проголошено 2011–2020 роки Десятиліттям дій з безпеки 

дорожнього руху. Резолюцією  Генеральної асамблеї ООН «Підвищення безпеки 

дорожнього руху у всьому світі» № 74/299 від 31.08.2020 р. поставлена мета до 

2030 р знизити показники смертності та інвалідності від ДТП на 50 %.  

Кабінетом Міністрів України 21 жовтня 2020 року була схвалена «Стратегія 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року».  

В Україні рівень організації безпеки дорожнього руху разом із 

сукупністю інших, не менш значущих, негативних обставин організаційного, 

технічного, інформаційного, економічного та іншого характеру, залишається 

вкрай низьким. Про це у своїх звітах неодноразово наголошували експерти 

ВООЗ, Світового банку та інших міжнародних інституцій. Перелічені 

обставини впливають на збільшення кількості правопорушень (кримінальних, 

адміністративних) у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Зокрема, у 2018–2019 рр. відбулось збільшення майже на 5 %. рівня 

облікованих кримінальних правопорушень, передбачених ст. 286 КК України: з 

8 175 до 8 560 відповідно. Більш наочними є дані щодо рівня і динаміки 

дорожньо-транспортних інцидентів. Так, у 2019 р. порівняно із 2018 р. 

збільшились такі показники, що свідчать про погіршення стану безпеки 

дорожнього руху й експлуатації транспорту: загальна кількість дорожньо-

транспортних пригод – на 7 % (з них: з постраждалими – на 7,2 %; із загиблими 

– на 3,1 %; з травмованими – на 6 %); керування транспортним засобом у 

нетверезому стані, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди з 



 50 

постраждалими – на 25,6 % (з них із загиблими – на 21,8 %); кількість 

дорожньо-транспортних пригод за участі осіб віком до 18 років – на 7,6 %.  

Протягом 2017–2019 рр. відбулось також збільшення у понад 2 рази 

показника чисельності осіб, яким судами накладено адміністративні стягнення 

у виді штрафу за керування транспортним засобом у нетверезому стані (32,5 

тис. осіб у 2017 р. проти 73,4 тис. осіб у 2019 р.).  

Велике занепокоєння викликає те, що дорожньо-транспортні пригоди в 

Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком від 15 до 24 

років та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком від 5 до 14 років. 

За питомими показниками аварійності та наслідків дорожньо-

транспортних пригод Україна також є одним з лідерів серед європейських 

країн. Так, у середньому в країнах-членах ЄС (за даними 2015 р.) на 100 тис. 

жителів припадає 5 % загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, тоді як в 

Україні такі показники становлять (за даними 2016 р.) 8,22 % осіб відповідно. 

Важливо також відмітити, що за відсутності якісного збору даних щодо 

травмованих і загиблих унаслідок дорожньо-транспортних пригод зазначені 

показники можуть не відображати реальний стан правопорушень у сфері 

дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні.  

Велика кількість дорожньо-транспортних пригод та постраждалих від них 

також впливає на економіку та сферу охорони здоров’я України. За 

розрахунками експертів Світового банку, соціально-економічні втрати України 

від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в 4,5 млрд дол. США на 

рік. Це становить близько 3,4 % ВВП, включаючи матеріальні витрати, 

пов’язані з пошкодженням майна та зниженням продуктивності праці, та 

людські втрати через серйозні травми або смерть унаслідок дорожньо-

транспортних пригод. 

Підвищення безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту 

передбачає вжиття не лише технічних і деяких організаційних заходів. Цю 

проблему загальнодержавного значення варто розглядати широко із 

урахуванням інших, у тому числі кримінологічних, аспектів.  
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З огляду на вищевикладене розробка стратегії запобігання та протидії 

правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в 

Україні видається актуальною, теоретично й практично значущою.  

Теоретична та практична значимість. Теоретична значимість проблеми 

стратегії запобігання та протидії правопорушенням у сфері дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в Україні знаходить свій вираз у тому, що відповідні 

наукові розробки мають заповнити існуючі в науці прогалини в контексті 

кримінологічних засобів протидії розглядуваному явищу, а так само повинні 

стати теоретичним базисом для подальших наукових напрацювань у цій царині.  

Практична значимість дослідження полягає у можливості 

використання його результатів у: правотворчій діяльності – для розробки у 

перспективі Державної концепції нульової смертності на дорогах України, а 

також для підготовки й доповнення законодавчих й підзаконних нормативно-

правових актів з питань запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху 

та експлуатації транспорту; у правозастосовній сфері – як рекомендації щодо 

вдосконалення організаційних й методичних засад діяльності правоохоронних 

органів, органів місцевого самоврядування, профільних міністерств та інших 

державних, у тому числі контролюючих, органів; у навчальному процесі – під 

час підготовки відповідних наукових, навчально-методичних видань й при 

проведенні навчальних занять із дисципліни «Кримінологія», «Запобігання 

злочинності», «Запобігання та протидія правопорушенням проти безпеки руху і 

експлуатації транспорту».  

Очікувані результати. Монографія, наукові статті, доповіді на науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах, пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке 

стосується правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту 

заключний звіт. 

Отримані наукові результати:  

1) підготовлено бібліографію наукової літератури за темою дослідження 

(понад 200 джерел); 



 52 

2) вивчено та узагальнено статистичні дані про кримінальні 

правопорушення у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні 

у 2000-2021 роках; 

3) оцінено достовірність статистичних даних про стан безпеки руху та 

експлуатації транспорту в Україні; 

4) направлено запити до центральних органів виконавчої влади: МВС 

України, Міністерства інфраструктури України, Національної поліції, МОЗ 

України тощо; 

5) складено спеціалізовані питальники з вивчення правопорушень у 

сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні; 

6) вивчено матеріали 950 кримінальних проваджень по злочинам у сфері 

дорожнього руху та експлуатації транспорту, розглянутих судами України 

прогятгом 2015-2020 років; 

7) складено макет зведеної таблиці за результатами вивчення 

кримінальних проваджень по злочинам у сфері дорожнього руху та 

експлуатації транспорту; 

8) підготовлено макет стандартизованого інтерв’ю з особами, 

притягнутими до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення у 

сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту;  

9) надано кримінологічну оцінку ситуації, що склалася на теперішній час 

в Україні у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту;  

10) досліджено контингент осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в 

Україні;  

11) встановлено особливості географічного розподілу кримінальних 

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в 

Україні;  

12) систематизовано детермінанти, що зумовлюють негативні тенденції у 

сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні;  
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13) досліджено питання впливу на безпеку дорожнього руху в Україні 

окремих факторів; 

14) виділено істотні ознаки й розроблено поняття міжнародного 

правового та методичного забезпечення безпеки дорожнього руху; 

15) досліджено систему міжнародно-правового забезпечення безпеки 

дорожнього руху; 

16) вивчено й класифіковано суб’єктів міжнародно-правового 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

Фактичні результати: 

Збірники наукових праць  

за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Державна політика у сфері дорожнього руху: теорія, законодавство, 

практика: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Харків, 05 листопада 2021 р.). Харків: Право, 2021. (9,4 д.а.) 134 с. 

 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (27): 

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Web of Science 

та/або Scopus (3): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (3): 

1. Batyrgareieva V. S., Shramko S. S., Samoilova O. M. Mortality and 

injury in Ukraine as a result of traffic accidents in measuring of public health: to the 

analysis of social–legal and criminological problem. Wiadomości Lekarskie. Vol. 

LXXIV, Issue 11 Part 2, November 2021. S. 2870-2876 (журнал індексується в 

наукометричній базі Scopus, квартиль Q3/Q4) (0,6 д.а.). 

2. Batyrgareieva V. S., Kalinina A. V., Poltava K. O. Victimological risks 

for road users as an element of public health. Wiadomości Lekarskie. 2021. Nr 12. 

(0,6 д.а.) (журнал індексується в наукометричній базі Scopus, квартиль Q3/Q4) 

(у редакції). 
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3. Batyrgareieva V., Kalinina A., Babenko A. Suicide as an indicator of the 

public mental health in Ukraine (including period of COVID-19). Wiadomości 

Lekarskie. Vol. LXXIII, issue 12, part 2, December 2020. P. 2743–2751. DOI: 

10.36740/WLek202012208. URL: https://wiadlek.pl/12-2020/ (0,7 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus), Q 4 (не увійшло до 

звіту 2020 р.). 

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (22): 

1. Голіна В. В. Культура і закон у запобіганні правопорушенням у 

сфері безпеки дорожнього руху в Україні. Питання боротьби зі злочинністю / 

редкол.: Б.М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 56–63. (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) (0,5 

д.а.) 

2. Голіна В.В., Шрамко С.С. Концептуальні основи культурологічного 

напряму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 113–121 

(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).  

(0,6 д.а.) 

3. Шрамко С. С., Калініна А. В. Кримінально-правові та кримінологічні 

загрози в інтернет-просторі у період пандемії. Вісник Асоціації кримінального 

права України. 2021. № 1 (15). С. 226–241. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2021.15.237253 (0,6 д.а.) (журнал індексується у: Index Copernicus 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237253
https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237253
http://journals.indexcopernicus.com/
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Journals Master List; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); General Impact 

Factor (GIF); Google Академія; ResearchBib - Academic Recource Index; Scientific 

Indexing Services (SIS); WorldCat; Наукова періодика України). 

4. Шрамко С.С. Суб’єкти реалізації безпекових стратегій в Україні. 

Часопис Київського університету права. 2021. № 4. (журнал внесено до 

міжнародних наукометричних баз HeinOnline (США) та «Index Copernicus 

International» (Республіка Польща) (0,5 д.а.) (у редакції). 

5. Христич І.О. Основні тенденції зміни  правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Часопис Київського 

університету права. 2021. № 3. (журнал внесено до міжнародних 

наукометричних баз HeinOnline (США) та «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща) (0,5 д.а.) (у редакції). 

6. Христич І.О. Кримінологічний аналіз сучасного стану кримінальних 

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. Київ: Науково-

дослiдний iнститут публiчного права,  2021. № 5 за 2021 р.(журнал внесений до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща) (0,5 д.а.) (у редакції). 

7. Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний 

вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2021. № 3 (60). С. 31–37 

(журнал індексується в міжнародних наукометричних базах «Index Copernicus 

International» (Республіка Польща) та «Google Scholar» ) (0,5 д.а.) 

8. Новіков О. В. Географія кримінальних правопорушень у сфері 

безпеку руху та експлуатації транспорту в Україні. Журнал східноєвропейського 

права. 2021. № 94. C. 102–109 (журнал індексується в міжнародних 

наукометричних базах «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

«Google Scholar», «Scientific Indexing Services», «HeinOnline») (0,5 д.а.). 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
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9. Калініна А. В. Кримінологічне законодавство в Україні у сфері 

убезпечення дорожнього руху. Вісник асоціації кримінального права України. 

2021. № 2 (журнал індексується в міжнародних наукометричних базах «Index 

Copernicus International» (Республіка Польща) (0,5 д.а.) (у редакції). 

10. Панова С. В. Вплив пандемії COVID-19 на безпеку дорожнього 

руху в Україні. Питання боротьби зі злочинністю / редкол. : В.С. Батиргареєва 

та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 66-73 (0,4 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). 

11. Кисельова М. С. Дорожньо-транспортні пригоди як наслідок 

користування засобами мобільного зв’язку: зарубіжний та національний досвід 

запобігання. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право.2021. № 67. (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща) (0,5 д.а.) (у 

редакції). 

12. Колодяжний М. Г. Система міжнародно-правового забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. 

№ 2. С. 279–293. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/ 243742. DOI: 

10.21564/2311-9640.2021.16.243742.  (журнал індексується у: Index Copernicus 

Journals Master List; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); General Impact 

Factor (GIF); Google Академія; ResearchBib - Academic Recource Index; Scientific 

Indexing Services (SIS); WorldCat; Наукова періодика України). (0,7 д.а.). 

13. Колодяжний М. Г. Суб’єкти міжнародно-правового забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Теорія і практика правознавства. 2021. Том 2. № 20. 

С. 1–13. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351. DOI: 

10.21564/2225 6555.2021.2.244351. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351

. DOI: 10.21564/2225-6555.2021.2.244351 (журнал індексується у: The European 

Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); DOAJ; 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892
https://doaj.org/search/journals?ref=homepage-box&amp
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Publons CrossRef; Academic Search Complete (EBSCO); Central and Eastern 

European Online library (CEEOL); (BASE) Bielefeld Academic Search Engine; 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (The Electronic Journals Library; MIAR; 

Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); WorldCat; Index Copernicus; Google 

Академия; Научная периодика Украины - проект Национальной библиотеки 

Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ); OpenAIRE). (0,7 д.а.)  

14. Колодяжний М. Г. Міжнародне правове й методичне забезпечення 

безпеки дорожнього руху: поняття та істотні ознаки. Проблеми законності. 

2021. Вип. 155. С. 208–217. DOI: 10.21564/2414-990X.155.242781. (журнал 

індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних 

«EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Directory of Open Access 

Scholarly Resources» (США), «Directory of Open Access Journals» (DOAJ) 

(Швеція), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index 

Copernicus International» (Польща), «Bielefeld Academic Search Engine» 

(Німеччина); 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. Наразі редколегія 

провадить роботу щодо входження збірника у Scopus та Web of Science). (0,7 

д.а.). 

15. Батиргареєва В. С. Наслідки пандемії COVID-19 та шляхи їх 

усунення: результати опитування громадян України. Питання боротьби зі 

злочинністю / редкол. : В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 38-

55  (0,7 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). 

https://publons.com/journal/206089/theory-and-practice-of-jurisprudence/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1282
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1282
https://www.base-search.net/Search/Results?filter%5B%5D=f_dctypenorm%3A%2211%22&lookfor=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&type=allus&sort=score+desc%2Cid+asc&oaboost=1&refid=dcdden
http://ezb.ur.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2225-6555
http://miar.ub.edu/issn/2225-6555
https://www.worldcat.org/oclc/1097530976&referer=brief_results
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42493
https://scholar.google.com/citations?user=q7zzXbwAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=q7zzXbwAAAAJ&hl=ru
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000011
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000011
https://www.openaire.eu/
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16. Батиргареєва В. С. Боротьба з пандемією COVID-19 та масова 

свідомість населення України: до проблеми сингулярності соціально-правових і 

кримінологічних наслідків. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 

2021. Вип. 42. С. 29–36. (0,4 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). 

17. Батиргареєва В. С. Основні тенденції кіберзлочинності карантинного 

періоду та протидія їй. Вісник асоціації кримінального права України:. 2021. 

Вип. 1(15) С. 207–225 (0,5 д.а.) (журнал індексується у: Index Copernicus 

Journals Master List; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); General Impact 

Factor (GIF); Google Академія; ResearchBib - Academic Recource Index; Scientific 

Indexing Services (SIS); WorldCat; Наукова періодика України). 

18. Батиргареєва В.С. Кримінологічний аналіз загроз правам і свободам 

людини в інформаційному просторі під час карантину у зв’язку з пандемією 

CoVID-19. Інформація і право:  науковий фаховий журнал. 2021. № 3(38). С. 

121–131 (0,5 д.а.) (журнал індексується у: Index Copernicus Journals Master 

List). 

19. Колодяжний М. Г. Постпандемічний соціально-економічний 

апокаліпсис: стан і форми прояву. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 

пр. / редкол.: Б. М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 118–126. 

DOI: 10.31359/2079-6242-2021-41-118 (0,85 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). 

20. Колодяжний М. Г. Сучасний стан санітарно-епідемічної ситуації в 

Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. С. 

Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 43–51. DOI: 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
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10.31359/2079-6242-2021-42-43. 

21. Калініна А. В. Public health в Україні під час COVID-19: результати 

емпіричного дослідження. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 

редкол.: В. С. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 37–42 (у 

редакції). 

22. Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. Часопис 

Київського університету права. Київ:  Інститут держави і права ім.  

В.М. Корецького НАН України. 2020. № 4. С. 347–354 (1,2 д.а) (журнал 

індексується у: Index Copernicus Journals Master List). 

 

Наукові статті у інших вітчизняних наукових  

періодичних виданнях (20): 

1. Данильченко Ю.Б. Порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту: кримінологічний аналіз основних показників 

злочинності. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків, 

2021. №1 (24). С. 106–115 (0,51 д.а.). 

2. Данильченко Ю.Б. Криміногенні чинники організаційно-

управлінського характеру як детермінанти автотранспортних правопорушень.  

Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків, 2021. №2 (25). 

С. 96–107 (0,51 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей  

за темами фундаментальних досліджень (77): 

1. Батиргареєва В.С. Контроль та застосування санкцій як основні 

напрями запобігання дорожньому травматизму в україні. Забезпечення 

правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та 

шляхи їх вирішення: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 черв. 

2021 р.). Дніпро, 2021. С. 17–20 (0,2 д.а.). 

2. Батиргареєва В.С. Оцінка втрат людського потенціалу внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод в Україні та Всесвітньою організацією охорони 

http://journals.indexcopernicus.com/
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здоров'я. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали 

XVI Міжнар.  наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 19 лист., 2021). Кривий Ріг, 

2021. С. 14–17 (0,2 д.а.). 

3. Батиргареєва В. С. До кримінологічного аналізу проблеми дорожньо-

транспортної безпеки в Україні. Забезпечення прав людини і громадянина в 

Україні: правові та  соціальні аспекти: ІV Всеукр. наук. конф. (Одеса, 9-10 

груд. 2021 р.). Одеса: ОДУВС, 2021 (у редакції). 

4. Голіна В. В. Зниження рівня правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні: амбіційна мета. 

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. 

тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної 

асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 

2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 51–53. (0,2 д.а.). 

5. Голіна В. В. Культурологічний напрям підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні. Громадянське суспільство як чинник модернізації 

сучасної держави : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 

квіт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 217–220 (0,2 д.а.). 

6. Голіна В. В. Кримінологічний аналіз  як компонент інформаційно-

аналітичної роботи поліції щодо запобігання та протидії злочинності в Україні. 

Законодавче забезпечення діяльності бюро економічної безпеки України: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Київ, 17 трав. 2021 р.) / МВС, 

НЮУ ім. Я. Мудрого, НАВС, Асоціація платників податків України, УСПЛ. 

Харків-Київ: НАВС, 2021. С. 89–91 (0,2 д.а.). 

7. Голіна В. В. Культурологічний напрям підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні.  Громадянське суспільство як чинник модернізації 

сучасної держави: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 квіт. 2021 р.) / 

Київський регіональний центр НАПрН України. Київ, 2021. С. 220–223 (0,2 

д.а.). 

8. Голіна В. В. Антикриміногенний потенціал громадськості у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту в Україні. 
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Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор 

удосконалення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 черв. 2021 р.) 

/ Київський регіональний центр НАПрН України. Київ, 2021. С. 131–135 (0,2 

д.а.). 

9. Голіна В. В. Стратегічні напрями підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. Причорноморські 

публічно-правові читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 

10-12 верес. 2021 р.). Миколаїв : Вид. Дім «Гельветика». 2021. Ч. 2. С. 105–108 

(0,2 д.а.). 

10. Голіна В. В. Стан та шляхи підвищення правосвідомості  учасників 

дорожнього руху як напрям запобігання транспортним правопорушенням в 

Україні. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід 

України. V Харківський міжнародний юридичний форум: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 верес. 2021 р.). Харків, 2021. С. 96–101 (0,2 

д.а.). 

11. Голіна В. В. Культурологія безпеки дорожнього руху – визначальний 

фактор її підвищення. Державна політика у сфері убезпечення дорожнього 

руху: теорія, законодавство, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 05 листоп. 2021 р.) / НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (у редакції). 

12. Голіна В. В. Державна програма підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на період до 2023 р.: оцінка та пропозиції оптимізації заходів 

щодо її виконання. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-

виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет-конф., присвяченої сторіччю Університету (м. Одеса, 26 листоп. 2021 

р.) / Одеський держав. ун-т внутр. справ. Одеса: ОДУВС, 2021. С. 95–97 (0,2 

д.а.). 

13. Голіна В.В.  Правопорушення у сфері дорожнього руху: сучасний 

стан та можливості запобігання. Забезпечення правопорядку та протидії 

злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали І 
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Міжнар.  наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 черв. 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 118–

122 (0,2 д.а.). 

14. Голіна В.В. Культурологічний напрям запобігання транспортним 
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Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

До Харківської обласної ради спрямовано проєкт доповнень до 

Комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку 

та протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки, 

пояснювальну записку та пропозиції до нього (вих. № 442-01-55 від 29.12.2021 

року) (розробники: М.Г. Колодяжний, В.В. Голіна, С.С. Шрамко, 

А.В. Калініна). 

Пропонується доповнити Комплексну регіональну програму заходами з 

убезпечення громадян від правопорушень та підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів запобігання злочинності.  

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми: 

1. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до різних законів України щодо присудження наукових ступенів» (реєстр. 

№ 4667-1), підготовлений на виконання доручення Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. № 353 від 16.01.2021).  

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових 

ступенів» (реєстр № 4667-1) потребує доопрацювання на предмет врахування 

наведених зауважень. Так, вбачається за доцільне в пояснювальній записці 
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приділити обґрунтуванню змін детальну увагу, зробити уточнення вжитої в 

тексті термінології та конкретизувати деякі положення. Також потребують 

доопрацювання положення законопроєкту в частині збільшення автономії й 

відповідальності закладів вищої освіти та наукових установ щодо якості 

підготовки ними здобувачів вищої освіти за освітньо-науковими програмами. 

Також потребує уточнення сама процедура захисту дисертації для здобуття 

ступеня доктора філософії в частині зменшення бюрократичного навантаження 

на аспіранта (докторанта) при підготовці до захисту (вих. лист №  50-02-52 від 

18.02.2021) (виконавці – М. Г. Колодяжний, А.В. Калініна) *. 

2. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України “Про 

формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на 

підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, 

науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів 

підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту”, 

підготовлені на доручення головного ученого секретаря Національної академії 

правових наук України Є. А. Гетьмана (реєстр. № 5467 від 05.05.2021 р.) 

У підсумку встановлено, що проєкт Закону дасть змогу врегулювати 

питання особливості відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і 

розміщенням державного та/або регіонального замовлення на підготовку 

здобувачів вищої, фахової передвищої, наукових, науково-педагогічних кадрів, 

кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої 

освіти, післядипломної освіти (вих. лист № 193-01-52 від 24.05.2021) 

(виконавець – В. С. В. Панова)*.  

                                                   
* Примітка. У підготовці науково-правового висновку приймали участь також науковці, що 
працюють над іншими фундаментальними темами:  «Теоретичні основи якості кримінального 
процесуального законодавства України» (О.І. Марочкін); «Національна безпека у сфері громадського 
здоров'я: правові засоби захисту від загроз» (А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, Т.О. Михайліченко); 
«Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України» (О.О. Пащенко, 
Д. П. Євтєєва); «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального 
кримінального процесу» (В.М. Шевчук). 
* Примітка. У підготовці науково-правового висновку приймали участь також науковці, що 

працюють над фундаментальною темою «Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові 
засоби захисту від загроз» (В. М. Пашков, А.О. Гаркуша, Є.О. Гаркуша, А. С. Сидоренко). 
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3. Пропозиції фахівців Інституту щодо роз’яснення значення термінів 

«анексія», «окупація», «анексована територія» та «окупована територія», а 

також визначення коректності їх застосування стосовно тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, 

підготовлені на виконання запиту Міністерства освіти і науки України та 

доручення головного ученого секретаря Національної академії правових наук 

України Є. А. Гетьмана (вх. № 453 від 07.09.2021 р.). 

Надано роз’яснення зазначених термінів. Що стосується коректності 

застосування наведених термінів та їх тлумачень стосовно тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, то в 

цілому в юридичному контексті відповідної проблематики таке вживання є 

цілком можливим, адже воно наводиться із посиланням на положення актів 

міжнародного права і роз’яснення, що наводяться у високоавторитетних 

юридичних словниках (вих. № від 13.09.2021 р. № 324-01-52) (виконавець – О. 

М. Самойлова)*.. 

 

Науковий захід на виконання показників  

паспорту бюджетної програми: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна політика у 

сфері дорожнього руху: теорія, законодавство, практика», яка відбулася 5 

листопада 2021 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса; організатори: НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса, ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». 

 

 

4. ТЕМА: “Національна безпека у сфері громадського здоров'я: 

правові засоби захисту від загроз”. Затверджена постановою Президії НАПрН 

                                                   
* Примітка. У підготовці науково-правового висновку приймали участь також науковці, що 

працюють над фундаментальною темою «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального 
права України» ( Д. П. Євтєєва, Л. М. Демидова, О. С. Попович,  Д.О. Куковинець). 
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України № 113/6 від 26 червня 2020 р. та постановою Вченої ради НДІ ВПЗ ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України № 7 від 29 грудня 2020 р. Номер державної 

реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U105608.  

Науковий керівник теми – д.ю.н., проф., академік НАПРН України 

(керівник лабораторії) Н. О. Гуторова. Основні виконавці: В. М. Пашков,  

А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко,  

А. С. Сидоренко, І.В Короленко. (з 19.01.2021 р.  – 01.07.2021); М. А. Бакулей (з 

01.04.2021- 01.09.2021 р.), П. П. Нога (з 02.09.2021 р.). 

 

Актуальність наукового дослідження обґрунтовується відсутністю 

комплексних правових досліджень, присвячених дослідженню та 

концептуальному аналізу правових засобів захисту від загроз національній 

безпеці у сфері громадського здоров’я. 

Національна безпека у сфері громадського здоров’я являє собою 

необхідну складову національної безпеки України. Остання відповідно до п. 9 

ч. 1 ст. 1 Закону «Про національну безпеку України» визначається як 

захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України 

від реальних та потенційних загроз. 

До реальних та потенційних загроз національній безпеці у сфері 

громадського здоров’я слід віднести кризу системи охорони здоров’я, 

відсутність реальних фінансових гарантій права людини на життя і 

максимально можливий рівень здоров’я, порушення норм і стандартів 

лікування, прав людини у сфері біомедицини, корупцію, нечесний маркетинг у 

фармацевтичній сфері та її монополізацію, недостатню ефективність протидії 

обігу фальсифікованих лікарських засобів та медичних виробів, потрапляння на 

ринок України потенційно небезпечних лікарських засобів, які не пройшли 

належних клінічних випробувань та (або) ефективність яких не є доведеною. 

Крім цього, чинниками, які належать до загроз національній безпеці у цій сфері, 

є низький рівень екологічної безпеки, відсутність належного контролю безпеки 
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продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі небезпечних для життя і 

здоров’я людини біологічно активних домішок, хімічних речовин тощо. 

Загрозливими для громадського здоров’я явищами також є поширення 

наркоманії, алкоголізму, інших соціально небезпечних  хвороб. 

Встановлення класифікації загроз у сфері громадського здоров’я як 

складової національної безпеки України, визначення її криміногенних 

чинників, а також розроблення науково обґрунтованої системи заходів 

запобігання та нейтралізації загроз є безумовно перспективним напрямом 

дослідження, зорієнтованим на вирішення ключових проблем у цій сфері. 

Автономізація національних наукових досліджень у сфері громадського 

здоров’я як чинника загальної національної безпеки в Україні зумовлює 

вузькість інструментарію та фрагментарності таких розробок, перешкоджає 

запозиченню й узагальненню прогресивного досвіду у цій сфері провідних 

країн світу. 

Метою наукового дослідження є розробка концептуальних засад й 

перспективних напрямів вдосконалення існуючої системи правових засобів 

захисту від загроз національній безпеці у сфері громадського здоров’я, 

усунення існуючих суперечностей і прогалин в правовому регулюванні.  

Теоретична та практична значимість пояснюється тим, що відповідні 

результати, наукові розробки стануть підґрунтям для належної реалізації 

Концепції розвитку громадського здоров’я схваленою розпорядженням КМУ 

від 30.11.2016 року та «Цілей сталого розвитку України на період до 2030 

року». Окрім цього, вони стануть основою для профілактичної роботи з 

виявлення та нейтралізації загроз громадському здоров’ю як складової 

національної безпеки України. Матеріали спрямовуватимуться до відповідних 

комітетів Верховної Ради України, міністерств, департаментів і відомств, 

обласних державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів та низки 

інших органів державної влади для здійснення системного підходу у 

проведенні реформування системи нормативного забезпечення громадського 

здоров’я. 
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У рамках наукового дослідження було отримано такі результати. 

Наукові результати: 

- доведено, що роботодавець зобов’язаний за свій рахунок забезпечити 

медичних працівників та персонал необхідними засобами захисту. У разі 

невиконання покладеного на нього обов’язку працівники медичних установ 

мають право відмовлятися від ведення пацієнта або звільнятися за власним 

бажання. Оскільки, в умовах пандемії COVID – 19 вплив шкідливих і 

небезпечних факторів на здоров’я медичного працівника або його близького 

оточення повинен бути повністю виключений; 

- визначено, що наразі в нашій державі склалася негативна ситуація 

щодо забезпечення медичних працівників належними, безпечними і здоровими 

умовами праці та забезпечення їх засобами індивідуального захисту. У зв’язку з 

цим необхідно удосконалити нормативно-правові бази, що регулюють питання 

безпеки і охорони праці медичних працівників та належним чином фінансувати 

медичні заклади для того щоб забезпечити належні умови праці; 

- доведено, що умовах сьогодення представники органів державної влади 

повинні бути зацікавлені в реалізації права на захист і охорону праці медичних 

працівників. У зв’язку з цим, необхідно удосконалити нормативно-правову 

базу, що регулює питання безпечних умов праці і охорони здоров’я працівників 

сфери охорони здоров’я, а особливо, що стосується роботи інфекційних 

лікарень й відділень та виїзних бригад швидкої медичної допомоги. 

- встановлено, що корупція в сфері охорони здоров’я, в першу чергу, 

негативно впливає на надання високоякісних, професійних та належних 

медичних послуг особам, які звертаються за допомогою. Тому, удосконалення 

антикорупційних механізм боротьби з цим негативним явищем є одним із 

першочергових завдань в сфері охорони здоров’я; 

- доведено, що віднесення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 132 КК України, до категорії кримінальних проступків було 

передчасним і недостатньо обґрунтованим; 
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- визначено, що поняття «аборт» є дуже широким і не тотожним 

«штучному перериванню вагітності», тому запропоновано гармонізувати 

термінологію кримінального законодавства України із медичною галуззю і 

вживати саме поняття «штучне переривання вагітності» в проекті нового КК 

України, не ототожнюючи його із абортом; 

- доведено, що важливою складовою національної безпеки кожної 

держави є епідемічна безпека і в подальшому ця теза може отримати все нові 

підтвердження; 

- визначено ключові проблеми правового регулювання програмного 

забезпечення як медичного виробу; 

- визначено ключові проблеми кваліфікації програмного забезпечення в 

якості медичного виробу та класифікації згідно зі ступенем ризику для 

користувача; 

- визначено основні правила та складності класифікації окремого 

програмного забезпечення в залежності від ступеня ризику в Україні, ЄС та 

США; 

- проаналізовано на проведено авторську класифікацію згідно правил, 

визначених технічним регламентом, ряду окремого програмного забезпечення, 

доступного через онлайн магазини (Microsoft store, Apple store та ін);  

- запропоновано на основі екстраполяції методів ситуаційної теорії систему 

засобів мінімізації ризиків вчинення та настання негативних наслідків від 

кіберзлочинів у сфері використання IoMT; 

- встановлено на основі порівняльно-правового дослідження особливості 

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

обставини у зовнішньоекономічних контрактних відносинах; 

- доведено, що система протидії поширення на території України 

інфекційних захворювань за допомогою як адміністративно-правових, так і 

кримінально-правових засобів, потребує подальшої наукової розробки; 

- доведено, що предметом злочину, передбаченого ст. 326 КК є інфекційні 

агенти та токсини. Останні доцільно виокремлювати як самостійний предмет 



 80 

цього злочину, оскільки вони є сполуками, що мають походження із будь-якого 

організму, існують в навколишньому середовищі окремо, та не можуть 

ототожнюватись із тими мікроорганізмами або пріонами, які викликають 

інфекційні захворювання, та охоплюються поняттям «інфекційний агент»; 

- доведено, що рішення законодавця віднести кримінальне 

правопорушення, передбачене у ч. 1 ст. 139 КК, до кримінальних проступків, в 

цілому варто визнати вдалим. Аналізований склад кримінального 

правопорушення має бути передбаченим, і в Проєкті нового Кримінального 

кодексу України, в якості кримінального проступку, проте сама норма потребує 

нової редакції; 

- доведено, що протягом останніх років тисячі працівників сфери охорони 

здоров’я реалізують своє конституційне право на працю в шкідливих і 

небезпечних умовах та найбільший рівень професійних захворювань 

спостерігається саме серед медичних працівників; 

- визначено, що основними та складовими напрямками належного 

функціонування системи охорони праці повинні бути забезпечені напрямки 

управління охороною праці, навчання й професійна підготовка працівників 

служб з охорони праці, попередження й профілактика нещасним випадкам та 

професійним захворюванням і контроль за дотриманням нормативів з охорони 

праці. Для створення відповідних умов та професійної діяльності держава 

повинна забезпечити, стимулювати, перевіряти і у необхідних випадках 

притягувати до відповідальності керівників закладів охорони здоров’я задля 

забезпечення та покращення умов праці; 

- встановлено, що говорячи про медичних працівників як суб’єктів 

трудових правовідносин, варто зауважити, що для них у боротьбі з COVID-19 

повинно бути створено таке виробниче середовище щоб оптимізувати надання 

належних медичних послуг в безпечних для роботи умовах; 

- доведено, що повинні бути розроблені, доопрацьовані, прийняті 

нормативні акти про захист медичних працівників у зв’язку із виконанням 

роботи у важких та небезпечних для їхнього життя та здоров’я умовах;  
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- визначено ключові проблеми безпеки та перспективи нормативного 

забезпечення впровадження та використання штучного інтелекту у медичній 

діяльності; 

 - визначено фактори впливу диджиталізації на якість надання медичних 

та фармацевтичних послуг; 

- визначено засади правового регулювання відповідальності в межах 

відносин із використанням електронних технологій. 

- доведено, що фармацевтична діяльність у світі належить до одного з 

найприбутковіших видів господарської діяльності, але при цьому 

характеризується високими корупційними ризиками, а також ризиками обігу 

фальсифікованої, незареєстрованої,  неефективної і неякісної медичної 

продукції. Враховуючи цю обставину, а також небезпечність таких 

протиправних діянь для життя і здоров’я пацієнтів, відносини у сфері 

фармацевтичної діяльності потребують кримінально-правової охорони від 

суспільно небезпечних посягань; 

- встановлено, що в умовах пандемії, пов’язаної з розповсюдженням 

COVID-19, лібералізації законодавства щодо онлайн торгівлі лікарськими 

засобами, в Україні широке розповсюдження отримав чорний ринок, на якому 

майже безперешкодно реалізовуються контрабандно ввезені в Україну, 

незареєстровані, а також фальсифіковані лікарські засоби. Законодавство, яке 

має створити ефективний механізм протидії цьому явищу, в Україні відсутнє. 

Розроблено пропозиції щодо криміналізації незаконного обігу лікарських 

засобів; 

- визначено, що незважаючи на те, що Україна підписала і ратифікувала 

без жодних застережень Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної 

продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я, значна частина 

її положень не імплементована в чинне законодавство, розроблені пропозиції 

щодо усуненні зазначених недоліків; 

- доведено, що високий ризик монополізації діяльності з оптової і 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами призвів до безпідставного 
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підвищення цін на ліки внаслідок проявів приватної корупції при допуску до 

реалізації в аптечних мережах лікарських засобів та іншої продукції. З 

урахуванням досвіду Польщі, Угорщини та інших країн запропоновано 

законодавче регулювання та кримінально-правова охорона цієї діяльності, що 

має призвести до вирішення цієї проблеми; 

 - обгрунтовано, що просування медичної продукції через корупційний 

вплив на лікарів з боку фармацевтичних компаній повинно мати наслідком 

кримінальну відповідальність за відповідні корупційні правопорушення. 

Діяльність медичних представників фармацевтичних компаній щодо впливу на 

медичних працівників має бути врегульована з метою усунення відповідних 

корупційних ризиків; 

- проведено комплексне та ґрунтовне дослідження особливостей 

правового регулювання обігу небезпечних патогенів та штамів особливо 

небезпечних мікроорганізмів в ЄС та окремих зарубіжних країнах із 

висвітленням теоретичних та практичних проблем вітчизняного законодавства 

та пошуку шляхів їх розв’язання на основі проаналізованого позитивного 

досвіду (таких країн як: Франція, США). 
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(5,5 д.а.). 
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до редакції. 

 

Наукові статті в інших закордонних  

наукових періодичних виданнях (2): 

1. Pashkov V., Soloviov O., Harkusha A. Digital Marketing: Problems of 

Internet Pharmacies Legal Regulation. Scientific Journal Socrates. (0,5 д.а.) - подано 
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зауважень - Гуртова Н. О., Михайліченко Т. О., Забуга Ю. Ю.) 

2. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про державне 

регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом 

генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для 

забезпечення продовольчої безпеки» (реєстр. № 5839 від 05.08.2021 р.), 

підготовлені на запит Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності. 

Пропонується ч. 1 ст. 4 проекту закону доповнюють низьку засаду, що 

втілюють як вимоги внутрішнього законодавства, так і наявні зовнішньо-

політичні зобов’язання України: - безпека клінічних випробувань методів 

генетично-інженерної діяльності; - охорона та відновлення природи 

середовища, збереження біологічного різноманіття; - державна реєстрація ГМ-

джерел; - наукової обґрунтованості оцінки ризиків. Варто відносин, що ч.1 ст. 4 

містить із засад «відповідність — вільний доступ до інформації про генетично-

інженерну діяльність в Україні, ГМ-продукцію та поводження з ГМО», проте 

проект закону в подальших статтях не розкриває зміст та реалізує доступність 

відповідної інформації. Слід дотримуватися засади доступу до інформації, її 

категорії та порядок надання. Варто розглянути доцільність включення до 

Проекту з вимогами до суб’єктів, що відповідає діяльності у відкритій/закритій 

системі. Так само, більше системно викласти підстави та умови дозволу 

анулювання. Пропонується концептуально за межами проекту також загальні 

фінансування у сфері генетично-інженерної діяльності, забезпечення 
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продовольчої безпеки держави, визначивши відповідні рівні та найкращі 

(виконавці – Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О.). 

3. Науково-правовий висновок про проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення 

підслідності у справах про порушення законодавства про санкції» та Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про 

санкції» ", підготовлений на запит Голови Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д.В. А. 

Монастирського. 

Науковці прийшли до висновків, що запропоновані норми не 

відповідають однозначності вимогам точності, можливості, зрозумілості та 

однозначності передбачливості і не можуть бути прийняті в такій редакції, 

оскільки потребують подальшого серйозного доопрацювання (виконавці - 

Гуторова Н. О., Михайліченко Т. О. Забуга Ю. . Ю.). 

4. Науково-правовий висновок про проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної 

відповідальності осіб, які впливають на правопорушення у зв'язку з наявністю 

від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації 

реабілітації таких осіб», підготовлений на запит Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України. 

У цілому складно позитивно оцінити ідею авторів Законопроєкту через 

значний перелік істотних недоліків, які вони припускаються, в прагнення її 

реалізувати: 1. визначення поняття «розлад психіки та поведінки впливу впливу 

психоактивних речовин», передбачені авторами Законопроєкту потребує 

корекції; 2. Запропоноване авторами визначення «розлади психоактивних 

речовин» містить термін «розлади», однак авторами не визначені критерії, за 

якими можна відмежувати цей стан психіки від таких її станів, що у 

вітчизняному кримінальному законодавстві охоплюються поняттями 

«неосудність» та “обмежена осудність”; 3. Не є законодавчо визначеним 
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словосполученням «вчинили кримінальне правопорушення у зв’язку із 

наявністю у них розладу психіки та поведінки»; 4. Вбачається явне прийняття, 

що в низці пропонованих норм КК України (частина 1 ст. 47-1, частина 3 ст. 

105 Проекту) відсутня конкретика щодо строків реабілітації; та ін. Зазначений 

Закон Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей кримінальної відповідальності осіб, які впливають на 

правопорушення у зв'язку з наявністю особливих від наркотичних та інших 

психоактивних речовин». 

 

Наукові заходи на виконання показників  

паспорту бюджетної програми (3): 

1. Вебінар «Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в 

проекті Кримінального кодексу України» (Всеукраїнський рівень, 25 травня 

2021 р., Полтава, Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у 

сфері громадського здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).  

2. Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення: 

сателітний захід в межах V Харківського Міжнародного юридичного Форуму, 

21 верес.2021 р., м. Харків.  

3. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: 

корупційні виклики під час пандемії : V Міжнародний медико-правовий форум 

(9-10 грудня, 2021 р., м. Харків).  

 

 

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. Основні 
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виконавці: Н. В. Глинська, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, С. В. Подкопаєв,  

М. І. Пашковський, Ю. С. Рєпіна (з 21 січня 2021 р.), О. І. Марочкін, 

Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, А. А. Барабаш. 

 

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що демократичні 

перетворення в Україні, масштабність державно-правових реформ, важливість 

передбачення нових процесів і тенденцій, які з’являються в політико-правовій 

сфері держави, висувають нові вимоги, спрямовані на підготовку зважених 

законодавчих рішень, створення високоефективної, якісної правової системи в 

якій законодавство відповідало б інтересам соціальних інституцій та 

забезпечувало охорону прав та свобод людини.  

Потреба комплексного дослідження проблем, шляхів та засобів 

удосконалення системи вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства та правозастосовної практики обумовлена 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. 
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Мета наукового дослідження полягає у формулюванні теоретичних 

основ якості кримінального процесуального законодавства України.  

 

Наукові результати: 

Науковим результатом дослідження у звітному періоді стало: 

– сформульовано основні аспекти якісної характеристики кримінального 

процесуального законодавства;  

– з'ясовано поняття якості кримінального процесуального законодавства 

та концепт системи стандартів якості кримінального процесуального 

законодавства, їх сутнісні ознаки та специфіка; 

– досліджено джерельну основу формування стандартів якості 

кримінального процесуального законодавства;  

– проаналізовано розуміння якісної визначеності закону та критеріїв його 

якості відповідно до позицій європейських інституцій, в тому числі у 

прецедентній практиці ЄСПЛ;  

– сформульовано загальні та спеціальні стандарти-критерії, яким має 

відповідати кримінальне процесуальне законодавство для забезпечення його 

правового характеру; 

– з'ясовано поняття системи кримінального процесуального 

законодавства, її структуру та елементи; 

– досліджено процес становлення системи кримінального 

процесуального законодавства України та тенденції її розвитку;  

– визначено соціально-правову цінність єдності судової практики; 

– обгрунтовано необхідність розгляду єдності судової практики в якості 

демонстративного стандарту якості кримінального процесуального 

законодавства; 

- проаналізовано поняття єдності та сталості судової практики;  

– визначено правові засоби забезпечення єдності правозастосування у 

сфері кримінального провадження;  

– встановлено роль Верховного Суду в механізмі забезпечення сталості 
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та єдності судової практики;  

– визначено стандарти якості рішень Верховного Суду як регуляторів 

правозастосовної діяльності у сфері кримінального провадження; 

– досліджено низку теоретико-правових питань щодо ролі рішень 

Верховного Суду, що вирішують існуючу розбіжність у правозастосуванні, в 

загальному механізмі забезпечення єдності судової практики;  

– проаналізовано актуальні проблеми правового регулювання порядку 

відступу від правової позиції Верховного Суду та практики застосування цих 

законодавчих положень; 

– визначено напрями удосконалення нормативного регулювання рівня 

обов’язковості правових позицій Верховного Суду та процедури відступу від 

них; 

– досліджено рішення Конституційного Суду України з питань 

застосування кримінального процесуального законодавства; 

– досліджено роль інноваційних технологій у забезпеченні єдності 

судової практики;  

– доведено, що модернізація судочинства шляхом провадження ІТ-

технологій є перспективним засобом забезпечення єдності судової практики та  

сприяє покращенню доступу громадян до правосуддя; 

– досліджено актуальні питання забезпечення єдності судової практики 

при застосуванні запобіжних заходів та інших заходів забезпечення 

кримінального провадження;  

– проаналізовано актуальні питання забезпечення єдності судової 

практики під час реалізації слідчим суддею його окремих повноважень;  

– висвітлено актуальні питання забезпечення єдності судової практики 

при застосуванні правових норм, що регулюють діяльність сторони захисту в 

кримінальному провадженні;  

– досліджено окремі аспекти забезпечення єдності судової практики при 

застосуванні правових норм, що регулюють діяльність прокурора в 

кримінальному провадженні; 
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– підготовлено науково-обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

кримінального процесуального законодавства України; 

– надано роз’яснення щодо якості кримінального процесуального 

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

працівників органів досудового розслідування і прокуратури; 

– розроблено 2 ініціативних законопроєктів та спрямовано до Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України;  

– підготовлено статті та тези наукових доповідей;  

– підготовлено рукопис колективної монографії «Єдність судової 

практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального 

законодавства України»; 

– підготовлено заключний звіт за темою дослідження за 2017-2021 р. та 

річний звіт за 2021 р. 

 

Фактичні результати: 

Монографії за темами фундаментальних досліджень (1):  

Монографії, видані в Україні (1): 

1. Шило О. Г., Глинська Н. В., Подкопаєв С. В., Марочкін О. І.,  

Клепка Д. І., Пашковський М. І., Рєпіна Ю. С. Єдність судової практики у 

вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України: 

кол. монографія. Харків: Право, 2021. 20 д.а. (у ред.).  

 

Розділи монографій за темами фундаментальних досліджень:  

Розділи монографій, видані за кордоном (1): 

1. Moskvych L. System and interdependence of substantive and procedural 

law in ensuring the right to judicial protection. A new way to law. Collective 

monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. p. 124-139. (1 д. а.). 

 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (21): 



 103 

Наукові статті у виданнях,  

що індексуються базами Web of Science та/або Scopus: 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q1/Q2 (2): 

1. Riepina Yu., Moskvych L., Shcherbinin K. Application of Innovative 

Approaches to Video Segmentation in a Criminal Process. CEUR Workshop 

Proceedings, 2021, 2870, P. 1792–1805 (1,2 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Scopus, Q 2). 

2.  Глинская Н. В., Шило О. Г., Верхогляд-Герасименко Е. В. 

Проблемы имплементации стандартов предупреждения вторичной 

виктимизации потерпевшего в уголовное процессуальное законодательство 

Украины. Научный журнал Байкальского государственного университета. 

2020. Т. 14. № 6. С. 927-936. URL: http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=24198 

(авт.внесок – 0,3 д.а.) (журнал індексується у міжнародній науковометричній 

базі Scopus) (не увійшло до звіту за 2020 р., Q 2). 

 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (6): 

1. Yulinetskaya, Y. V., O. Y. Babii, I. V. Hloviuk, A. S. Stepanenko, and 

M. I. Pashkovskyi. Implementing ict into language and law classroom to develop law 

students’ communicative competence”. Information Technologies and Learning 

Tools, 2021. Vol. 81 (1). P. 310-326 (авт. внесок 0,25 д.а.). URL: 

https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3282, 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3282?fbclid=IwAR1MtUPE2fIs

v-Bg5_-7MNVk_4w_Q0ghpu8TgR8_acVHTn4uNO47BqOKI5g (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science, Q 4). 

2. Lobach D. V., Mamychev A. Y., Miroshnichenko O. I., Moskvych L. 

Doctrinal comprehension of cyber terrorism in the context of intensive development 

of information and communication technologies in the modern world. Laplage em 

Revista. 2021. Vol. 7, Iss. 2. P.201–208. (1 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Web of Science, Q 4). 
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3. Khotynska-Nor O., Moskvych L. Limits of a judge’s freedom of 

expressing his/her own opinion: The Ukrainian context and ecthr practice. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 3. Р. 170-180 URL: http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1627909328.pdf (1 д. а., авт. внесок 0,5 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus, Q 4). 

4. Demura M., Klepka D. Using artificial intelligence  algorithms in the field of 

criminal  judiciary: international experience  and domestic prospects. Science and 

Innovation. 2021. V. 17, no. 5. P. 95—101. (авт. внесок 0,4 д.а.) https://doi.org/ 

10.15407/scine17.05.095 (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі Scopus, Q 4). 

5. Shylo O. H., Glynska N. V., Marochkin O. I. European standards for 

assessing the health of a person who probably sustained mistreatment during 

detention or custody. Wiadomości Lekarskie. 2020, Tom  LXXIII, nr 12 cz. II. Pp. 

2921-2926 (авт. внесок 1,7 д.а.) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту за 2020 р.). Q 4 

6. Khotynska-Nor O., Moskvych L. Alcoholism as a professional disease of the 

representatives of justice / Wiadomości Lekarskie. 2020, Tom  LXXIII, nr 12 cz. II. 

Pp. 2934-2939 (1 д.а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі 

Scopus) (не увійшло до звіту за 2020 р.), Q 4. 

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України (11): 

1. Глинська Н. В., Клепка Д. І. Проблемні питання оскарження ухвал 

слідчого судді під час досудового розслідування. Питання боротьби зі 

злочинністю / редкол. : Б. М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 

63-73  (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). 

https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/issue/view/6
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/issue/view/6
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2. Рєпіна Ю. С. Світові стандарти та практики використання штучного 

інтелекту у судочинстві. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 

редкол. : Б. М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 29-37  (0,3 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). 

3. Клепка Д.І. Якісна характеристика нормативного регулювання 

порядку оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2021. С. 292-295. URL: 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/73.pdf (0,7 д.а.) (журнал індексується у 

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

4. Рєпіна Ю. С. Використання судовою системою інноваційних 

технологій у комунікативній практиці під час пандемії COVID-19. Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. 

ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 84-91 (0,9 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). 

5. Дунаєва Т. Є. Роль рішень Конституційного Суду України у 

забезпеченні пропорційності та верховенства права у судовій практиці. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 

Харків, 2021. Вип. 32. С. 35-40 (0,9 д.а.) URL: https://doi.org/10.26565/2075-1834-

2021-32-08 (журнал індексується у міжнародних наукометричних 

базах «Index Copernicus International» (Польща) та «DOAJ: Directory of Open 

access Journals», 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). 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/73.pdf
https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-32-08
https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-32-08
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6. Дунаєва Т. Є. Рішення Верховного Суду як засіб підвищення якості 

кримінального процесуального законодавства України. Юридичний науковий 

електронний журнал. № 12. 2021. (0,6 д.а.) (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

7. Moskvych L. Dialectics of the right to judicial protection. Forum Prava. 

№ 68(3). 2021. С. 6–14, URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.5075673 (0,5 д. а.) 

(журнал внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus 

International» (Польща),  «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці 

України імені В.І. Вернадського; «Academic Resource Index» (ResearchBib, Японія); 

«Directory of Research Journals Indexing» (DRJI, Індія); Infobase Index; Scientific 

Indexing service (SIS); Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); Google Scholar, 

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки») 

8. Барабаш А. А. Актуальні проблеми нормативного регулювання 

порядку оскарження повідомлення про підозру під кутом зору якості 

кримінального процесуального закону. Аналітично-порівняльне правознавство. 

Вип. № 3. 2021 (0,5 д.а.) (журнал індексується у міжнародних наукометричних 

базах  «Index Copernicus International» (Польща);  «Наукова періодика України» 

в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського; «Наукова періодика 

України» на базі Open Journal Systems (OJS); «Academic Resource Index» 

(ResearchBib, Японія); «Polska Bibliografia Naukova» (Республіка Польща, PBN); 

«Directory of Research Journals Indexing» (DRJI, Індія); World Catalogue of Scientific 

Journals (WCOSJ, Республіка Польща); Scientific Journal Impact Factor (SJIF); 

Crossref; Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor, США); 

Google Scholar, входить до переліку фахових видань України за напрямом 

«Юридичні науки»). 

9.  Марочкін О.І. До питання про становлення системи кримінального 

процесуального законодавства України. Право і суспільство: науковий журнал. 

2020. № 6. С. 209-218 (0,8 д.а.). (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 



 107 

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

(не увійшло до звіту за 2020 р.). 

 

Наукові статті у інших вітчизняних наукових періодичних виданнях 

(2): 

1. Shylo O., Glynska N. The role of the Supreme Court in the mechanism of 

ensuring the sustainability and unity of judicial practice: some aspects. Yearbook of 

Ukrainian law : сoll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. 

Kharkiv: Pravo, 2021. №13. P. 427-441 (авт. внесок – 0, 8 д.а.). 

2. Москвич Л. М. Проблемні питання захисту професійної честі та 

гідності судді у випадках дифамації. Дифамація: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-

Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021. С. 80-99. (1 д.а.) (стаття, яка не входить до 

міжнародних наукометричних баз). 

 

Тези наукових доповідей (57): 

1. Шило О.Г., Глинська Н.В. Рішення Верховного Суду, що 

вирішують існуючу розбіжність у правозастосуванні, в механізмі забезпечення 

сталості та єдності судової практики. Актуальні проблеми судового права : 

матеріали міжнар. конф. (Харків, 23 квіт. 2021 р.) / редкол.: Л. М. Москвич та 

ін. Харків: Право, 2021. С. 230-233 (0,2 д.а.). 

2. Глинська Н. В., Клепка Д. І. Деякі аспекти оскарження ухвал 

слідчого судді, постановлення яких не передбачено чинним Кримінальним 

процесуальним кодексом України. Актуальні питання теорії та практики в 

галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22-23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 

2021. С. 121-124 (0,2 д.а.). 

3. Дунаєва Т. Є. Щодо якості кримінального процесуального 

законодавства у частині внесення змін до статті  216 КПК України.  Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-
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розшукової діяльності : тези IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 

26 лют. 2021 р.).  Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 396-397 (0,21 д.а.). 

4. Дунаєва Т. Є. Правові позиції Об'єднаної палати Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду як засіб підвищення 

ефективності виявлення процесуальних недоліків і помилок. Теоретичні та 

практичні проблеми конституціоналізму в Україні (круглий стіл з нагоди 25-ї 

річниці Конституції України): збірник матеріалів доповідей учасників круглого 

столу (м. Харків, 18 червня 2021 р.). Харків, 2021. С. 25-27 (0,21 д.а.). 

5. Дунаєва Т.Є. Щодо проекту Закону України «Про Бюро економічної 

безпеки України» (реєстр. № 3087-д): кримінально-правовий та кримінальний 

процесуальний аспекти. Донецький юридичний інститут МВС України: освітні 

традиції, перевірені часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(м. Маріуполь, 

28 квіт. 2021 р.). Донецький юридичний інститут МВС України. К. : ТОВ 

«Компанія ВАІТЕ», 2021. С. 137-141 (0,25 д.а.). 

6. Дунаєва Т. Є. Рішення Конституційного Суду України щодо окремих 

положень КК України та КПК України. Сучасна доктрина кримінального права 

в правовій системі України: поняття, джерела, значення, проблеми 

формування : матеріали V міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 14 

трав. 2021 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.),  

Н. В. Шульженко (заст. голов. ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець ; НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України та ін. 

Харків: Право, 2021. С. 77-79 (0,21 д.а.). 

7. Клепка Д. І. Окремі аспекти оскарження повідомлення про зміну 

раніше повідомленої підозри. Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 трав. 2021 р.). К., 

2021. Т. 2. С. 144-145 (0,2 д.а.) 

8. Марочкін О. І. Повнота судової влади та її складники. Актуальні 

проблеми судового права: матеріали міжнар. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). 

Харків : Право, 2021. С. 51- 53 (0,2 д.а.). 
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9. Москвич Л. М. До питання про правовий статус Вищого 

антикорупційного суду України. Антикорупційні органи: проблеми 

становлення, розвитку та взаємодії : матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. 

Одеса, 9 квіт. 2021 р.). Одеса : Фенікс, 2021. С. 232-235 (0, 25 д.а.). 

10. Москвич Л. М. До питання про конкуренцію контрольних 

повноважень щодо діяльності приватних виконавців. Актуальні проблеми 

судового права: матеріали міжнар. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). Харків : 

Право, 2021. С. 381–384. (0, 25 д.а.). 

11. Подкопаєв С. В. До питання якості кримінального процесуального 

законодавства, що регулює діяльність прокурора під час проведення 

досудового розслідування. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Одеса, 31 берез. 2021 р.). Одеса: Одеський державний 

університет внутрішніх справ, 2021. С.180–182. (0,25 д.а.).  

12. Подкопаєв С. В. Модернізація основних кадрових процесів 

(процедур) в прокуратурі. Актуальні проблеми судового права: матеріали 

міжнар. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). Харків : Право, 2021. С.421–423. 

(0,25 д.а.). 

13. Рєпіна Ю. С. Використання інноваційних технологій у вищих судах 

як інструмент забезпечення єдності судової практики. Актуальні проблеми 

судового права: матеріали міжнар. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). Харків : 

Право, 2021. С. 72-76. (0,2 д.а.). 

14.  Барабаш А. А. Деякі аспекти забезпечення єдності 

правозастосовної практики у кримінальному провадженні. Розвиток правової 

системи України в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 30 квіт. –1 трав. 2021 р.). Харків: Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2021. С.141–144 (0,25 д.а.). 

15. Барабаш А. А. Щодо вдосконалення нормативно-правового 

регулювання права на оскарження повідомлення про підозру у кримінальному 

провадженні.  Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: 
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матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 21–22 трав. 2021 р.). 

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2021.- С. 231-

233 (0,25 д.а.). 

16. Дунаєва Т. Є. Рішення Конституційного Суду України щодо окремих 

положень КПК України у забезпеченні пропорційності. Застосування в 

національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року: збірник тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Хмельницький, 22 жовт. 2021 р.). Хмельницький : Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 75-77 (0,25 д.а.). 

17. Барабаш А. А. Щодо актуальних питань визначення розміру 

застави як запобіжного заходу у національному праві та у 

практики Європейського суду з прав людини. Застосування в національному 

судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року: збірник тез Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Хмельницький, 22 

жовт. 2021 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 61-63 (0,2 д.а.) 

18. Барабаш А. А. Актуальні питання забезпечення якості кримінального 

процесуального закону щодо міжнародного співробітництва у кримінальних 

справах. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17–18 вересня 2021 р.). Харків : ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2021. С. 49–51 (0,2 д.а.) 

19. Барабаш А.А. Проблемні питання правового регулювання 

міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Актуальні 

питання правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Одеса, 13–14 серп. 2021 р.). Одеса : ГО «Причорноморська 

фундація права», 2021. С. 94-97 (0,2 д.а.). 

20. Барабаш А. А. Проблеми забезпечення права на справедливий суд в 

Україні під час пандемії COVID-19. Юридичні гарантії захисту 

конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2021 р.). НДІ вивч. проблем злочинності 
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Симпозіуму (м. Грац, 4  груд. 2020 р.). Грац, 2020. С. 127-131 (0,25 д.а.) (не 

увійшло до звіту за 2020 р.). 

 

Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо  удосконалення 

регламентації затримання за підозрою у вчиненні кримінального проступку», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього. Метою цього 

законопроєкту є вдосконалення регламентації затримання за підозрою у 
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вчиненні кримінального проступку (розробники – Н. В. Глинська, О. Г. Шило) 

(вих. 394/1-01-23 від 19.11.2021 р.). 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми: 

 

1. Науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад 

діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305 від 26.03.2021 р., 

підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 67-01-23 від 06.04.2021 р.).  

Запропоновані законодавчі зміни суперечать правовому статусу 

прокурора, як суб’єкта нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. Запропоновано ч. 1 ст. 9 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» викласти у такій редакції: «Систему Державного бюро 

розслідувань складають центральний апарат, територіальні управління, 

спеціальні підрозділи, відокремленні підрозділи територіальних управлінь, 

навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро 

розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього 

контролю та інші підрозділи». Чинна редакція другого абзацу ч. 3 ст. 25 Закону 

України «Про Державне бюро розслідувань» містить важливі положення щодо 

оскарження рішення директора територіального управління ДБР та Директора 

ДБР про накладання дисциплінарного стягнення, виключення яких позбавить 

зацікавлених осіб права та механізму оскарження відповідного рішення (вих. 

лист. № 157-02-23 від 19.04. 2021 р.) (виконавці – О. І. Марочкін, 

С. В. Подкопаєв, М. І. Пашковський, Т. Є. Дунаєва, Ю. С. Рєпіна, А.А. Барабаш). 
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2. Науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

запровадження інформаційно-телекомінікаційної системи досудового 

розслідування» (реєстр. № 5246 від 15.03.2021 р.), підготовлений на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 64-

01-23 від 17.03.2021 р.). 

Ознайомившись із змістом законопроєкту науковці Інституту дійшли до 

висновку, що у цілому підтримують ідею  трансформації кримінального 

провадження, у тому числі і створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної 

системи досудового розслідування (далі – ІТСДР), що свідчить про 

актуальність проєкту Закону. Проте у тексті не достатньо повно визначено 

завдання та мету створення і функціонування ІТСДР, її взаємодії з Єдиним 

реєстром досудових розслідувань та іншими інформаційно-

телекомунікаційними системами, які вже працюють у системі кримінальної 

юстиції, недостатньо повно визначено суб’єктний склад користувачів 

інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Проєкт 

Закону не вирішує питання щодо надання учасникам кримінального 

провадження слідчим, прокурором, слідчим суддею процесуальних рішень, 

повідомлень (зокрема, відповідей на клопотання учасників провадження), коли 

це передбачено законом, також і в електронній формі, що дасть змогу 

полегшити процес дослідження та використання цих процесуальних актів цими 

учасниками, своєчасність їх отримання та використання для захисту прав і 

інтересів (вих. лист № 130-01-23 від 02.04.2021 р.) (виконавці – О. І. Марочкін, 

М. І. Пашковський, Д. І. Клепка, Ю. С. Рєпіна, А. А. Барабаш). 

3. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України, до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив 

позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності» 

(реєстр. № 5360 від 12.04.2021 р.), підготовлений на виконання доручення 
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Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. лист № 76-01-23 від 

22.04.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що запропонований 

законопроєкт потребує значного доопрацювання. Так, вбачається за доцільне 

забезпечити унифікацію вжитої в тексті термінології. Чинна редакція ст. 182 

КПК оперує словосполученням «внесення застави», яке видається більш 

доречним. У запропонованій законопроєктом редакції абз. 7 ч. 5 ст. 182 КПК 

йдеться про автоматичне зменшення застави, яка не була надана у 

встановлений законом строк. Дана норма видається некоректною з огляду на 

невизначеність відповідних наслідків за певних умов. Тож, зазначені 

положення потребують уточнення або коригування. Водночас, одну з 

особливостей, передбачену абз. 16 ч. 5 ст. 182 КПК, видається, сформульовано 

некоректно. Так, вона не містить визначених умов або певної послідовності дій, 

необхідних для надання їй статусу особливих. 

Запровадження нового виду покарання - пробаційного нагляду, на наш 

погляд, видається передчасним і таким, яке не відповідає реальному соціально-

економічному стану розвитку українського суспільства. Запропоновані 

законопроєктом зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України, вимагають внесення змін, зокрема, і до 

Кримінально-виконавчого кодексу України. Відсутність пропозиції необхідних 

змін до Кримінально-виконавчого кодексу України з боку ініціатору 

законопроєкту демонструє не системний, не послідовний підхід до 

реформування (модернізації) системи призначення та виконання покарань (вих. 

лист № 175-01-23 від 06.05.2021 р.) (виконавці –  О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна). 

4. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, 

які здійснювали колабораційну діяльність)» (реєстр. № 5143), підготовлений на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
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законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

(вх. № 56-01-23 від 16.03.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України 

реєстр. № 5143 не містить пропозицій щодо внесення змін до Кримінального 

кодексу України. Однак цей проєкт Закону України пов'язаний зі 

законопроєктом, що криміналізує колабораційну діяльність, тому його розгляд 

в єдиному пакеті щодо такої діяльності є доцільним і в подальшому (вих. лист 

№ 128-01-23 від 29.03.2021 р.) (виконавці – М І. Пашковський)*. 

 

Науково-правові висновки на запити Конституційного суду України, 

Верховного суду, Вищого антикорупційного суду тощо у межах 

запланованих показників паспорту бюджетної програми: 

 

1. Науковий висновок щодо окремих питань звільнення з посад 

прокурорів, порушених у листі Голови Касаційного адміністративного суду в 

складі Верховного Суду М.І. Смоковича, підготовлений на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина (вх. 

лист № 448 від 11.05.2021 р.) (вх. електр. лист № 383 від 11.05.2021 р.). 

Зроблено висновок, що  відсутність фактів ліквідації, реорганізації органу 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, чи скорочення кількості 

прокурорів органу прокуратури на момент звільнення прокурора незважаючи на 

наявність передбачених п. 19 Розділу ІІ Закону № 113-ІХ підстав, не може 

слугувати підставою для їх звільнення згідно саме п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону № 

1697-VII. Положення розділу ІІ Закону № 113-ІХ, а так само Порядку 

звільнення прокурорів у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або 

скорочення кількості прокурорів, затвердженого наказом Генерального 

прокурора 17 грудня 2020 року № 589 так само можна вважати тимчасовими та 

                                                   
* Примітка. У підготовці науково-правового висновку приймали участь також науковці, що 
працюють над фундаментальною темою «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України»  
(Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко). 
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такими, що визначають окремий від Закону № 1697-VII порядок звільнення 

прокурорів (вих. № 187-01-52 від 19.05.2021 р.) (виконавець –  С. В.Подкопаєв); 

2. Науковий висновок щодо окремих питань пов’язаних із 

недоотриманням суддями суддівської винагороди та відшкодування шкоди, 

порушених у листі судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Н. М. Мартинюка, підготовлений на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України Петришина О.В. (вх. 

лист № 994 від 06.12.2021 р.). 

Зроблено висновок, що законодавець не може свавільно встановлювати 

або змінювати розмір винагороди судді, використовуючи свої повноваження як 

інструмент впливу на судову владу (п.п. 4.1. рішення КСУ від 11 березня 2020 

р. № 4-р/2020). Крім того, у п. 4.3 даного рішення передбачено, що втрачені у 

зв’язку з цим обмеження (йдеться про обмеження, що встановлювалися ст. 29 

Закону № 294) кошти необхідно компенсувати відповідними виплатами, 

оскільки суддівська винагорода є складовим елементом статусу судді, 

визначеного Конституцією України. Загалом право суддів на компенсацію в 

результаті зменшення розміру суддівської  винагороди витікає з позицій КСУ, 

оскільки  розглядається в якості складового елементу їх статусу, що має 

особливі гарантії забезпечення незалежності, враховуючи специфіку їх 

діяльності по здійсненню правосуддя (вих. лист № 440-01-52 від 29.12.2021 р.) 

(виконавець –  С. В. Подкопаєв); 

3. Науковий висновок щодо окремих питань визначення розміру 

суддівської винагороди судді Верховного Суду, порушених у листі судді 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

Н. М. Мартинюка, підготовлений на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України Петришина О.В. (вх. лист № 993 

від 06.12.2021 р.). 

Зроблено висновок, що обидва нормативні положення Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»: п.3 ч.3 ст. 135 в редакції Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 193-IX  
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від 16 жовтня 2019 р. (далі – Закон № 193-IX) та п. 24 розділу ІІ в редакції 

Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону № 1774-

VIII від 6 грудня 2016 р. (далі – Закону № 1774-VIII) стосуються одного 

питання – визначення базового розміру посадового окладу суддів Верховного 

Суду. При цьому Закон № 193-IX було прийнято пізніше Закону № 1774-VIII 

(2016 р., набрав чинності в 2017 р.). Відповідно має місце темпоральна (часова) 

колізія тобто та колізія, що виникає внаслідок видання в різний час з того ж 

самого питання принаймні двох норм права, а тому в даному випадку може 

бути використано загальний колізійний темпоральний принцип lex posterior 

derogate priori (вих. лист № 441-01-52 від 29.12.2021 р.) (виконавець –  

С. В. Подкопаєв). 

 

 

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. 

Основні виконавці: акад. НАПрН України В. О. Коновалова, В. М. Шевчук, 

Г. К. Авдєєва, В. О. Яремчук, Н. В. Павлюк, М. О. Соколенко, Я.Є. Мишков (з 

16.11.2021 р.), А. О. Григоренко (з 01.03.2021 р.). 

 

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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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 

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.  

 

Мета дослідження:  

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 305 кримінальних проваджень, виокремлено 

кореляційні залежності між окремими елементами криміналістичної 

характеристики злочинів проти життя та здоров'я осіб;  

-  узагальнено матеріали слідчої практики щодо теми досліджень (68 

проваджень); 

- продовжено роботу зі створення автоматизованої бази даних 

«Криміналіст» з урахуванням сучасних наукових розробок у галузі 

криміналістики та чинного законодавства України.  
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Результати дослідження у вигляді наукових статей та тез наукових 

доповідей оприлюднено на науково-практичних конференціях, семінарах та 

«круглих столах». 

 

Фактичні результати: 

Монографії за темами фундаментальних досліджень: 

Монографії, видані в Україні: (2)  

1. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах 

змагального кримінального процесу: монографія / В. Ю. Шепітько, 

В. О. Коновалова, В.М. Шевчук та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. В. М. Шевчука. 

Харків: Право, 2021. (15,9 д.а.)/ 

2. Shepitko V. Introduction to criminalistics. Харків: Апостіль, 2021. 168 

с. (7 д. а.). 

 

Енциклопедії за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / 

Шепітько В., Шепітько М. Харків: Право, 2021. 508 с. (31,75 д.а.). 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (27): 

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Web of Science та/або 

Scopus (6): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (6): 

1. Shevchuk V., Parfilo I., Sokolenko M. Falsification of medicines and 

distribution of falcified medicines in Ukraine: criminalistic means of detection and 

counteraction. Wiadomości Lekarskie 2021, Vol. LXXIV, № 11, part 2. Warsaw: 

Wydawnictwo Aluna, November 2021. Р.P. 2949-2954. (0,8 д.а.) (DOI 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek2021112.pdf) 

(індексується у Scopus, PubMed/Medline, EBSCO, IndexCopernicus, Polish 

Medical Library (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education). 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek2021112.pdf
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2. Коновалова В. О., Стратонов В. М., Савельєва І. В. Біометричні 

персональні дані та їх використання в розслідуванні кримінальних 

правопорушень. Вісник НАПрН України. 2021. № 4. С. 289-300 (журнал внесено 

до міжнародної наукометричної бази SCOPUS) Q 3. 

3. Pavliuk, N., Humin, O., Nykyforchuk, D., Volobuieva, O., Antoshchuk, 

A. Forensic support for the international search (Криміналістичне забезпечення 

міжнародного розшуку). Аmazonia Investiga. April, 2021. Vol. 10. Num. 40. P. 

244-252 (1 д.а.).  (журнал індексується у міжнародних наукометричних ESCI 

Web of Science ), Q 4 

4. Zhuravel V.A., Avdeeva G. K., Sokolenko M. O. Evidence-based 

medicine as patient's protection measure in judicial practice (Доказова медицина як 

засіб захисту прав пацієнтів у судовій практиці). Wiadomości Lekarskie 2020, 

Vol. LXXIII, № 12. Warsaw: Wydawnictwo Aluna, December 2020. Р.P. 2795-2803. 

DOI: 10.36740/WLek202012216 (0,8 д.а.) (журнали індексуються у міжародних 

науко метричних базах Scopus, PubMed/Medline, EBSCO, IndexCopernicus, 

PolishMedicalLibrary (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education), Q 

4. 

5. Zhuravel V. A., Konovalova V. E., Avdeyeva G. K. Reliability 

evaluation of a forensic expert`s opinion: World practices and Ukrainian realities. 

Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. №28 (2). 

Р. 252-261. DOI: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.252-261 (журнал внесено до 

міжнародної наукометричної бази SCOPUS), Q 3. 

6. Shepitko, V.Y.a , Shepitko, M.V.b. The role of forensic science and 

forensic examination in international cooperation in the investigation of crimes.  

Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 28 (1). Р. 

179-186. (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus), Q 

3. (0,4 д.а.) 
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Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України (17): 

1. Шевчук В.М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення 

правозастосовної діяльності: проблеми формування концепції. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: О. М. 

Клюєв,  В. Ю. Шепітько та ін. Х.: Право, 2021.  Вип. 23.С. 7-23 (0,8 др. арк.). 

URL: https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021 (журнал 

індексується у міжародній наукометричній базі IndexCopernicus, внесено  до 

бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; 

Worldcat.) 

2. Шевчук В. М. Криміналістична інноватика як доктринальний 

напрямок криміналістики. Право України. 2021. № 8.С. 114-130 (0,8 др. арк.) 

(журнал внесено до міжнародних наукометричних баз «HeinOnline», «EBSCO 

Publishing, Inc.», «Index Copernicus International», бази даних цитувань 

CrossRef, бази даних періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals 

Directory)  

3. Шевчук В. М. Інноваційні напрями оптимізації слідчої 

(детективної) діяльності у сучасних умовах. Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: О. М. Клюєв, 

 В. Ю. Шепітько та ін. Х.: Право, 2021.  Вип. 24.С. 7-9 (0,8 др. арк.) (журнал 

індексується у міжародній наукометричній базі IndexCopernicus, внесено до 

бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; 

Worldcat.) 

4. Шепітько В. Ю. Кримінальна психологія: історія становлення та 

сучасний стан. Юридична психологія. Київ, 2021. № 1 (28). С. 14-20. (0, 5 д.а.) 

(журнал внесено до міжнародних наукометричних та бібліографічних баз The 

Vernadsky National Library of Ukraine, Electronic repository NAIA, Social 

Communications Research Center, Journals Master List , V.O. SUKHOMLYNSKYI 

STATE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE, Google 

Scholar). 

https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021
http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/603
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals
https://journals.indexcopernicus.com/search/form
https://dnpb.gov.ua/ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/
https://dnpb.gov.ua/ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LsB2_CEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LsB2_CEAAAAJ&hl=ru
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5. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Шевчук В. М., Авдєєва Г. К., 

Гетьман Г. М., Павлюк Н. В., Яремчук В. О., Соколенко М. О. Науково-

технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального 

процесу Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. 

ред.) та ін. Харків : Право, 2021. Вип.42. С. 92-102 (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). (0,8 д.а. ). 

6. Авдєєва Г. К. Місце судової експертизи у науково-технічному 

забезпеченні слідчої діяльності в умовах змагального кримінального 

провадження. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.С. 

Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 88-93  (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) 

7. Яремчук В.О. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності із 

залученням криміналістичних знань у змагальному кримінальному процесі. 

Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. 2021. № 8. С. 363-365. 
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від впливу організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V 
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р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 71-75. (0,25 д.а.) 

28. Авдєєва Г. К. Міжнародний досвід реалізації прав сторони захисту і 

потерпілого на перевірку достовірності висновку експерта. Актуальні питання 

вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник 

матеріалів засідання №1 постійно діючої Міжнародної науково-практичної 
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конференції (м. Кропивницький, 24 вересня 2021 р.). Кропивницький: ТОВ 
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проведення допиту: процесуальні та тактичні аспекти. Кримінально-правове, 
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Впровадження результатів наукової діяльності 

Результати монографічного дослідження, відображені у колективній 

монографії «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах 

змагального кримінального процесу» за заг. ред. В.Ю. Шепітька та В.М. 

Шевчука (2021),  використані у навчальній, науковій і експертній діяльності 

ННЦ «Інститут судових еспертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»  (зокрема, при 

підготовці лекційних та семінарських занять з курсів «Судова експертиза», 

«Нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності», 

«Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві»). Отримано 

акт впровадження за підписом заступника директора з наукової роботи ННЦ 

«Інститут судових еспертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», д.ю.н., проф.  

Е.Б. Сімакової-Єфремян (вх. лист № 163-01-56 від 28.12.2021 р.). 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників 

виконання паспорту бюджетної програми: 

1. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення 

експертизи» (реестр. № 6285 від 05.11.2021, вх. ел. поштою № 514  від 

30.11.2021  р.). 
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З метою забезпечення доступу сторони захисту і потерпілого до послуг 

судових експертів як складової доступу до правосуддя статтю 168 КПК України 

потрібно доповнити таким положенням: «У разі залучення стороною захисту і 

потерпілим експерта для дослідження тимчасово вилученого майна, 

уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити доступ до нього 

експерта». 

З метою приведення положень Проєкту у відповідність до вимог Указу 

Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ 

та зміцнення держави», в якому постановлено розроблення та внесення на 

розгляд Верховної Ради України законопроєкту «про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо … запровадження рецензування висновку 

судового експерта ..» для «упровадження механізму оцінювання якості наданої 

правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»)», 

статтю 94  потрібно доповнити таким положенням: «Для допомоги в оцінці 

достовірності висновку експерта може здійснюватися його рецензування 

особою, яка має відповідну вищу освіту, науковий ступінь та практичний досвід 

роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи. Рецензія на висновок 

експерта не є джерелом доказів, має допоміжний (консультативний) технічний 

характер, не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи 

недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, 

про те, яке процесуальне рішення має бути прийнято». 

Оскільки суб'єктами проведення судової експертизи окрім атестованих 

судових експертів можуть бути і фахівці, які не проходили атестацію і не 

працюють на посаді експерта, та з урахуванням того, що переважна більшість 

судових експертів не мають наукових ступінів і вчених звань, п.1 ч. 1 ст. 102 

«Зміст висновку експерта» треба викласти в такій редакції : «У висновку 

експерта повинно бути зазначено: «1) коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, 

а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, 

стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на 
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якій підставі була проведена експертиза»; (додати «а також, за наявності») (вих. 

№ 429/1-01-52 від 16.12.2021 р.) (виконавець – Авдєєва Г.К.). 

2. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо удосконалення деяких положень, 

пов'язаних з порядком призначення та проведення експертизи» (реестр. № 

6285-1 від 19.11.2021, вх. ел. поштою № 514  від 30.11.2021  р.) (виконавець – 

Авдєєва Г.К.). 

В ч. 1 ст. 49 Проєкту запропоновано невірне альтернативне визначення 

терміну «експерт», а саме: «Експертом у кримінальному провадженні може 

бути особа, яка відповідає вимогам Закону України "Про судово-експертну 

діяльність", або володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 

знаннями..». У кримінальному провадженні судовим експертом може бути 

будь-яка особа (атестований судовий експерт або фахівець, який не проходив 

атестацію), яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 

знаннями і навичками, якій доручено проведення судової експертизи. 

В Проєкті доповнення частини 1 ст. 69 КПК України положенням «За 

наявності відповідних підстав, експертом (експертами) можуть проводитися 

декілька експертиз, первинна, додаткова чи повторна експертиза; комісійна або 

комплексна експертиза відповідно до вимог Закону України «Про судово-

експертну діяльність» є деталізацією поняття «експерт», але таке уточнення має 

відношення до порядку проведення зазначених видів експертиз і до правил 

оформлення текстів висновків експерта і не стосується визначення терміну 

«експерт».  

Оскільки суб'єктом проведення судової експертизи може бути лише 

фізична особа (експерт або експерти), яка особисто проводить експертизу та 

несе за свої висновки особисту відповідальність, положення «Експертиза 

проводиться державною спеціалізованою судово-експертною установою..», 

наведене в ч. 1 ст. 242 є невірним. 
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Доповнення частини другої статті 245 «У разі необхідності відібрання 

зразків писемного та усного мовлення, голосу, почерку та інших рухових 

навичок особи, слідчий, прокурор приймає відповідне рішення у формі 

постанови» потребує уточнення, оскільки, по-перше, усне мовлення і голос 

людини не є її руховими навичками, і, по-друге, не ясно, чи потрібна постанова 

на відібрання зразків крові, слини та ін. виділень організму людини (вих. № 

429/1-01-52 від 16.12.2021 р.) (виконавець – Авдєєва Г.К.). 

Проєкти нормативних актів 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

судову експертизу», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього 

(вих. б/н від 18.10.2021 р.) (співавтор: Г. К. Авдєєва разом із фахівцями інших 

установ). 

Метою законопроєкту є нормативна побудова сфери судової експертизи 

на принципах самоврядності, професійності та рівного доступу до професії., що 

стане гарантією професійної та неупередженої експертної діяльності. З іншої 

сторони, запропоновані зміни сприятимуть реалізації ефективного, 

справедливого, неупередженого та своєчасного захисту прав і свобод осіб на 

справедливе правосуддя. Завданнями законопроекту є: 

 визначення суб’єкта експертної діяльності з урахуванням ключової 

ролі експерта у її здійсненні, незалежно від форми власності установи, в якій 

працює експерт; 

 запровадження рецензування висновку судового експерта для 

підвищення його якості; 

 децентралізація і демонополізація у галузі судово-експертної 

діяльності, підготовки і перепідготовки судових експертів, їх атестації та 

реєстрації; 

 визначення структури, повноважень та функцій громадських 

організацій судових експертів. 



 147 

Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 6284-3  

від 22.11.2021) під назвою  «Про внесення змін до Закону України «Про судову 

експертизу» (альтернативний). Г. К. Авдєєва зазначена серед його співавторів 

на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради України у вкладці «Автори 

проєкту закону» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73261). 

 

 

1.2. Дослідження і розробки за рахунок коштів спеціального фонду 

державного бюджету. 

У звітному періоді виконувалося 1 дослідження, що фінансувалося  за 

рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.  

Джерело фінансування  Рада національної безпеки і оборони України.  

Назва Проєкту – «Правове забезпечення національної безпеки у сфері 

обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних 

мікроорганізмів» (№ держреєстрації: 0121U112520).  

Строки дослідження – 20.08.2021р. – 30.11.2021р. 

Загальна сума фінансування: 188 100 тис.грн 

Науковий керівник – В.М. Пашков. Виконавці: А. О. Гаркуша, 

А. .С. Сидоренко. Асистент проєкту: П.П. Нога (лаборант).  

Мета дослідження: збір, аналіз, вивчення та узагальнення емпіричних 

даних, здійснення виконання теоретичної частини науково-дослідної роботи, 

підготовка звітної документації у відповідності до вимог державного стандарту 

України ДСТУ 3973-2000, виконання окремих завдань науково-дослідної 

роботи. 

 

ІІ 

ПРИКЛАДНІ ТА ГРАНТОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Прикладні наукові дослідження  

не проводилися. 
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2.2. Грантові наукові дослідження  

1. 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 

На замовлення регіонів підготовлено 2 аналітичних документи. 

 

На звернення місцевих правоохоронних органів на виконання 

показників бюджетної програми підготовлено 1 документ: 

 роз`яснення щодо окремих питань застосування ст. 382 КК 

України, підготовлені на виконання доручення прокурора Харківської обласної 

прокуратури Д. Кейдуна та на виконання доручення Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 469 від 21.09.2021 

р.; вх. № 127-01-32 від 22.11.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що здійснити належний правовий 

аналіз обставин, що зазначені у зверненні облпрокуратури, не представляється 

можливим у зв’язку з необхідністю врахування при кваліфікації вчиненого 

діяння багатьох обставин, про які нам невідомо. Тим паче, не неможливо 

перевірити, чи обґрунтована наявність цих обставин належними і допустимими 
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доказами. (вих. № 339-01-52 від 30.09.2021 р.; вих. № 414-02-55  від 06.12.2021 

р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 

 

На звернення закладів освіти понад виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 1 документ: 

– пропозиції відділу кримінологічних досліджень до проєкту 

рекомендацій за підсумками VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Реалізація державної антикорупційної політики  в міжнародному вимірі», 

підготовлені за клопотанням ректора Національної академії внутрішніх справ 

В.В. Чєрнєя  (вх. № 124-01-53 від 17.11.2021 р.). 

Висловлені такі позиції щодо удосконалення практичної складової 

антикорупційної політики: посилення незалежності судової влади шляхом 

реформування органів судового врядування; активне запровадження моделі 

цифрової держави; збільшення питомої ваги адміністративних послуг, що 

надаються фізичним і юридичним особам, у режимі on-line; завершення 

реформи органів прокуратури на підставі прозорих і чітких критеріїв, 

прийняття відповідних кадрових рішень;  посилення державно-приватного 

партнерства із застосуванням стратегії community policing у сфері запобігання і 

протидії корупції в Україні; активізація діяльності викривачів корупції; 

розширення застосування ситуаційного підходу при запобіганні корупції 

(виконавець – М. Г. Колодяжний). 

 

 

ІV. УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ 

В ЗАКОНОПРОЄКТНІЙ (НОРМОТВОРЧІЙ) РОБОТІ 

 

4.1. Розробка законопроєктів та інших проєктів нормативно-

правових актів відповідно до показників паспорту бюджетної програми 

6581040 (за темами фундаментальних досліджень) (7 проєктів нормативних 

актів): 
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До Комітету Верховної Ради з питань правової політики спрямовано: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо застосування стягнення у виді переведення 

до приміщення камерного типу (одиночної камери)», пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього (вих. № 65-01-23 від 26.02.2021 року) 

(розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, М.Ю. Кутєпов). 

У законопроєкті пропонується, виключити абзац дев’ятий з тексту статті 

132  Кримінально-виконавчого кодексу України. 

На матеріали законопроєкту отримано акт впровадження за підписом 

Голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики А. Є. Костіна 

(вх. № 59-01-23 від 19.03.2021 р.); 

– проєкт Закону України “Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо виконання покарання у виді штрафу”, 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 204-01-23 від 

04.06.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова). 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про пробацію» законність є одним із 

принципів пробації. При цьому за ст.6 Закону України «Про пробацію» 

завданням пробації є виконання певних видів покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. Стаття 18 Закону України «Про пробацію» уточнює, що 

орган пробації у межах своїх повноважень організовує: виконання покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, отже Закон визначає, що у 

сфері компетенції пробації виконання лише трьох видів покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі. Таким чином, Закон взагалі не вказує на 

засуджених до штрафу як суб’єктів пробації. Уповноважені органи з питань 

пробації не повинні контролювати сплату штрафу. Єдиним суб’єктом 

примусового виконання рішень майнового характеру має бути державна 

виконавча служба, яка має всі належні кваліфікації та інструменти (опис майна, 

арешт майна, рахунків тощо). Функцію примусового виконання штрафу 
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необхідно повернути Державній виконавчій службі, через що  стаття 12 КВК 

має бути знову у редакції станом на 1 січня 2004 року. 

На матеріали законопроєкту отримано акт впровадження за підписом 

Голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики А. Є. Костіна (вх.  

№ 99-01-23 від 25.06.21 р.); 

– проєкт Закону України “Про узгодження Закону України “Про 

Державно-кримінальну виконавчу службу України” з Кримінально-виконавчим 

кодексом України та Законом України “Про пробацію” (вих. № 237-01-23 від 

06.07.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова). 

У законопроєкті пропонується внести зміни у Закон України «Про 

державну кримінально-виконавчу службу України», зокрема виключити 

кримінально-виконавчі інспекції та замінити їх на органи пробації; 

На матеріали законопроєкту отримано акт впровадження за підписом 

Голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики А. Є. Костіна (вх.  

№ 105-01-23 від 26.07.21 р.); 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

судову експертизу», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього 

(вих. б/н від 18.10.2021 р.) (співавтор: Г. К. Авдєєва разом із фахівцями інших 

установ). 

Метою законопроєкту є нормативна побудова сфери судової експертизи 

на принципах самоврядності, професійності та рівного доступу до професії., що 

стане гарантією професійної та неупередженої експертної діяльності. З іншої 

сторони, запропоновані зміни сприятимуть реалізації ефективного, 

справедливого, неупередженого та своєчасного захисту прав і свобод осіб на 

справедливе правосуддя. Завданнями законопроекту є: 

 визначення суб’єкта експертної діяльності з урахуванням ключової 

ролі експерта у її здійсненні, незалежно від форми власності установи, в якій 

працює експерт; 

 запровадження рецензування висновку судового експерта для 

підвищення його якості; 
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 децентралізація і демонополізація у галузі судово-експертної 

діяльності, підготовки і перепідготовки судових експертів, їх атестації та 

реєстрації; 

 визначення структури, повноважень та функцій громадських 

організацій судових експертів. 

Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 6284-3  

від 22.11.2021) під назвою  «Про внесення змін до Закону України «Про судову 

експертизу» (альтернативний). Г. К. Авдєєва зазначена серед його співавторів 

на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради України у вкладці «Автори 

проєкту закону» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73261). 

 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення регламентації відповідальності за порушення карантинних 

правил», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 196-

01-23 від 28.05.2021 р.) (розробники: В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

Метою законопроєкту є оптимізація регламентації юридичної 

відповідальності за порушення карантинних правил. Пропонується: 1) 

перенесення наслідків у виді заподіяння шкоди – з ч. 1 до ч. 2 ст. 325 КК, а 

заподіяння загибелі людей чи інших тяжких наслідків – з ч. 2 до ч. 3 ст. 325 КК 

й відповідне внесення змін у санкції зазначених норм; 2) вилучення із ч. 1 ст. 

325 КК слова «завідомо»; 3) зміна санкції у ч. 1 ст. 325 КК до рівня санкції за 

кримінальний проступок, приведення санкцій ст. 443 КУПАП та ст. 325 КК до 

пропорційного співвідношення та зниження санкцій у ст. 443 КУПАП. 

Отримано акт впровадження від Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Д. Монастирського (вих. лист № 04-27/12-

2021/187276 від 08.06.2021 р.; вх. електронний лист № 413 /1 від 09.06.2021 р.); 
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– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо  удосконалення регламентації 

затримання за підозрою у вчиненні кримінального проступку», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю до нього. Метою цього законопроєкту є 

вдосконалення регламентації затримання за підозрою у вчиненні кримінального 

проступку (розробники – Н. В. Глинська, О. Г. Шило) (вих. 394/1-01-23 від 

19.11.2021 р.). 

 

До Харківської обласної ради спрямовано: 

– проєкт доповнень до Комплексної регіональної Програми 

забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на 

території Харківської області на 2020-2022 роки, пояснювальну записку та 

пропозиції до нього (вих. № 442-01-55 від 29.12.2021 року) (розробники: 

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

Пропонується доповнити Комплексну регіональну програму заходами 

з убезпечення громадян від правопорушень та підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів запобігання злочинності. 

 

4.2. Розробка законопроектів за власною ініціативою (поза темами 

фундаментальних досліджень) (2 законопроєкти): 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано: 

 проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за підроблення документів 

на порушення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану або 

надзвичайної ситуації», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до 

нього (вих. № 416-01-23 від 07.12.2021 р.) (розробники: В. І. Борисов, 

Д. П. Євтєєва). 

Завданням законопроєкту є посилення кримінальної відповідальності за 

підроблення документів (ст. 358 КК України) та службове підроблення (ст. 366 
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КК України), що порушують правовий режим воєнного чи надзвичайного стану 

або надзвичайної ситуації. Цілі законопроєкту – здійснити законодавчу 

індивідуалізацію покарання за підроблення документів (ст. 358 КК України) та 

службового підроблення (ст. 366 КК України), що порушує правовий режим 

воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайної ситуації, а також здійснити 

превентивний вплив щодо таких випадків.  

 

 

До Комітету з питань правової політики Верховної Ради України 

спрямовано: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін щодо приведення ст.118 

КВК України у відповідність до ст. 43 Конституції України і  Конвенції 

Міжнародної Організації праці (№29) про примусову чи обов’язкову працю», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 382-01-23 від 

09.11.2021 р.) (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова). 

У законопроєкті відстоюється позиція, що праця засуджених до 

позбавлення волі має бути добровільною, а не обов’язковою. У зв’язку з цим 

абзац 1 частини 2 статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України у 

редакції Закону № 2475-УШ від 03.07.2018 року необхідно виключити з тексту 

цієї статті. Стаття 118 КВК має бути знову в редакції, якою вона була від 08 

квітня 2014 року до 03 липня 2018 року. 

 

 

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

робочих групах: 

Фахівці Інституту беруть участь у 10 робочих групах (радах та інших 

подібних об’єданнях). 

Члени науково-консультативної ради при Верховному Суді: В. І. Борисов, 

О. Г. Шило, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, Н. В. Глинська (склад ради 
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затверджений постановою Пленуму Верховного Суду від 30.03.2018 р. № 3 з 

наступними змінами). 

Членами Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради 

України є В. С. Батиргареєва, О. Г. Шило та Л. М. Москвич (склад ради 

затверджений розпорядженням Голови Верховної Ради України від 30.12.2021 

р. № 502). 

Членом Науково-консультативної ради Конституційного Суду України є 

Н. О. Гуторова (склад ради затверджений постановою Конституційного Суду 

України від 09.04.2019 р. № 12-п/2019). 

Членом Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з 

питань правової реформи при Президентові України є Н. О. Гуторова (склад 

Комісії затверджений указом Президента України «Питання Комісії з питань 

правової реформи» від 07.08.2019 р. № 584). 

Членом Робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції 

Комісії з питань правової реформи при Президентові Україн є О.Г. Шило (склад 

Комісії затверджений указом Президента України «Питання Комісії з питань 

правової реформи» від 07.08.2019 р. № 584). 

Членами Робочої групи, створеної на базі Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України з розгляду законопроєктів 

«Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб 

в інтересах правосуддя» (реєстр. номер 5751 від 12.07.2021 р.) та «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки (реєстр. 

№ 5752 від 12.07.2021 р.) є Н. В. Глинська, М. І. Пашковський, Ю. С. Рєпіна. 

Членами робочої групи по реформуванню пенітенціарної системи України 

при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльност є І. С. Яковець та К. А. Автухов. 

Членами наукової ради при Державній кримінально-виконавчій службі 

України є А. Х. Степанюк та І. С. Яковець (склад ради затверджений наказом 

Державної пенітенціарної служби України «Про затвердження складу Наукової 

ради Державної пенітенціарної служби України та Положення про неї» від 
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11.02.2015 р. № 79/ОД-15). 

Участь у робочій групі Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з розробки проекту Закону України «Про державне 

регулювання у сфері експертного забезпечення правосуддя» бере Г.К. Авдєєва. 

Експертом галузевої експертної ради 08 «Право» Національного 

агентства із забезпечення якості освіти є М. В. Шепітько. 

 

 

V 

НАУКОВО-ПРАВОВІ (НАУКОВО-ЕКСПЕРТНІ) ВИСНОВКИ  

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Усього підготовлено 89 аналітичнх документів. 

Адресат За паспортом 

бюджетної 

програми 

Поза паспортом 

бюджетної 

програми 

Усього 

Верховна Рада України 51 9 60 

Президент України 0 2 2 

Кабінет Міністрів України 1 0 1 

Міністерства 0 5 5 

Верховний Суд 17 0 17 

Вища рада правосуддя 2 0 2 

Президія НАПрН України 0 2 2 

Усього 71 18 89 

 

5.1. Науково-правові (науково-експертні) висновки на проєкти 

законів та інших нормативно-правових актів (72 документи):  

 

На запит Верховної Ради України на виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 52 документи: 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку системи пробації, 

збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження 



 157 

рецидивної злочинності» (реєстр. № 5359), підготовлений на лист голови 

Верховної Ради України з питань правової політики А. Є. Костіна (вх. лист 77-

01-23 від 26.04.2021 р.). 

Науковцями Інституту зазначено, що даний проєкт Закону  наближає 

кримінально-виконавче законодавство України до міжнародних стандартів 

поводження з ув’язненими, свідченням чого є запровадження нової для 

вітчизняного кримінально-виконавчого права термінології: динамічна безпека, 

криміногенні ризики, оцінка криміногенних ризиків, фактори криміногенних 

ризиків, програми диференційованого корекційно-виховного впливу. Однак 

запропонований проєкт Закону потребує суттєвого доопрацювання, його 

прийнятя у поданій редакції не є доцільним (вих. лист № 172/1-01-23 від 

05.05.2021) (виконавці – А.Х. Степанюк, І.С. Яковець); 

– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад 

діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5305 від 26.03.2021 р.) 

підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 67-01-23 від 06.04.2021 р.). Запропоновані 

законодавчі зміни суперечать правовому статусу прокурора, як суб’єкта 

нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Запропоновано 

ч. 1  ст. 9 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» викласти у такій 

редакції: «Систему Державного бюро розслідувань складають центральний 

апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, відокремленні 

підрозділи територіальних управлінь, навчальні заклади та науково-дослідні 

установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні 

підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи». Чинна 

редакція другого абзацу ч. 3 ст. 25 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» містить важливі положення щодо оскарження рішення директора 

територіального управління ДБР та Директора ДБР про накладання 
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дисциплінарного стягнення, виключення яких позбавить зацікавлених осіб 

права та механізму оскарження відповідного рішення (вих. лист. № 157-02-23 

від 19.04. 2021 р.) (виконавці – Г. К. Авдєєва, О. І. Марочкін, С. В. Подкопаєв, 

М. І. Пашковський, Т. Є. Дунаєва, Ю. С. Рєпіна, А.А. Барабаш); 

– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

запровадження інформаційно-телекомінікаційної системи досудового 

розслідування» (реєстр. № 5246 від 15.03.2021 р.), підготовлений на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. № 64-01-23 

від 17.03.2021 р.). Ознайомившись із змістом законопроекту науковці Інституту 

дійшли до висновку, що у цілому підтримують ідею  трансформації 

кримінального провадження, у тому числі і створення єдиної інформаційно-

телекомунікаційної системи досудового розслідування (далі – ІТСДР), що 

свідчить про актуальність проекту Закону. Проте у тексті не достатньо повно 

визначено завдання та мету створення і функціонування ІТСДР, її взаємодії з 

Єдиним реєстром досудових розслідувань та іншими інформаційно-

телекомунікаційними системами, які вже працюють у системі кримінальної 

юстиції, недостатньо повно визначено суб’єктний склад користувачів 

інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Проект 

Закону не вирішує питання щодо надання учасникам кримінального 

провадження слідчим, прокурором, слідчим суддею процесуальних рішень, 

повідомлень (зокрема, відповідей на клопотання учасників провадження), коли 

це передбачено законом, також і в електронній формі, що дасть змогу 

полегшити процес дослідження та використання цих процесуальних актів цими 

учасниками, своєчасність їх отримання та використання для захисту прав і 

інтересів (вих. лист № 130-01-23 від 02.04.2021 р.) (виконавці – О. І. Марочкін, 

М. І. Пашковський, Д. І. Клепка, Ю. С. Рєпіна, А. А. Барабаш); 

 науково-правовий висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінального 
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процесуального кодексу України щодо розвитку системи пробації, збільшення 

альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної 

злочинності» (реєстр. № 5360  12.04.2021 р.), підготовлений на виконання 

доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. № 76-01-23 

від 22.04.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що запропонований 

законопроект потребує значного доопрацювання. Так, вбачається за доцільне 

забезпечити унифікацію вжитої в тексті термінології. Чинна редакція ст. 182 

КПК оперує словосполученням «внесення застави», яке видається більш 

доречним. У запропонованій законопроєктом редакції абз. 7 ч. 5 ст. 182 КПК 

йдеться про автоматичне зменшення застави, яка не була надана у 

встановлений законом строк. Дана норма видається некоректною з огляду на 

невизначеність відповідних наслідків за певних умов. Тож, зазначені 

положення потребують уточнення або коригування. Водночас, одну з 

особливостей, передбачену абз. 16 ч. 5 ст. 182 КПК, видається, сформульовано 

некоректно. Так, вона не містить визначених умов або певної послідовності дій, 

необхідних для надання їй статусу особливих. 

Запровадження нового виду покарання - пробаційного нагляду, на наш 

погляд, видається передчасним і таким, яке не відповідає реальному соціально-

економічному стану розвитку українського суспільства. Запропоновані 

законопроєктом зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України, вимагають внесення змін, зокрема, і до 

Кримінально-виконавчого кодексу України. Відсутність пропозиції необхідних 

змін до Кримінально-виконавчого кодексу України з боку ініціатору 

законопроекту демонструє не системний, не послідовний підхід до реформування 

(модернізації) системи призначення та виконання покарань (вих. лист № 175-01-

23 від 06.05.2021 р.) (виконавці –  О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна); 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за 
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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» (реестр. № 4459), підготовлений на виконання доручення 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (б/н ). 

Дослідивши положення законопроєкту, науковці Інституту дійшли 

висновку, що законопроєкт слід доопрацювати з огляду на недосягнення у 

тексті юридичної визначенності (чіткої діфініції та зрозумілості для 

пересічного громадянина) (вих. лист № 06-01-23 від 11.01.2021) (виконавці – 

Л. М. Демидова, О. С. Попович, А. І. Максименко); 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання декларації» (реєстр. № 4548), 

підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. № 27-01-23 від 26.01.2021). 

Дослідивши положення законопроєкту, науковці Інституту дійшли до 

висновку, що законопроєкт (реестр. № 4548) не може бути підтримано з огляду 

на наступне. Так, суб’єкти злочину, передбаченого ст. 3661 КК, переважно не 

мають ознаки високої ймовірності вчинити нове кримінальне правопорушення 

та переважно не є суспільнонебезпечними. У зв’язку з цим не доцільно  

призначати позбавлення волі на строк до 2-х років (як альтернативне основне 

покарання). Окрім того примітка до ст. 3662 КК (у частині визначення суб’єктів 

декларування) за змістом повністю не узгоджена зі ст. 45 ЗУ «Про запобігання 

корупції» (вих. лист № 44-02-52 від 05.02.2021) (виконавець – Л. М. Демидова). 

 науково-правовий висновок на  проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за 

декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування 
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декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» (реєстр. № 4651), підготовлений на виконання доручення 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. № 39-01-23 від 

10.02.2020). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що законопроєкт (реестр. № 

4651) не може бути підтримано з огляду на наступне. Так, суб’єкти злочину, 

передбаченого ст. 3661 КК, переважно не мають ознаки високої ймовірності 

вчинити нове кримінальне правопорушення та переважно не є 

суспільнонебезпечними. У зв’язку з цим не доцільно  призначати позбавлення 

волі на строк до 2-х років (як альтернативне основне покарання). Окрім того, 

щодо обмеження волі як основного альтернативного покарання, то 

упровадження в КК України такої пропозиції щодо ч. 1 ст. 3662 КК Проєкту теж 

приведе до додаткових витрат, пов’язаних із виконанням обвинувального 

вироку суду з цим видом покарання (вих. лист № 64-01-22 від 26.02.2021) 

(виконавець – Л. М. Демидова); 

 науково-правовий висновок на проєкти Законів України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за 

адміністративне, економічне, військове, політичне, військово-політичне та 

інше співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм)» (реєстр. № 

5135), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення 

відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)» (реєстр. №  

5143) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. № 5144), 

підготовлений на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

та на виконання доручення президента Національної академії правових наук 

України О. В. Петришина (вх. № 56-01-23 від 16.03.2021). 
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Науковці Інституту дійшли до висновку, що проекти законів України за 

реєстр. № 5135, реєстр. № 5143 та реєстр. № 5144 потребують загального 

ретельного доопрацювання з приведенням до єдиного Проекту (вих. лист 

№ 128-01-23 від 29.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко, 

М. І. Пашковський); 

 науково-правовий висновок на проєкти Законів України щодо 

амністії з нагоди 30-ї річниці незалежності України (реєстр. №№ 5249, 5249-

1), підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. № 64-01-23 від 05.04.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що слід погодитися із 

аргументами поточної ситуації в місцях позбалення волі, сформульованих 

авторами законопроєктів, які надані в пояснювальних записках до них. Разом із 

цим необхідно вказати на більш вагому аргументацію, вказану в проєкті Закону 

України «Про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України» (реєстр. № 

5249-1), тому при прийнятті такого законопроєкту, саме він може вважатися 

базовим. (вих. лист № 151-01-23 від 14.05.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, 

М. В. Шепітько); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації реклами 

або пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів» 

( реєстр. № 5496), підготовлений на виконання доручення Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Д. А. Монастирського (вх. №  90-01-23 від 02.06.2021). 

Науковці Інституту дійшли висовку, що проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації реклами 

або пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин,  їх аналогів»   

потребує суттєвого доопрацювання. Некоректним є використання в Проєкті 

терміну «злочин», що не відповідає чинній редакції КК. Необхідно додати до 

ст. 963 Розділу XIV1 КК запропоновану нову статтю 3151  та узгодити редакцію 
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примітки до цієї статті з підставами для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру, передбаченими вже згаданою ст. 963 

чинного КК (вих. лист № 219-02-23 від 15.06.2021 р.) (виконавці –  

Л. М. Демидова, О.С. Попович, А. І. Максименко); 

– пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення 

підслідності у справах про порушення законодавства про санкцій» та Закону 

України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про 

санкції", підготовлені на виконання доручення Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 51-01-23 від 16.03.2021 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що запропоновані норми не 

відповідають вимогам точності, однозначності, зрозумілості та однозначної 

передбачуваності і не можуть бути прийняті у такій редакції, оскільки 

потребують подальшого серйозного доопрацювання (вих. лист № 123-01-23 від 

29.03.2021) (виконавці – Н. О. Гуторова, Т. О. Михайліченко. Ю. Ю. Забуга); 

– пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із 

внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 

детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом 

запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм 

активів та сплати одноразового збору до бюджету»,  підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

(вх. лист № 53-01-23 від 11.03.2021 р.). 

Положення проєкту Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до 
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Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та 

підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 

добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету не відповідають положенням» не відповідають 

положенням Проекту Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 

культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування 

фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до 

бюджету” від 25.02.2021 р. (реєстр. № 5156), хоча перший покликаний узгодити 

положення кримінального законодавства із останніми, положення частин 6 

статей 212 та 212-1 КК України, якими пропонується доповнити чинний КК 

автори Проект Закону потребують нової редакції, а санкції в пропонованій 

Проектом ст. 232-3  підлягають перегляду і зменшенню (вих. лист № 119-01-23 

від 26.03.2021) (виконавці – Н. О. Гуторова, Т. О. Михайліченко,  

Ю. Ю. Забуга); 

– пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних 

товарів, а також недостовірного декларування товарів»,  підготовлені на 

виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського 

(вх. лист № 80-01-23 від 06.05.2021 р.). 

Науковці Інституту прийшли до висновку, що у запропонованій редакції 

проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 

контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 

декларування товарів» (реєстр. № 5420 від 23.04.2021 р.) прийнятим бути не 

може, адже потребує певного доопрацювання з урахуванням висловлених 

зауважень (виконавці – Н. О. Гуторова, Т. О. Михайліченко. Ю. Ю. Забуга); 
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 зауваження та пропозиції на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо застосування обмежувальних заходів 

протидії домашньому насильству» (реєстр. № 5629) (кримінально-правові 

питання), підготовлені за запитом Верховної Ради України та на виконання 

доручення Президента Національної академії правових наук України  

О. В. Петришина (вх. № 421 від 23.06.2021).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесения змiн до деяких законодавчих актів щодо застосування обмежувалъних 

заходiв протидiї домашньому насильству» № 5629 вiд 07.06.2021 р. потребує 

суттєвого доопрацювання з огляду на 1) порушення принципу юридичної 

визначеності норми, що передбачає, зокрема, ясність змісту норми і 

передбачуваність для пересічних громадян негативних наслідків її невиконання 

2) ризик незабезпечення реалізації заборони наближатися на визначену відстань 

до особи, яка постраждала від домашнього насильства у тому випадку, коли 

кривдник та потерпіла особа проживають разом в одному житлі (вих. лист 

№ 232-01-52 від 30.06.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, О. С. Попович, 

Д. О. Куковинець); 

– висновок до проєкту Закону України «Про державне регулювання 

генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично 

модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для 

забезпечення продовольчої безпеки» (рєстр. № 5839 від 05.08.2021 р.) за 

запитом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності та на виконання доручення президента Національної академії 

правових наук України О. В. Петришина (вх.лист № 93-01-23 від 01.09.2021, 

вих. лист № 211-01-52 від 02.09.2021). 

Пропонується ч. 1 ст. 4 проекту закону доповнити низкою засад, що 

втілюють як вимоги внутрішнього законодавства, так і наявні зовнішньо-

політичні зобов’язання України: 

- безпеки клінічних випробувань методів генетично-інженерної 

діяльності; 
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- охорони і відновлення навколишнього середовища, збереження 

біологічного різноманіття; 

- державної реєстрації ГМ-джерел; 

- наукової обґрунтованості оцінки ризиків. 

Варто визначити, що ч.1 ст. 4 містить однією із засад «відкритості – 

забезпечення вільного доступу до інформації про генетично-інженерну 

діяльність в Україні, ГМ-продукцію та поводження з ГМО», проте проект 

закону в подальших статтях не розкриває зміст та реалізацію доступності 

відповідної інформації. Слід визначити засади доступу до інформації, її 

категорії та порядок надання. Варто розглянути доцільність включення до 

Проекту з вимогами до суб’єктів, що здійснюють відповідну діяльність у 

відкритій/закритій системах. Так само, більш системно викласти підстави та 

умови анулювання дозволу. Пропонується концептуально визначити в межах 

проекту також загальні засади фінансування у сфері генетично-інженерної 

діяльності, забезпечення продовольчої безпеки держави, визначивши відповідні 

рівні та пріоритети. (виконавці – А. О. Гаркуша, Є.О. Гаркуша); 

– пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної 

відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв’язку із наявністю 

залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також 

організації реабілітації таких осіб» підготовлені за запитом Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України (реєстр. № 5715 від 

29.06.2021 р.) (вх. лист № 102-01-23 від 09.07.2021 р.).  

У цілому складно позитивно оцінити ідею авторів Законопроєкту  через 

значний перелік суттєвих недоліків, яких вони припускаються, в прагнення її 

реалізувати: 1. визначення поняття “розлад психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин”, передбачене авторами Законопроєкту 

потребує корекції; 2. Запропоноване авторами визначення “розлад психіки та 

поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин” містить термін 

“розлади психіки”, однак авторами не визначено критерії, за якими можна 
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відмежовувати цей стан психіки від таких її станів, що у вітчизняному 

кримінальному законодавстві охоплюються поняттями  “неосудність” та 

“обмежена осудність”; 3. Не є законодавчо визначеним словосполучення 

“вчинили кримінальне правопорушення у зв’язку із наявністю у них розладу 

психіки та поведінки»; 4. Вбачається явне упущення, що в низці пропонованих 

норм КК України (частина 1 ст. 47-1, частина 3 ст. 105 Проекту) відсутня 

конкретика стосовно строків реабілітації; та ін.  

Зазначений Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які 

вчиняють правопорушення у зв’язку із наявністю залежності від наркотичних 

та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб” 

(реєстр. № 5715 від 29.06.2021) потребує суттєвого доопрацювання і не може 

бути прийнятий у вказаній редакції. (виконавці – Ю. Ю. Забуга, 

Т. О. Михайліченко) (вих. лист № 282-02-23 від 02.08.2021 р.); 

 науковий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змiн i 

доповнень до Кримiнального кодексу Україні» (реєстр. № 5672 вiд 18.06.2021 

р.), підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 100-01-23 від 30.06.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесения змiн i доповнень до Кримiнального України» (реєстр. № 5672): 

1) в частинi доповнення ст. 49 КК – може бути пiдтримано; 

2) в частинi доповнення Загальної частини КК новим роздiлом XV-1 - не 

виступаючи проти пропонованих змiн по сутi, вважають, що вони мають бути 

передбаченi не у Загальнiй частинi чинного КК, а в окремому законi про 

кримiнальну вiдповiдальнiсть тимчасової дiї, який запропонували так i назвати 

«Про полiтико-правове рiшення» (вих. лист № 286-02-23 від 05.07.2021 р.) 

(виконавець – О. О. Пащенко); 

 науково-правовий висновок щодо ст. 344 КК України, 

підготовлений на виконання доручення Голови Комітету Верховної Ради 
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України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Д. А. Монастирського (вх. лист № 466 від 15.09.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. 1. Незаконний вплив у будь-

якій формі на народного депутата України, якого обрано Першим заступником 

Голови Верховної Ради України, є кримінально караним, якщо він полягає 

виключно в  діяї(-ях), тобто активній поведінці суб`єкта кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 344 КК України. 2. Неповідомлення 

Першого заступника Голови Верховної Ради України nрацiвником Апарату 

Верховної Ради України про вiдсутнiсть або неможливiсть виконання Головою 

Верховної Ради України своїх обов`язкiв, внаслiдок чого Перший заступник 

Голови Верховної Ради України не приступив до виконання обов`язкiв Голови 

Верховної Ради України, як таке, що може бути спрямоване на перешкоджання 

виконанню Першим заступником Голови Верховної Ради України службових є 

пасивною поведінкою відповідної особи  ̵ бездіяльністю.  3. Виходячи з чинної 

редакції ст. 344 КК України, бездіяльність особи не є кримінально караною за 

цією статтею, тому працівник Апарату Верховної Ради України за діяння, 

зазначене у зверненні, не може бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності за вказаною статтею. 4. Ураховуючи наявність усіх підстав 

для розширення меж криміналізації суспільно небезпечного втручання в 

діяльність громадського діяча у формі бездіяльності, пропонуємо удосконалити 

редакцію ст. 344 КК України шляхом розробки відповідного проекту Закону 

України з подальшим його розглядом Верховною Радою України (вих. № 329-

02-52 від 17.09.2021) (виконавець – Л. М. Демидова); 

 зауваження та пропозиції до проєктів Законів України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

порядку встановлення поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі» (реєстр. № 6127) та «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення порядку 

встановлення поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з 
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місць позбавлення волі» (реєстр. № 6128), підготовлені за запитом Верховної 

Ради України та на виконання доручення Президента Національної академії 

правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 481 від 19.10.2021 р.). 

Фахівцями Інституту в цілому підтримано пропозицію змінити термін 

«адміністративний нагляд» на «поліцейський контроль» як такий, що більшою 

мірою відповідає змісту тих норм та заходів, через які він реалізується. 

Водночас досліджувані проєкти Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку встановлення 

поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі»  (реєстр. № 6127) та «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо удосконалення порядку встановлення 

поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі» (реєстр. № 6128) потребують доопрацювання на предмет 

врахування наведених зауважень (вих. № 374-01-52 від 28.10.2021) (виконавці – 

Н. В. Нетеса, А. Ф. Степанюк, К. А. Новікова, О. В. Гальцова); 

 науково-правовий висновок до проєкту Закону України  «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо відповідальності за порушення у сферах електронних 

комунікацій та радіочастотного спектра» № 6185 від 18.10.2021 р., 

підготовлений за запитом Верховної Ради України та на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

лист № 489 від 28.10.2021 р.). 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за 

порушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра» 

(реєстр. № 6185 від 18.10.2021 р.) може досягнути заявлену мету, однак 

потребує доопрацювання з врахуванням висловлених зауважень. Так, 
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пропозиція щодо доповнення ст. 185 КК не може бути підтримана; необхідність 

доповнення КК новими статтями 363-2 та 363-3 потребує аргументації; діяння, 

передбачені у 363-3 краще розташувати в окремій частині пропонованої ст. 201-

2 КК (вих. № 386-01-52 від 11.11.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко, М. І. Пашковський, Ю. С.Рєпіна, А. А.Барабаш); 

 науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо посилення авторитету 

адвокатури» (реєстр. № 6207 від 22.10.2021 р.), підготовлений за запитом 

Верховної Ради України та на виконання доручення Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 492 від 03.11.2021 

р.). 

Науковці дійшли висновку про те, проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо посилення авторитету 

адвокатури» № 6207 від 22.10.2021 р. потребує редагування в частині 

необґрунтованих змін статті 27 чинного КК України (вих. № 383-01-52 від 

10.11.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

посилення авторитету адвокатури» (реєстр. № 6206 від 22.10.2021 р.), 

підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. електр. лист 

№ 492 від 03.11.2021 р.).  

Науковці дійшли висновку, що законопроєкт потребує доопрацювання. 

Так пояснювальна записка містить бездоказові висновки, зокрема про те, що 

«доступ до професії адвоката є значно простішим», ніж до професії судді і 

прокурора, та що зокрема у зв’язку з цим «авторитет адвокатури в суспільстві 

перебуває на вкрай низькому рівні». Не зрозумілою є і кореляція між доступом 

до професії і порушенням професійних прав адвокатів чи їх ототожненням з їх 

клієнтами. Перший абзац ч. 2 ст. 482-3 КПК передбачає неповний перелік 
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запобіжних заходів, слідчих дій, та невизначений перелік «інших заходів,… що 

відповідно до закону обмежують права і свободи адвоката». Пропонується цей 

абзац викласти в такій редакції: «Клопотання про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, про надання дозволу на проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також інших 

процесуальних дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи 

адвоката, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути 

погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки 

Генерального прокурора) або його заступником». З урахуванням правового 

статусу Національної асоціації адвокатів України, уявляється, що  подання 

таких законопроєктів, які стосуються професійних прав адвокатів і гарантій 

адвокатської діяльності повинно супроводжуватися інформацією про 

консультації авторського колективу з Національною асоціацією адвокатів 

України (вих. лист № 383-01-52 від 10.11.2021 р.) (виконавець –

М. І. Пашковський); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та 

кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними 

послугами» (реєстр. № 6295 від 08.11.2021 р.), підготовлений за запитом 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та на 

виконання доручення Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (вх. лист № 507 від 22.11.2021 р.). 

Науковці дійшли висновку про те, що внесенння змін до кримінального 

законодавства є обґрунтованим, якщо вони узгоджені із Законом України «Про 

віртуальні активи» (вих. № 425-02-52 від 15.12.2021 р.) (виконавці – 

Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 зауваження і пропозиції щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877), підготовлені на виконання запиту 
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Верховної Ради України та доручення Президента Національної академії 

правових наук України О. В. Петришина (вх. № 463 від 14.09.2021). 

Науковці Інституту дійшли висновків, що назва законопроєкту є 

невдалою, оскільки орієнтує на “посилення відповідальності в сфері 

містобудівної діяльності”. Щодо внесення сутнісних змін у регламентацію 

кримінальної відповідальності за відповідні дії зауважуємо, що чинна редакція 

ч. 3 ст. 197-1 не пов’язує можливість настання кримінальної відповідальності за 

самовільне будівництво із настанням якоїсь шкоди (містить “формальний” 

склад злочину), водночас ч. 1 ст. 197-2 пропонованої редакції вже містить 

вказівку на завдання значної шкоди законному володільцю або власнику (тобто 

передбачає “матеріальний” склад злочину). Таке вирішення питання входить у 

протиріччя із метою прийняття законопроєкту, яка згідно з п. 2 пояснювальної 

записки полягає у “збільшенні відповідальності за злочини передбаченими 

відповідними кодексами” (вих. № 363-01-52 від 12.10.2021) (виконавець – 

О. О. Пащенко); 

 науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до статті 11 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» щодо розблокування діяльності комісії з проведення конкурсу на 

зайняття посади  Директора Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 5117 

від 19.02.2021 р.), підготовлений підготовлений на виконання запиту Верховної 

Ради України та на виконання доручення Президента НАПрН України 

О. В. Петришина  (вх. електр. лист № 365 від 02.03.2021 р.). 

Науковці дійшли висновку, що у цілому законопроєкт заслуговує на 

підтримку. Разом із тим, вважаємо недоцільним  виключення положень абз. 4 ч. 

3 ст. 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо залучення  

представників міжнародних організацій до відбору членів від Кабінету 

Міністрів України до відповідної конкурсної комісії. Варто лише призупинити 

дію зазначеного положення  Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» до стабілізації епідемічної ситуації у світі (вих. лист № 102-02-52 

від 15.03.2021 р.) (виконавці – О. І. Марочкін, С.В. Подкопаєв); 
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– науково-правовий висновок до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення 

інституту фіксування судового провадження, склад суду та проголошення 

судового рішення» (реєстр № 5614 від 03.06.2021 р.), підготовлений за запитом 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та на 

виконання доручення Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (вх. лист електронною поштою № 539 від 14.06.2021 р.). 

Науковці дійшли висновку, що проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення 

інституту фіксування судового провадження, склад суду та проголошення 

судового рішення» потребує суттєвого доопрацювання. Зокрема, викликають 

застереження зміни, запропоновані до ст. 31 КПК. Так, відповідно до редакції 

законопроєкту, кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді довічного 

позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а за 

клопотанням обвинуваченого – судом присяжних у складі двох суддів та трьох 

присяжних. Внесення означених змін до КПК суперечитиме положенням ч. 3 

ст. 22 Конституції України, оскільки при прийнятті нових законів або внесенні 

змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 

прав і свобод. З аналізу тексту законопроєкту, вбачається, що запропоновані 

зміни не містять положення щодо оголошення (розкриття) причин прийняття 

такого рішення. Такі вимоги до судових рішень закріплені у законодавстві 

багатьох європейських країн. Відповідно до  ст. 6 Європейської конвенції з прав 

людини право на справедливий суд включає таку складову як вмотивованість 

судових рішень, які повинні повно відображати мотиви, на яких вони 

ґрунтуються (вих. лист № 226-01-52 від 18.06.2021 р.) (виконавці – 

О. І. Марочкін, А. А. Барабаш); 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про  

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в 

інтересах правосуддя»  (реєстр. № 5751 від 12.07.2021 р.), підготовлений на 
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виконання запиту Верховної Ради України та доручення першого віце-

президента Національної академії правових наук України  В. А. Журавля (вх. 

лист № 438 від 26.07.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що законопроєкт потребує 

істотного доопрацювання. Зокрема, відсутність у Пояснювальній записці до 

законопроекту будь-яких даних, які свідчать про масштаби застосування 

відповідних заходів до конкретних осіб. Структура законопроєкту 

характеризується певною хаотичністю. законопроект містить багато оцінних 

положень та велику кількість відсильних норм. Так, згідно ч. 1 ст. 6 проєкту 

Закону не зрозумілими є мотиви виключення із кола суб’єктів, які підлягають 

захисту понятого, адже відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України понятий є 

учасником кримінального провадження. Навряд чи доцільно надавати Кабінету 

Міністрів України право визначати вичерпний перелік заходів соціально-

правового характеру (ст. 19 законопроєкту). Видається, що такий перелік має 

бути передбачений законом. Потребують удосконалення положення щодо 

застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки співробітниками 

Агенства (ст. 55). У цьому випадку доцільно зробити посилання на відповідні 

положення Закону України «Про Національну поліцію» (вих. лист № 312-01-52 

від 30.08.2021 р.) (виконавці – Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, 

О. І. Марочкін); 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  безпеки  

учасників  кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» 

(реєстр. № 5752 від 12.07.2021 р.), підготовлений на виконання запиту 

Верховної Ради України та доручення першого віце-президента Національної 

академії правових наук України  В. А. Журавля  (вх. лист № 438 від 

26.07.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що прийняттю проєкту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в 
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інтересах правосуддя»  має передувати розробка якісного проєкту Закону 

України «Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та 

інших осіб в інтересах правосуддя». Проєкт Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  безпеки  учасників  

кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 

5752 від 12.07.2021 р.),  не містить суттєвих змін до чинного КПК України, а 

лише передбачає приведення у відповідність норми чинного КПК України із 

проєктом Закону «Про забезпечення безпеки учасників кримінального 

судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (вих. лист № 312-01-52 від 

30.08.2021 р.) (виконавці – Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, 

О. І. Марочкін); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

врегулювання окремих питань застосування запобіжних заходів в 

кримінальному провадженні» (реєстр. № 5892 від 06.09.2021 р.), підготовлений 

за запитом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності та на виконання доручення Президента Національної академії 

правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 726 від 14.09.2021 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що у цілому законопроєкт призведе 

до появи в кримінальному провадженні нової системної (структурної) 

дисфункції у зв’язку з появою обов’язку слідчого судді з  встановлення 

надмірних або необґрунтованих розмірів застави, що в свою чергу призведене 

до необґрунтованого (квазіавтоматичного) застосування до підозрюваних, 

обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що матиме 

наслідком збільшення кількості заяв в ЄСПЛ проти України за ст. 5 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. (вих. лист № 333-01-52 від 

22.09.2021 р.) (виконавці – Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка, 

О. І. Марочкін, М. І. Пашковський, Ю. С. Рєпіна); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 
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покращення доступу громадян до правосуддя» (реєстр. № 6126 від 01.10.2021 

р.), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 784 

від 12.10.2021 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що у цілому законопроєкт може 

бути переданий на розгляд Верховної Ради України є актуальним і відповідає 

суспільним потребам. Запропоновано ч. 1 ст. 336 КПК України доповнити  ч.2 

такого змісту: «Кримінальне провадження не може здійснюватися у режимі 

відео конференції щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, за умови 

відсутності підстав, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті. Такі 

поняття, як «поважність причин», «підстави, визначені судом  достатніми», 

«інтереси кримінального провадження» є оціночними, що і є обставинами, що 

мають бути обґрунтовані учасником судового провадження у клопотанні. 

Авторам законопроєкту варто звернути увагу на питання врегулювання  

порядку ухвалення рішення про здійснення дистанційного кримінального 

провадження (вих. лист № 367-02-52 від 20.10.2021 р.) (виконавці – 

Ю. С. Рєпіна, А. А. Барабаш); 

– науково-правовий висновок до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до статті 394 Кримінального процесуального кодексу України щодо 

суб’єктів оскарження вироку на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості» (реєстр № 6328 від 

19.11.2021 р.), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. електр. лист 

№ 980 від 30.11.2021 р.). 

Науковці дійшли висновку, що проєкт Закону України «Про внесення 

змін до статті 394 Кримінального процесуального кодексу України щодо 

суб’єктів оскарження вироку на підставі угоди між прокурором та 

підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості» (реєстр № 6328 від 
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19.11.2021 р.)» потребує доопрацювання. У запропонованій редакції ч.4 ст. 394 

КПК України використовується  неодноманітна термінологія. Запропонована 

редакція п.3 ч. 4 ст. 394 КПК України містить формулювання, яке не відповідає 

загальному правилу формулювання нормативно-правових приписів цієї статті, 

а також сформульована таким чином, що умова про яку в ній йдеться виглядає 

лише однією з можливих  підстав оскарження  відповідного вироку 

(використання слово «зокрема») у той час  як відповідно до Пояснювальної 

записки до цього законопроєкту, він спрямований на надання можливості 

перегляду судових рішень судом вищого рівня за ініціативою осіб, які не були 

учасниками справи, однак щодо яких рішенням  суду порушенні їх права , 

свободи та інтереси або без дотримання гарантій передбачених Конституції 

України встановлені факти, що впливають на права, свободи та інтереси таких 

осіб  (вих. лист № 423/1-02-52 від 10.12.2021 р.) (виконавці – Н. В. Глинська, 

О. І. Марочкін, А. А. Барабаш); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення 

деяких положень, пов'язаних з порядком призначення експертизи» (реестр.№ 

6285 від 05.11.2021), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

ел. поштою № 514  від 30.11.2021  р.).  

З метою забезпечення доступу сторони захисту і потерпілого до послуг 

судових експертів як складової доступу до правосуддя статтю 168 КПК України 

потрібно доповнити таким положенням: «У разі залучення стороною захисту і 

потерпілим експерта для дослідження тимчасово вилученого майна, 

уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити доступ до нього 

експерта». 

З метою приведення положень Проєкту у відповідність до вимог Указу 

Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ 

та зміцнення держави», в якому постановлено розроблення та внесення на 
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розгляд Верховної Ради України законопроєкту «про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо … запровадження рецензування висновку 

судового експерта ..» для «упровадження механізму оцінювання якості наданої 

правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»)», 

статтю 94  потрібно доповнити таким положенням: «Для допомоги в оцінці 

достовірності висновку експерта може здійснюватися його рецензування 

особою, яка має відповідну вищу освіту, науковий ступінь та практичний досвід 

роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи. Рецензія на висновок 

експерта не є джерелом доказів, має допоміжний (консультативний) технічний 

характер, не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи 

недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, 

про те, яке процесуальне рішення має бути прийнято». 

Оскільки суб'єктами проведення судової експертизи окрім атестованих 

судових експертів можуть бути і фахівці, які не проходили атестацію і не 

працюють на посаді експерта, та з урахуванням того, що переважна більшість 

судових експертів не мають наукових ступінів і вчених звань, п.1 ч. 1 ст. 102 

«Зміст висновку експерта» треба викласти в такій редакції : «У висновку 

експерта повинно бути зазначено: «1) коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, 

а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, 

стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на 

якій підставі була проведена експертиза»; (додати «а також, за наявності») 

(вих. № 429/1-01-52 від 16.12.2021 р.) (виконавець – Г. К.Авдєєва). 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо удосконалення деяких положень, 

пов'язаних з порядком призначення та проведення експертизи» (реестр. № 

6285-1 від 19.11.2021), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

ел. поштою № 514  від 30.11.2021  р.).  
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В ч. 1 ст. 49 Проєкту запропоновано невірне альтернативне визначення 

терміну «експерт», а саме: «Експертом у кримінальному провадженні може 

бути особа, яка відповідає вимогам Закону України "Про судово-експертну 

діяльність", або володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 

знаннями..». У кримінальному провадженні судовим експертом може бути 

будь-яка особа (атестований судовий експерт або фахівець, який не проходив 

атестацію), яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 

знаннями і навичками, якій доручено проведення судової експертизи. 

У Проєкті доповнення частини 1 ст. 69 КПК України положенням «За 

наявності відповідних підстав, експертом (експертами) можуть проводитися 

декілька експертиз, первинна, додаткова чи повторна експертиза; комісійна або 

комплексна експертиза відповідно до вимог Закону України «Про судово-

експертну діяльність» є деталізацією поняття «експерт», але таке уточнення має 

відношення до порядку проведення зазначених видів експертиз і до правил 

оформлення текстів висновків експерта і не стосується визначення терміну 

«експерт».  

Оскільки суб'єктом проведення судової експертизи може бути лише 

фізична особа (експерт або експерти), яка особисто проводить експертизу та 

несе за свої висновки особисту відповідальність, положення «Експертиза 

проводиться державною спеціалізованою судово-експертною установою..», 

наведене в ч. 1 ст. 242 є невірним. 

Доповнення частини другої статті 245 «У разі необхідності відібрання 

зразків писемного та усного мовлення, голосу, почерку та інших рухових 

навичок особи, слідчий, прокурор приймає відповідне рішення у формі 

постанови» потребує уточнення, оскільки, по-перше, усне мовлення і голос 

людини не є її руховими навичками, і, по-друге, не ясно, чи потрібна постанова 

на відібрання зразків крові, слини та ін. виділень організму людини 

(вих. № 429/1-01-52 від 16.12.2021 р.) (виконавець – Г. К.Авдєєва); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про судово-

експертну діяльність» (ресстр. № 6284 від 05.11.2021), підготовлений за 
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запитом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності та на виконання доручення Президента Національної академії 

правових наук України О. В. Петришина (вх. ел. поштою № 514  від 30.11.2021  

р.).  

Проект Закону України №6284 «Про судово-експертну діяльність» 

потребує доопрацювання з метою приведення його у відповідність вимогам 

Указу Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави», в якому постановлено розроблення та внесення 

на розгляд Верховної Ради України законопроєкту «про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування 

судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та 

визначення граничних строків проведення судових експертиз». При цьому, 

рецензування висновків експерта має використовуватись не лише для 

вдосконалення професійної майстерності судового експерта (після винесення 

вироку суду), а й до формування процесуального рішення по справі, яке згідно 

з Указом Президента України №837/2019 необхідно для «упровадження 

механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer review»)» (вих. № 429/1-01-52 від 16.12.2021 

р.) (виконавець – Г. К.Авдєєва); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про судово-

експертну діяльність» (реестр. № 6284-1 від 19.11.2021), підготовлений за 

запитом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності та на виконання доручення Президента Національної академії 

правових наук України О. В. Петришина (вх. ел. поштою № 514  від 30.11.2021  

р.).  

Проект Закону України №6284-1 «Про судово-експертну діяльність» 

потребує доопрацювання з метою приведення  його у відповідність вимогам 

Указу Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави», в якому постановлено розроблення та внесення 

на розгляд Верховної Ради України законопроєкту «про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування 

судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та 

визначення граничних строків проведення судових експертиз». При цьому, 

рецензування висновків експерта має використовуватись не лише для 

вдосконалення професійної майстерності судового експерта (після винесення 

вироку суду, як запропоновано в п. 15 ч.1 ст. 1), а й до формування 

процесуального рішення по справі, яке згідно з Указом Президента України 

№837/2019 необхідно для «упровадження механізму оцінювання якості наданої 

правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»)».  

Для підвищення наукового рівня судової експертизи і її 

конкурентноздатності необхідно запровадити реальну наукову конкуренцію 

державних і приватних експертів. Права приватних і державних експертів 

мають бути однаковими. Приватні експерти повинні мати доступ до експертних 

методик, самостійно обирати шляхи і способи підвищення кваліфікації, на 

загальних конкурсних засадах приймати участь у наукових дослідженнях у 

галузі судової експертизи і розробці експертних методик (в т.ч. – за бюджетні 

кошти). Будь-яке Міністерство або відомство повинно співпрацювати з 

системою самоврядування судових експертів, а не регулювати її діяльність і не 

втручатися в процеси прийняття її членами рішень (вих. № 429/1-01-52 від 

16.12.2021 р.) (виконавець – Г. К.Авдєєва); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про судово-

експертну діяльність та самоврядування судових експертів» (реестр. № 6284-

2 від 22.11.2021), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України 

з питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. ел. поштою 

№ 514  від 30.11.2021  р.).  

Проект Закону України №6284-1 «Про судово-експертну діяльність» 

потребує доопрацювання з метою приведення  його у відповідність вимогам 

Указу Президента України №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення 

реформ та зміцнення держави», в якому постановлено розроблення та внесення 
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на розгляд Верховної Ради України законопроєкту «про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування 

судових експертів». Будь-яке Міністерство або державний орган повинні 

співпрацювати з системою самоврядування судових експертів, а не регулювати 

її діяльність і не втручатися  в процеси прийняття її членами рішень. 

Для підвищення наукового рівня судової експертизи і її 

конкурентноздатності Проєкт необхідно доповнити положеннями щодо 

запровадження реальної наукової конкуренції державних і приватних експертів. 

При цьому приватні судові експерти повинні мати доступ до експертних 

методик, самостійно обирати шляхи і способи підвищення кваліфікації, на 

загальних конкурсних засадах приймати участь у наукових дослідженнях у 

галузі судової експертизи і розробці експертних методик (в т.ч. – за бюджетні 

кошти) (вих. № 429/1-01-52 від 16.12.2021 р.) (виконавець – Г. К.Авдєєва); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Закону України "Про судову експертизу"» (реестр. № 6284-3  від 

22.11.2021 р.), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. ел. поштою 

№ 514 від 30.11.2021 р.). 

Проект Закону України №6284-3 «Про внесення змін до Закону України 

«Про судову експертизу» відповідає вимогам Указу Президента України 

№837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення 

держави», в якому постановлено розроблення та внесення на розгляд Верховної 

Ради України законопроєкту «про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення системи самоврядування судових експертів, 

запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення 

граничних строків проведення судових експертиз». В основному, всі положення 

Проєкту відповідають світовим та європейським стандартам здійснення судово-

експертної діяльності. При цьому проєкт потребує усунення зазначених у 
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писновку недоліків. (вих. № 429/1-01-52 від 16.12.2021 р.) (виконавець – 

Г. К. Авдєєва); 

 –  пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до ст. 128 КПК щодо особливостей набуття Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача» (реєстр. № 4547 від 

24.12.2020 р.), підготовлені на виконання запиту Верховної Ради України та 

доручення Президента Національної академії правових наук України 

Петришина О. В. (вх. електр. лист № 337 від 12.01.2021 р.). 

Законопроєкт спрямований на конкретизацію у КПК механізму, який 

використовує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб задля задоволення 

вимог кредиторів банків, які виводяться з ринку, а тому вказані зміни 

заслуговують на підтримку. Разом із тим зауважимо, що цей проєкт пов’язаний 

з проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та 

задоволення вимог кредиторів цих банків» (реєстр. № 4546 від 24.12.2020 р.), 

який вносить інституційній зміни, але якщо він не буде прийнятий, то внесення 

змін до КПК не матиме сенсу (вих. лист  № 22-01-52 від 20.01.2021 р.) 

(виконавці – О.І. Марочкін, М.І. Пашковський); 

– пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального процесуального кодексу України стосовно удосконалення 

державної політики управління об’єктами державної і комунальної власності» 

(реєстр.4573 від 04.01.2021 р.), підготовлені на виконання запиту Верховної 

Ради України та доручення Президента Національної академії правових наук 

України Петришина О. В. (вх. лист № 79 від 21.01.2021 р., вх. електр. лист 

№ 339 від 21.01.2021 р.).  

Науковці дійшли висновку, що у цілому законопроєкт заслуговує на 

підтримку.  Проте назву ст. 164-20 КУпАП необхідно привести у відповідність 

її змісту, пропонуємо викласти таким чином: «Порушення вимог законодавства 

щодо використання державного або комунального майна». Також потрібно 
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впорядкувати структуру ст. 164-20 відповідно до архітектоніки КУпАП, який 

окремо не нумерує частини його відповідних статей. Потребує вирішення 

питання про осіб, уповноважених складати протоколи за порушення вимог 

законодавства щодо використання комунального майна (вих. лист. № 36-01-52 

від 29.01.2021 р.) (виконавці – О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва); 

–  пропозиції та зауваження до проєкту Закону України  «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з 

ухваленням змін до деяких положень Кримінального процесуального кодексу 

України (щодо підвищення ефективності досудового розслідування)» (реєстр. 

№ 5016 від 04.02.2021 р.) підготовлений на виконання запиту Верховної Ради 

України (вх. електр. лист № 351 від 17.02.2021 р.)   

Науковці дійшли висновку, що законопроєкт містить дискусійну  

пропозцію щодо адміністративної відповідальності за «несвоєчасного 

виконання подання слідчого, прокурора у кримінальному проваджені». 

Несвоєчасне виконання є малозначним діянням і не містить суспільної 

небезпеки. Назву статті 188-52 КУпАП пропонуємо викласти у такій редакції: 

«Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання без 

поважних причин подання слідчого, прокурора про усунення причин та умов, 

що сприяли вчиненню кримінального правопрушення» (вих. лист. №  55-01-52 

від 19.02.2021 р.) (виконавці – О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва); 

–  пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

підвищення ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 4661 від 

27.01.2021 р.), підготовлені на виконання запиту Верховної Ради України та 

доручення Президента Національної академії правових наук України 

Петришина О. В. (вх. електр. лист № 348 від 05.02.2021 р.). 

У законопроєкті доцільно застосовувати загальновживану у КПК України 

термінологію. Викликає застереження пропозиція щод доповнення ч.1 ст. 3 

КПК України пунктом 4-2 «дослідча перевірка» з огляду на те, що така 

процедура протирічить занальній концепції КПК та неодноразово 
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засуджувалася Європейським судом з прав людини у рішеннях щодо України. 

Законопроект містить певні недоліки, які повинні бути враховані під час його 

обговорення, а певні положення взагалі мають бути виключені з його змісту. Із 

запропонованої редакції назви ст. 234 КПК України не є зрозумілим, чому 

йдеться саме про обшук особи, оскільки ця стаття регулює порядок проведення 

обшуку житла чи іншого володіння особи (вих. лист. №  54-01-52 від 19.02.2021 

р.) (виконавці – О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва, А.А. Барабаш); 

 науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

міжнародного співробітництва у кримінальних справах» (реєстр. № 5103 від 

18.02.2021 р.), підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України та 

доручення Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина  (вх. електр. лист № 367 від 02.03.2021 р.).  

Науковці дійшли висновку, що законопроєкт потребує доопрацювання. Так 

положення законопроекту необхідно привести у відповідність до кримінальної 

процесуальної термінології та загальних положень щодо заходів забезпечення 

кримінального провадження. Пп. 1 п. 1 проєкту потребує доопрацювання з 

врахуванням чинних положень ч. 2 ст. 562 КПК. Висловлюється принципова 

незгода з пп. 5 п. І проекту,  яким пропонується доповнити «тимчасовий арешт» 

такою метою як «забезпечення фактичної видачі в разі закінчення 

максимального строку екстрадиційного арешту». Викликає заперечення 

введення застереження, що у виконанні запиту повинно бути відмовлено, якщо 

запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням за законом 

України про кримінальну відповідальність і передбачає виконання 

процесуальних дій, які потребують спеціального дозволу (пп. 2 пп. 7 п. І 

проекту). Речення перше ч. 1 ст. 591 КПК слід викласти в такій редакції: 

«Рішення про видачу особи (екстрадицію), у т.ч. рішення про надання згоди на 

притягнення до кримінальної відповідальності виданої особи або виконання 

вироку суду, може бути оскаржено особою, стосовно якої воно прийняте…» 
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(вих. лист № 101-02-52 від 15.03.2021 р.) (виконавці –М. І. Пашковський, 

А. А. Барабаш); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України з метою забезпечення невідворотності 

покарання за корупційні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 5137), 

підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України та доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

№ 364 від 02.03.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України 

№ 5137 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення 

невідворотності покарання за корупційні кримінальні правопорушення» в 

частині внесення змін до Кримінального кодексу України може бути 

підтримано з огляду на необхідність конкретизувати загальноприйняті 

теоретичні положення щодо норм права шляхом відповідного законодавчого 

доповнення тексту ч. 2 ст. 75 КК України, що і пропонується цим 

законопроєктом (вих. лист № 103-02-52 від 15.03.2021) (виконавці – 

Л. М. Демидова, О. О. Пащенко; О. І. Марочкін, Д. І. Клепка); 

– пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури» щодо окремих аспектів дії перехідних 

положень» (реєстр. № 5157 від 25.02.2021 р.), підготовлені на виконання 

запиту Верховної Ради України та доручення Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. електр. лист № 365 

від12.03.2021 р.).  

Законопроєкт у цілому заслуговує на підтримку. Проте викликає 

зауваження, що можливість призначення на посади прокурорів без проходження 

атестації фактично не усунуто. У цьому сенсі пролонгація атестаційних 
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процедур за рахунок розширення проєктом Закону кола суб’єктів на яких 

поширюються норми щодо необхідності проходження атестації виглядає 

штучною (вих. лист. № 108-02-52 від 19.03.2021 р.) (виконавець – 

С. В. Подкопаєв); 

– пропозиції та зауваження до проєктів Законів України «Про внесення 

змін  до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні  правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог 

дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069 від 

15.02.2021 р.) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку 

обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності  

дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (реєстр. №5068 від 

15.02.2021 р.), підготовлені на виконання запиту Верховної Ради України та 

доручення Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (вх. електр. лист № 359 від 25.02.2021 р.). 

У законопроєкті № 5068 термінологічний апарат необхідно привести у 

відповідність до Законів України «Про Вищу Раду правосуддя» та «Про 

запобігання корупції», а саме замінити термін «дисциплінарний інспектор» на 

«інспектор» у відповідних відмінках для. У законопроєкті  5069  необхідно  

уніфікувати термінологічний апарат, зокрема у ст. 1 необхідно вживати 

«інспектор Вищої ради правосуддя», оскільки саме такий термін використовує 

законодавець у ст. 28 Законі України «Про Вищу Раду правосуддя», у 

Положенні «Про інспектора Вищої ради правосуддя» та у п. ґ ст. 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» (вих. лист. № 90-02-52 від 09.03.2021 р.) 

(виконавець – Т.Є. Дунаєва); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої 

інформаційної продукції)» (реєстр. № 5102), підготовлений на виконання 

запиту Верховної Ради України та доручення Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. № 366 від 02.03.2021). 
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Науковцями Інституту зазначено, що законопроєкт (реестр. № 5102) 

потребує суттєвого доопрацювання. Аналіз редакції нової ст. 436-2 Проєкту з 

позицій Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини 

підтверджує її редакційну невідповідність вимогам цих судів (вих. лист № 105-

02-52 від 16.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу щодо кримінальної відповідальності за 

катування» (реєстр. № 5336), підготовлений на виконання запиту Верховної 

Ради України та доручення Президента Національної академії правових наук 

України О. В. Петришина (вх. № 390 від 20.04.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за катування» № 5336 від 02.04.2021 р. потребує суттєвого 

доопрацювання з огляду на те, що використання у текст проєкту оціночних 

понять та синонімів призведе до неоднозначного застосування положень 

кримінального закону. Особливо враховуючи, що такі законодавчі конструкції 

не повністю відповідають принципу верховенства права в частині такої його 

складовоі,̈ як принцип правовоі ̈ визначеності (вих. лист № 177-02-52 від 

11.05.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» 

(реєстр. № 5488), підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України 

та доручення Президента Національної академії правових наук України  

О. В. Петришина (вх. № 400 від 25.05.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що означений Проєкт потребує 

суттєвого доопрацювання. Так, його головним недоліком є відсутність дефініції 

«нетерпимість», яка містить усі обов’язкові ознаки цього поняття. Наявні 

недоліки законодавчої техніки і  у  ст. 18856 КУпАП.  Щодо доповнення ч. 2 ст. 

115 КК України «Умисне вбивство» пунктом 14) «з мотивів нетерпимості» не 
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зрозуміло, що саме мається на увазі. Не відповідають принципу юридичної 

визначеності щодо нетерпимості пропоновані в Проекті зміни, зокрема, пункту 

3) ч. 1 ст. 67. Окрім того, спостерігається звуження криміналізації діяння, 

передбаченого ст. 161 чинного КК.   (вих. лист № 213-02-30 від 10.06.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. О. Куковинець). 

 науково-правовий висновок на  проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти 

основ національної та громадської безпеки)» (реєстр. № 5505), підготовлений 

на виконання запиту Верховної Ради України та доручення Президента 

Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. № 482 від 

31.05.2021 р.).  

Науковці Інституту дійшли до висновку, що Комітет Верховної ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності має 

рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти 

основ національної та громадської безпеки)»  (реєстр. № 5505 від 18.05.2021 р.). 

Законопроєкт не відповідає Конституції України та ст. 5 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (вих. лист № 214-02-52 від 10.06.2021 

р.) (виконавці – О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, М. І. Пашковський, Т. Є. Дунаєва, 

А. А. Барабаш); 

 науково-правовий висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо започаткування реальної 

судової реформи в частині забезпечення єдності судової практики та рівності 

учасників судових проваджень перед законом» (реєстр № 5565 від 26.05.2021 

р.), підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України та доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина 

(вх. № 512 від 07.06.2021 р.). Науковці Інституту дійшли висновку, що у цілому 
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законопроект  може бути переданий на розгляд Верховної Ради України після 

доопрацювання. Вважаємо, що ч. 1 ст. 9 КПК України повинна бути викладена 

у редакції, що відповідає положенням ч.ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», а саме: «Висновки щодо застосування норм права, 

викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для прокурора, 

керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб 

органів державної влади, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування 

норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими 

судами, слідчими суддями при застосуванні таких норм права». Уявляється 

методичною помилкою пропозиція визначити в п. 8 Розділу ХІ «Перехідні 

положення» КПК закритий перелік підстав для визнання доказів 

недопустимими. Це питання повинно врегульовуватися в  главі 4 КПК. 

Запропонований перелік не враховує усі випадки недопустимості доказів.  У 

запропонованому новому пункті 15-1 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК 

зазначено про «висновки правовій позиції, викладеній в постанові суду 

касаційної інстанції», однак таке словосполучення не вживається ані самим 

проектом, ані КПК. (вих. лист № 225-01-52 від 18.06.2021 р.) (виконавець – 

М. І. Пашковський); 

 науково-правовий висновок на проекти Законів України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за невиконання рішень Європейського суду з прав 

людини»  (реєстр. № 5578 від 27.05.2021 р.)  та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо посилення відповідальності за виконання рішень 

Європейського суду з прав людини»  (реєстр. № 5577 від 27.05.2021 р.), 

підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України та доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

№ 514 від 08.06.2021 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що у цілому законопроект  може 

бути переданий на розгляд Верховної Ради України після значного 
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доопрацювання. Вважаємо, що законопроєктами № 5577, 5578 доповнити 

окремими положеннями щодо посилення відповідальності за невиконання 

рішень ЄСПЛ КК України не пропонується. Доповнення до КПК України, які 

запропоновані законопроєктом № 5578 є безпредметними. Доповнення Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини» щодо посилення відповідальності за невиконання рішень 

ЄСПЛ, які пропонуються законопроєктом 5577, суперечать меті і призначенню 

цього закону, ніяк не покращать ситуацію із виконанням Україною рішень 

ЄСПЛ, не матимуть позитивного ефекту на гарантії їх реального виконання, за 

ними неможливо притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні 

ЄКПЛ. Також законопроектом 5578 пропонується встановити строк досудового 

розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня 

повідомлення особі про підозру три місяці - у кримінальному провадженні 

щодо злочину, вчиненого суддею, або іншою посадовою чи службовою особою 

органу державної влади, дії (бездіяльність) якої призвели до порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і це порушення 

встановлено рішенням Європейського суду з прав людини, що набуло статусу 

остаточного, потребує обґрунтування, яке в пояснювальній записці відсутнє. 

Разом із тим законопроєктом 5578 не пропонуються відповідні зміни до ст. 294 

КПК (зокрема, до ч. 1 цієї статті), що може призвести до відсутності єдності 

правозастосовної практики. Вказана пропозиція не узгоджена з нормою, що 

запропонована в ч. 2 нової ст. 16-1 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини». В редакції 

законопроєкту 5577 (щодо доповнення Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» статтею 16-1) не 

конкретизується положення щодо суті рішення ЄСПЛ (констатація порушення 

статей Конвенції щодо усіх доводів скарги або щодо їх частини; визнання 

скарги неприйнятною або відхилення вимог заявника іншим чином), що має 

важливе значення для притягнення винних до відповідальності (вих. лист № 
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224-01-52 від 18.06.2021 р.) (виконавці – О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, 

М. І. Пашковський, Т. Є. Дунаєва, А. А. Барабаш). 

 

 

 

 

На запит Верховної Ради України понад виконання паспорту 

бюджетної програми підготовлено 9 документів: 

 науково-правовий висновок на  проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», 

підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України та доручення 

Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. 

№ 358 від 24.02.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України  «Про 

внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» 

може бути прийнятий за основу, але з урахуванням наведених зауважень. Так, 

вбачається за доцільне забезпечити унифікацію вжитої в тексті термиінології, 

зробити перелік назв заявок на одержання фінансової підтримки відкритим, 

доповнити законопроєкт новою статтею «Гарантії незалежності експерта» та 

розкрити їх тощо (вих. лист № 72-01-52 від 01.03.2021) (виконавці –  

В. М. Пашков, Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, О. В. Новіков, С. В. Подкопаєв, 

О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва, Т. О. Михайліченко, А. С. Сидоренко); 

– пропозиції до Проєкту закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про наукову та науково-технічну експертизу»  (реєстр. № 5878 від 01.09.2021 

р.), підготовлені на виконання запиту Верховної Ради України та доручення 

головного ученого секретаря Національної академії правових наук України Є. А. 

Гетьмана (вх. лист № 459 від 09.09.2021 р.) 

Науковці Інституту сформували пропозиції щодо удосконалення 

термінології законопроєкту, зауважили на необхідності визначити 

кваліфікаційні вимоги для експертів залежно від видів об'єктів експертизи, 
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запропонували або взагалі прибрати вказівку «протягом п’яти років», або 

замінити її на «протягом десяти років» тощо (вих. № 330-01-52 від 20.09.2021) 

(виконавці – Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко, С. В. Панова, Г. К. Авдєєва); 

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про освіту» (реєстр. № 5461 від 05.05.2021 р.), 

підготовлені на виконання запиту Верховної Ради України та доручення 

головного ученого секретаря НАПрН України Євгена Гетьмана (вх. лист 

електронною поштою № 396 від 14.05.2021 р.). 

Щодо додавання Частини першої статті 1 пункту 2-1 – поняття 

«Академічний твір» слід звернути увагу на те, що чинні нормативні акти 

(зокрема Постанова КМУ № 541 від 19 липня 2017 року, що ввела «Положення 

про Національний репозитарій академічних текстів» та інші чинні нормативні 

акти) оперують суміжною категорією «академічний текст» співіснування яких 

може спричинити колізійність у сфері правозастосування. Щодо доповнення п. 

4 Статті 42 ЗУ «Про освіту» підпунктом 11 в редакції «передача або 

посередництво при передачі автором (авторами) академічного твору або його 

частини третій особі для подальшого використання цією особою як автором».  

Вбачається, що наведене формулювання хибно зміщує акцент із 

безпосереднього суб’єкта плагіату на інших суб’єктів, що хоча й мають 

відношення до діяння, проте знаходяться не в фокусі правового забезпечення 

протидії плагіату за чинним ЗУ «Про освіту».  

У підсумку було зроблено висновок, що проєкт Закону України  «Про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» потребує доопрацювання (вих. 

лист № 186-01-52 від 19.05.2021 р.) (виконавці – М. Г. Колодяжний,  

Г. К. Авдєєва, В. М. Пашков, А. О. Гаркуша Є. О. Гаркуша, А. С. Сидоренко,  

Ю. С. Рєпіна, Т. Є. Дунаєва); 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про внесення 

змін до різних законів України щодо присудження наукових ступенів» (реєстр. 

№ 4667-1), підготовлений на виконання запиту Верховної Ради України та 
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доручення Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (вх. № 353 від 16.01.2021). 

Науковці Інституту дійшли до висновку, що проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових 

ступенів» (реєстр № 4667-1) потребує доопрацювання на предмет врахування 

наведених зауважень. Так,  вбачається за доцільне в пояснювальній записці 

приділити обґрунтуванню змін детальну увагу,  зробити уточнення вжитої в 

тексті термінології та конкретизувати деякі положення. Також потребують 

доопрацювання положення законопроєкту в частині збільшення автономії й 

відповідальності закладів вищоі ̈ освіти та наукових установ щодо якості 

підготовки ними здобувачів вищої освіти за освітньо-науковими програмами. 

Також потребує уточнення сама процедура захисту дисертаціі ̈ для здобуття 

ступеня доктора філософіі ̈в частині зменшення бюрократичного навантаження 

на аспіранта (докторанта) при підготовці до захисту (вих. лист №  50-02-52 від 

18.02.2021) (виконавці – Д. П. Євтєєва, М. Г. Колодяжний, О. О. Пащенко, 

В. М. Шевчук, А. В. Калініна, О. І. Марочкін, А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, 

Т. О. Михайліченко); 

– пропозиції фахівців Інституту до стосовно відзначення на 

державному рівні у 2022 році пам‘ятних дат та ювілеїв у громадсько-

політичному житті, а також ювілеїв видатних історичних постатей, діячів 

культури, мистецтва, освіти, науки та інших галузей, підготовлені на 

виконання запиту Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Верховної Ради України С. Бабака та доручення Головного ученого секретаря 

Національної академії правових наук України Є. А. Гетьмана  (вх№ 473 від 

24.09.2021 р). 

На виконання поставленого завдання фахівці Інституту висловили 

рекомендацію у 2022 р. на державному рівні відзначати такі пам’ятні дати та 

ювілеї. I. Відомі події в Україні: 950 років із дня видання Правди Ярославичів 

(1072); 925 років з дня скликання Любецького з'їзду князів (1097) тощо; II. 

Видатні особистості: 8 січня – 70 років від дня народження Сергія Оксеника 
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(Сергія Іванюка) (1952-2018), літературознавця, прозаїка, журналіста, критика, 

перекладача; 13 січня – 90 років від дня народження Івана Костирі (1932-2003), 

прозаїка тощо (вих. № 370-02-52 від 22.10.2021) (виконавці: Д. П. Євтєєва, 

Л. М. Демидова, О. М. Попович, О. М. Самойлова, Д. О. Куковинець); 

- пропозиції та зауваження до проєкту Закону України  «Про основні 

засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-

технічної інноваційної діяльності в Україні» (реєстр. № 6418 від 10.12.2021) 

підготовлені за запитом Верховної Ради України (Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій С. Бабака) та на виконання 

доручення Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (вх. лист № 328 від 15.12.2021).  

У цілому слід погодитися із необхідністю прийняття подібного Закону – 

відповідне урегулювання зазначених відносин сприятиме подальшому розвитку 

актуальних дослідницьких сфер. Разом із тим за результатами ретельного 

аналізу положень вказаного проєкту слід висловити деякі судження, 

зауваження та пропозиції. 

Варто замість ст. 2 «Пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності» викласти в проєкті Закону статтю «Визначення 

термів», де окрім визначення «пріоритетні напрямки наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності» надати легальне визначення понять: 

«групи пріоритетних напрямів за тематичним спрямуванням», «висока наука», 

«подолання національних викликів», «реальний сектор економіки» та ін., які є 

оцінними та вживаються у змісті проєкту.  Стаття 3 проєкту пропонує 

диференціацію пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності. До однієї із груп автори пропонують назву «Висока 

наука», однак залишається незрозумілим що слід розуміти під такою наукою. 

Таким чином, варто було б залишити терміни «Теоретичні та прикладні 

теми». Більше того, у цій же статті критерієм до цієї групи пропонується 

«наявність вітчизняного наукового потенціалу». Такий термін видається занадто 

абстрактним і незрозумілим. Доцільно було б роз’яснити, що мається на увазі 
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під вітчизняним науковим потенціалом. В окремі статті законопроєкту доцільно 

виокремити та охарактеризувати групи пріоритетних напрямів за тематичним 

спрямуванням «Висока наука» та «Подолання національних викликів» з метою 

більш чіткого окреслення векторів пріоритетного розвитку наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності в Україні та подальшого їх розширення 

постановою Кабінету Міністрів України. У ст. 4 серед інструментів реалізації 

пріоритетних напрямів указано, зокрема, на грантову підтримку наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Національним 

фондом досліджень України. Вбачаться за доцільне доповнити цей пункт 

вказівкою й на інші суб’єкти, які можуть надавати грантову підтримку, 

приміром, на Президента України, Раду національної безпеки і оборони 

України, центральні органи виконавчої влади та ін. (виконавці – Д. П. Євтєєва, 

К. А. Новікова, А. С. Сидоренко, П. П. Нога) (№ 439-01-52 від 28.12.2021); 

– зауваження та пропозиції до проєкту Закону України  ««Про внесення 

змін до статті 130 Кримінального кодексу України щодо зменшення 

стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ» (реєстр. № 6365 від 

01.12.2021 р.)» (реєстр. № 6418 від 10.12.2021) підготовлені за запитом 

Верховної Ради України та на виконання доручення Президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист № 332 від 20.12.2021 

р.).  

На підставі аналізу тексту законопроєкту було надано такі пропозиції.  

1. Вдосконалення кримінально-правового регулювання з метою зниження 

рівня розповсюдження захворювання на ВІЛ та зменшення стигматизації та 

дискримінації осіб, які живуть з цим вірусом, є актуальним і необхідним. 

2. Спосіб, в який розробники законопроєкту № 6365 пропонують 

вдосконалити КК, є категорично неприйнятним, оскільки використання 

відсутнього в сучасній медицині і законодавстві України у сфері охорони 

здоров’я терміну «невиліковна інфекційна хвороба» призведе до 

декриміналізації умисного зараження ВІЛ, що є неприпустимим. 
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3. Умисне зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або 

збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби за своєю сутністю є 

заподіянням особі тяжкого тілесного ушкодження, не відрізняючись від 

останнього за характером і ступенем суспільної небезпечності. Враховуючи 

викладене, а також з метою зменшення стигматизації осіб, хворих на особливо 

небезпечні інфекційні хвороби, та носіїв таких хвороб слід передбачити в ч. 1 

ст. 121 КК таку ознаку тяжкого тілесного ушкодження, як зараження особливо 

небезпечною інфекційною хворобою або збудником особливо небезпечної 

інфекційної хвороби (виконавці – Н. О. Гуторова,) (№ 443-01-52 від 30.12.2021 

р.); 

– пропозиції фахівців Інституту до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

щодо виборів керівника наукової установи (реєстр. № 6236 від 01.11.2021 р.), 

підготовлені на виконання запиту Голови Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій Верховної Ради України С. Бабака та доручення Головного ученого 

секретаря Національної академії правових наук України Є. А. Гетьмана (вх. № 

497 від 09.11.2021 р.). 

Науковці висловили думку про доцільність залишення в колі виборців  

осіб, які працюють у науковій установі за сумісництвом за безстроковим 

договором, а також керівників наукових тем; включення до числа виборців 

аспірантів (ад’юнктів) та докторантів денної форми навчання, аспірантів 

(ад’юнктів) та докторантів, які навчаються за державним замовленням та які 

після закінчення аспірантури залишаться працювати в науковій установі.   

Висловлена думка про суперечливість пропозицію закріплення в Законі 

обов’язковості проведення дебатів (абз. 4 ч. 4 ст. 9 Законопроєкту), 

пропонується ч. 4 ст. 9 Законопроєкту доповнити положенням, що за 

письмовою вимогою більшості осіб, які мають право голосу на відповідних 

виборах, організаційний комітет організовує проведення дебатів між 

претендентами на посаду керівника наукової установи, порядок проведення 

яких визначається Кабінетом Міністрів України. Наголошено на  



 198 

неприпустимості  передбаченої Законопроєктом імперативної вимоги щодо 

обов'язкового висунення не менше одного кандидата від первинної профспілки 

для забезпечення альтернативності виборів (абз. 2 ч. 4). 

Зазначено, що у пропонованій нормі законопроєкту невизначений 

механізм висунення кандидата первинною профспілкою, що може породжувати 

труднощі на практиці (вих. № 397-01-52 від 22.11.2021) (виконавці: 

Д. П. Євтєєва, В. М. Шевчук, С. С. Шрамко, Т. Є. Дунаєва); 

– пропозиції фахівців Інституту до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про особливості правового режиму 

діяльності Національної академії наук України, національних галузевих 

академій наук та статусу їх майнового комплексу»  щодо пріоритетності 

використання нерухомого майна для наукової діяльності (реєстр. № 6235 від 

01.11.2021), підготовлені на виконання запиту Голови Комітету з питань 

освіти, науки та інновацій Верховної Ради України С. Бабака та доручення 

Головного ученого секретаря Національної академії правових наук України 

Є. А. Гетьмана (вх. № 497 від 09.11.2021 р.). 

Серед зауважень, зокрема, зазначено, що використання терміна 

«ефективність» у Законопроєкті (щодо ефективності використання майна) 

створює підґрунтя для нових оціночних понять і не відповідає принципу 

правової визначеності. Недоліком є відсутність у Законопроєкті відповідних 

критеріїв такої ефективності. з урахуванням наведених зауважень Законопроєкт 

може бути підтриманий і прийнятий Верховною Радою України (вих. № 397-

01-52 від 22.11.2021) (виконавці: Д. П. Євтєєва, В. М. Шевчук, К. А. Новікова). 

 

 

На запит Президента України понад виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 2 документи: 

– пропозиції до структури, змісту та основних положень стратегії 

захисту, збереження та популяризації історії української державності, 

підготовлені на виконання Указу Президента України від 24 серпня 2021 р. № 
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423 та доручення головного ученого секретаря Національної академії правових 

наук України Є. А. Гетьмана з метою виконання указу Президента України від 

24.08.2021 р. № 423 «Про День Української державності» (вх. лист № 450 від 

06.09.2021 р.). 

Запропоновано таку структуру Стратегії захисту, збереження і 

популяризації історії української державності: преамбула та 5 таких розділів – 

1. Загальна частина. 2. Принципи Стратегії. 3. Мета, цілі, стратегічні напрями, 

завдання. 4. Очікувані результати реалізації Стратегії. 5. Виконання та оцінка 

прогресу реалізації Стратегії. 

Відокремлені основні чотири етапи розвитку української державності: 

Перший – Київська Русь, Галицько-Волинська держава; другий – Запорозька 

Січ та Українська козацька держава (Гетьманщина); третій – УНР за 

Центральної Ради, Українська держава за П. Скоропадського, УНР за 

Директорії та ЗУНР; четвертий – сучасна Українська держава (вих. № 335-01-52 

від 24.09.2021) (виконавці – Г. К. Авдєєва, І. О. Христич); 

– пропозиції щодо підготовки Державної цільової програми розвитку 

дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року та забезпечення 

державної підтримки молодих учених, підготовлені на виконання листа 

Президента України щодо стану реалізації його програми на період 2021-2024 

роки, доручення Прем’єр-міністра України від 31.08.2021 р., а також 

доручення головного ученого секретаря Національної академії правових наук 

України Є. А. Гетьмана (вх. лист № 452 від 07.09.2021). 

Науковцями Інституту були висловлені такі судження. Щодо Державної 

цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період 

до 2026 року, то розглядувана Програма має бути розроблена відповідно до 

Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур 

в Україні на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.04.2021 р. № 322-р, обовʼязково повинна ураховувати 

засадничі, фундаментальні положення, включаючи нормативно-правову, 

організаційну, технічну, фінансову, кадрову та інші складові і т.д. Для 
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посилення забезпечення державної підтримки молодих учених рекомендується: 

створити єдину державну спеціалізовану базу даних молодих учених,  

популяризувати серед молоді навчання на освітньо-науковому рівні; надавати 

особам, які здобувають ступінь доктора філософії (денна форма) або доктора 

наук, певну державну соціальну та фінансову підтримку тощо (вих. лист № 321-

01-52 від 09.09.2021) (виконавці – Д. П. Євтєєва, Л. М. Демидова,  

М. Г. Колодяжний, О. І. Марочкін, К. А. Новікова, А. В. Калініна, О. В. Новіков, 

Т. Є. Дунаєва, А. А. Барабаш). 

 

 

На запит Кабінету Міністрів України на виконання паспорту 

бюджетної програми підготовлено 1 документ: 

 науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

державну політику перехідного періоду», підготовлений на запит Віце-прем’єр-

міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України  О. Ю. Резнікова та доручення президента Національної 

академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист 12-01-55 від 

11.01.2021 р.). 

Науковцями Інституту зазначено, що законопроєкт позбавлений реальних 

механізмів протидії збройній агресії Російської Федерації та не містить 

правових механізмів вирішення ситуацій, які можуть виникнути в перехідний 

період після окупації Донецької та Луганської областей, Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя. Названий проєкт закону містить явні 

недоліки, які свідчать про неможливість його прийняття в такому вигляді та 

навіть має ризики одержання зворотного ефекту, ніж проголошений в 

пояснювальній записці до нього (вих. лист № 26-01-22 від 22.01.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова, Ю. Б. Данильченко, М. В. Шепітько,  

В. М. Пашков, А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, А. С. Сидоренко, С. В. Подкопаєв, 

О. І. Марочкін); 
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На запит міністерств понад виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 5 документів: 

 зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

щодо Національного фонду досліджень України, підготовлені на виконання 

запиту Міністерства освіти та науки України та доручення головного ученого 

секретаря Національної академії правових наук України Є. А. Гетьмана 

(вх. лист № 490 від 18.10.2021 р.). 

Проаналізувавши положення зазначеного законопроєкту, фахівці 

Інституту дійшли таких висновків. У цілому слід підтримати прийняття 

рецензованого законопроєкту. Разом із тим доцільно висловити й певні 

рекомендації щодо положень законопроєкту, на-кшталт, у ст. 52 та 53 

передбачено, що члени наукової ради, а також наглядової ради Національного 

фонду досліджень України виконують свої обов'язки на громадських засадах, 

однак за такої ситуації створюються корупційні ризики (вих. № 366-01-52 від 

20.10.2021) (виконаці – Д. П. Євтєєва, Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, О. В. 

Новіков); 

 пропозиції щодо грантового фінансування науки в Україні та 

діяльності Національного фонду досліджень України, підготовлені на 

виконання запиту Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Верховної Ради України С. Бабака та доручення головного ученого секретаря 

Національної академії правових наук України Є. А. Гетьмана (вх. ел. лист № 

398 від 24.05.2021). 

Фахівці Інституту запропонували переглянути та оптимізувати строки 

укладення договорів. За умов суттєвого відтермінування початку робіт виходом 

із ситуації вбачається надання можливості творчим колективам відступати від 

заявки, а також перерозподіляти завдання на інші етапи (вих. лист № 205-01-52 

від 07.06.2021) (виконавці – Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов); 
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– пропозиції та зауваження до проєкту Закону України “Про формування 

та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку 

фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-

педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих 

відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту”, підготовлені на 

виконання запиту Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Верховної Ради України С. Бабака та доручення головного ученого секретаря 

Національної академії правових наук України Є. А. Гетьмана (реєстр. № 5467 

від 05.05.2021). 

Проєктом Закону передбачається врегулювати особливості відносин, що 

виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного та/або 

регіонального замовлення, при його реалізації можуть виникати проблеми щодо 

дотримання окремих гарантій, задекларованих в Основному Законі України. 

При цьому законопроєкт прямо не суперечить чинним Законам України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про фахову передвищу освіту». 

Крім того, законопроєкт фактично залишив поза увагою окремі 

положення Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, схваленої Указом Президента України від 26.06.3013 року. Зокрема, мова 

йде про освітні округи. Крім того, на нашу думку, є доцільним врахувати 

окремі положення проєкту Концепції розвитку професійно-технічної освіти на 

2022 – 2027 роки, що знаходиться на обговоренні у Міністерстві освіти і науки 

України, зокрема, щодо розвитку партнерства у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти; популяризації професійної (професійно-технічної) освіти; 

елементи організаційної структури. 

Проєкт Закону дасть змогу врегулювати питання особливості відносин, 

що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного та/або 

регіонального замовлення на підготовку здобувачів вищої, фахової передвищої, 

наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів 

підготовчих відділень закладів вищої освіти, післядипломної освіти (вих. лист 
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№ 193-01-52 від 24.05.2021) (виконавці – В.М. Пашков, А.О. Гаркуша,  

Є.О. Гаркуша, А. С. Сидоренко, С. В. Панова); 

 пропозиції та зауваження з визначення засад бюджетної політики 

та показників державного бюджету на 2022 – 2024 роки в частині реалізації 

політики держави у сфері освіти, науки та науково-технічної діяльності, 

підготовлені на виконання запиту Голови Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій Верховної Ради України С. Бабака та доручення першого віце-

Президента Національної академії правових наук України В. А. Журавля (вх. ел. 

лист № 414 від 11.06.2021). 

Ознайомившись із Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки та пакетом 

супровідних документів, фахівці Інституту сформулювали певні пропозиції з 

урахуванням потреб науково-дослідної установи. Ураховуючи Status quo 

Інституту, а також прагнення Інституту розвиватися на ринку наукових послуг, 

було виділено певні актуальні потреби установи, зокрема: 

1) у виділенні місць для підготовки наукових кадрів за рахунок 

державного замовлення; 

2) в оновленні та розширенні матеріально-технічної бази шляхом 

придбання ліцензійного програмного забезпечення, нового комп’ютерного 

обладнання та офісної техніки, поповненні бібліотечного фонду, придбанні 

меблів, мультимедійного обладнання та ін. Особливе значення цей пункт має у 

зв’язку з наданням освітніх послуг при підготовці наукових кадрів; 

3) у збільшенні штатного розпису в частині збільшення як наукових 

працівників, необхідних для реалізації абсолютно нових напрямів досліджень, 

так і обслуговуючого персоналу, зайнятого в утриманні орендованих 

Інститутом площ понад 2000 кв.м., та задіяного в забезпеченні якісного 

наукового процесу; 

4) у звільненні від оподаткування операцій з постачання послуг зі 

здобуття освіти (підготовлений фахівцями Інституту законопроєкт із цього 

питання додається); 



 204 

5) у виділенні достатнього фінансування для постійного підвищення 

кваліфікації наукових кадрів шляхом стажування, у т.ч. закордонного;  

6) у виділенні достатнього фінансування на публікації наукової 

продукції, зокрема у закордонних виданнях, що індексуються у провідних 

міжнародних наукометричних базах (вих. лист № 217-01-52 від 14.06.2021) 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов, Н. О. Ізотова); 

– пропозиції фахівців Інституту щодо роз’яснення значення термінів 

«анексія», «окупація», «анексована територія» та «окупована територія», а 

також визначення коректності їх застосування стосовно тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

підготовлені на виконання запиту Міністерства освіти і науки України та 

доручення Головного ученого секретаря Національної академії правових наук 

України Є. А. Гетьмана  (вх. № 453 від 07.09.2021 р.).  

Надано такі роз’яснення термінів: 

Анексія (annexation – англ.) – це насильницьке захоплення однієї держави 

або частини її території іншою державою, яке супроводжується зазвичай 

нікчемною (незаконною) легітимацією/юридичним закріпленням такого 

приєднання шляхом підписання договору, проведення референдуму тощо.  

Анексована територія (annexed territory – англ.) – це частина якої-небудь 

країни або вся країна, на яку інша держава поширює свій суверенітет шляхом 

нікчемного договору, незаконного референдуму тощо. 

Окупація (оccupation – англ.) – це фактичне встановлення контролю над 

певною частиною держави за допомогою військових сил держави-окупанта, що 

надає останній можливість здійснювати владу на цій території, замість 

легального уряду. 

Окупована територія (occupied territory – англ.) – це частина якої-небудь 

країни або вся країна, що знаходиться під контролем військових сил іншої 

держави.  

Що стосується коректності застосування наведених термінів та їх 

тлумачень стосовно тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
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Крим та м. Севастополя, то в цілому в юридичному контексті відповідної 

проблематики таке вживання є цілком можливим, адже воно наводиться із 

посиланням на положення актів міжнародного права і роз’яснення, що 

наводяться у високоавторитетних юридичних словниках (вих. № від 13.09.2021 

р. № 324-01-52) (виконавці: Н. О. Гуторова, Ю. Б. Данильченко,  

Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

 

 

На запит Вищої Ради правосуддя на виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 2 документи: 

– пропозиції щодо структури щорічної доповіді «Про стан забезпечення 

незалежності суддів України», затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя 

№ 3475/0/15-20 від 10 грудня 2020 р., підготовлені на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України Петришина О.В. (вх. 

лист  № 24 від 12.01.2021 р.). 

Проаналізувавши зміст Щорічної доповіді «Про стан незалежності суддів 

України» (далі – Щорічна доповідь) можемо висловити пропозиції, а саме: 

найбільш доцільною назвою цієї Щорічної доповіді є така: «Про стан 

забезпечення незалежності судової влади та суддів в Україні». Ці поняття є 

невід'ємними та взаємозалежними, оскільки незалежність суддів є складником 

незалежності судової влади як її носіїв. Структуру незалежності судової влади 

складають: політична незалежність; економічна незалежність; судоустрійна 

незалежність; процесуальна незажність. Вважаємо, що Щорічна доповідь має 

бути упорядкована відповідно до зазначених складників. Зокрема, до 

політичної незалежності відносить і державно-правова політика. Уявляється, 

що Вища рада правосуддя при підготовці Щорічної доповіді має більш широко 

використовувати можливості громадянського сектору, зокрема неурядових 

організацій, що займаються дослідженням належного судівництва, інструменти 

незалежного контролю діяльності судів. (вих. лист. № 20-02-52 від 18.01.2021 

р.) (виконавці – О. І. Марочкін, А. А. Барабаш); 
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– висновок  за результатами опрацювання щорічної доповіді «Про стан 

забезпечення незалежності суддів в Україні за 2020 рік»,  підготовлені на лист 

В.о. голови вищої Ради правосуддя О. В. Маловацького та на виконання 

доручення Президента Національної академії правових наук України 

Петришина О.В. (вх. лист  № 24 від 12.10.2021 р.). 

Проаналізувавши Щорічну доповідь «Про стан незалежності суддів в 

Україні» (далі – Щорічна доповідь) можемо зазначити, що заваження та  

пропозиції відсутні, оскільки вона містить огляд основних проблемних питань 

щодо сучасного стану нормативно-правового регулювання у сфері правосуддя, 

забезпечення гарантій суддівської незалежності, а також аналіз випадків 

втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Серед пріоритетних 

проблем, які потребують якнайшвидшого вирішення, звертається увага на 

проблему нестачі суддів для здійснення правосуддя, дефіцит кадрів у судах та 

недостатнє матеріальне забезпечення. Проблематика є актуальною  для 

вирішення якої відповідатиме суспільним і державним інтересам. (вих. лист. № 

364-01-52 від 12.10.2021 р.) (виконавець – С. В. Подкопаєв). 

 

 

На доручення Президії НАПрН України понад виконання паспорту 

бюджетної програми підготовлено 2 документи: 

 пропозиції фахівців Інституту до проєкту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії» від 13.05.2021 р., підготовлені на виконання доручення Головного 

ученого секретаря Національної академії правових наук України 

Є. А. Гетьмана  (вх. № 397 від 19.05.2021).  

Науковці інституту дійшли висновку, що цей проєкт потребує 

доопрацювання з огляду на необхідність внесення реадкційних уточнень щодо 

переліку термінів у загальних положеннях, нерозповсюдження дії положення 
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щодо участі однією особою протягом календарного року не 

більше як у восьми  разових радах на рецензентів тощо (вих. лист № 209-01-52 

від 07.06.2021) (виконавці – Д. П. Євтєєва,  М. Г. Колодяжний,  

М. І. Пашковський, О. О. Пащенко, О. І. Марочкін, А. В. Калініна, А. О. Гаркуша 

Є. О. Гаркуша, А. С. Сидоренко, Т. Є. Дунаєва); 

 пропозиції фахівців Інституту до проєкту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження доктора наук» 

від 14.05.2021 р., підготовлені на виконання доручення Головного ученого 

секретаря Національної академії правових наук України Є. А. Гетьмана  (вх. 

№ 397 від 19.05.2021).  

Науковці інституту дійшли висновку, що проєкт потребує доопрацювання 

з огляду на необхідність конкретизації деяких положень, щоб уникнути дуже 

широкого застосування адміністративного розсуду (вих. лист № 209-01-52 від 

07.06.2021) (виконавці – Д. П. Євтєєва,  М. Г. Колодяжний, М. І. Пашковський, 

О. О. Пащенко, О. І. Марочкін, А. В. Калініна, А. О. Гаркуша Є. О. Гаркуша, 

А. С. Сидоренко, Т. Є. Дунаєва). 

 

 

5.2. Науково-правові (науково-експертні) висновки щодо 

правозастосовної діяльності. 

На запит Верховного Суду на виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 17 документів: 

 науково-правовий висновок  стосовно кваліфікації шахрайства (ст. 

190 КК), предметом  вчинення якого було майно, попередньо набуте злочином 

(ст. 289 КК), підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду 

у складі Верховного Суду В. К. Маринича (вх. лист № 345 від 02.02.2021). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків. Подальше відчуження 

транспортного засобу, яким до цього особа заволоділа незаконним шляхом, та 

отримання за нього грошових коштів має отримувати належну кримінально-

правову оцінку. У наведеному випадку є два одиничних злочини (кримінальні 
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правопорушення), кожний з яких підлягає самостійній кваліфікації (вих. лист 

№ 80-02-35 від 03.03.2021) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко); 

 науково-правовий висновок  стосовно критеріїв для віднесення зброї 

до вогнепальної, підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду Т. В. Шевченко (вх. лист № 347 від 05.02.2021). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків. 1) револьвер, який надійшов 

на дослідження, може бути предметом кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 262-264 КК України; 2) вирішальним критерієм для 

віднесення зброї до вогнепальної є наявність у об’єкта дослідження комплексу 

криміналістичних ознак: а)  (вогнепальність); б) (збройовість); в)  

(придатність); 3) висновок про те, що револьвер, який надійшов на 

дослідження, не є предметом кримінальних правопорушень, передбачених 

ст.ст. 262-264 КК України  є неточним. Потребує проведення додаткових 

судово-експертних досліджень (вих. лист № 150-02-35  від 14.04.2021) 

(виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько); 

 науково-правовий висновок  щодо тлумачення поняття «агресивна 

війна» у розумінні положень статті 437 Кримінального кодексу Уккраїни, 

підготовлений на звернення судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду А. О. Чистика (вх. лист № 352 від 16.02.2021). 

Фахівець Інституту В. І. Борисов дійшов таких висновків. Елемент 

агресивної війни може виявлятись у меті держави, яка розпочинає війну: 1)  

окопувати чи завоювати територію іншої  держави чи її частину; 2) підтримати 

іншу державу у веденні агресивної війни проти третьої держави; 3) запобігти 

наданню допомоги іншою державою третій державі, чию територію держава-

агресор хоче окупувати чи завоювати. Проте такі дії можуть бути визнані 

агресивною війною за умови їх значної масштабності. Поняття «агресивна 

війна» та «агресивні воєнні дії» є різновидами «агресії». Ключова відмінність 

між ними у масштабності ведення воєнних дій (вих. лист № 99-02-35 від 

15.03.2021) (виконавці – В. І. Борисов, В. А. Ситник); 
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 науково-правовий висновок  щодо застосування ч. 2 ст. 3692 КК за 

ознаками суб’єкта злочину, підготовлений на звернення судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду Г. М. Анісімова (вх. лист № 357 

від 24.02.2021). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків. Дії, зазначені в ч. 2 ст. 3692 

КК, пов’язані із зловживанням впливом, можуть бути вчинені будь-якою 

особою (вих. лист № 100-01-35 від 15.03.2021) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. 

Пащенко); 

– науково-правовий висновок  щодо застосування положень ст. 49 КК 

України та порядку визначення строків давності для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, підготовлений на звернення судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду В. В. Щепоткіної (вх. лист № 360 

від 26.02.2021). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків. У разі ухилення особи від 

досудового розслідування або суду строк давності має зупинятися, а не 

перериватися  (вих. лист № 109-02-35 від 22.03.2021) (виконавці – В. І. Борисов, 

О. О. Пащенко); 

– науково-правовий висновок  щодо надання наукового висновку у справі 

№ 755/7958/17 стосовно правозастосування ч. 3 ст. 187 КК, підготовлений на 

звернення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

Ю. М. Луганського (вх. лист № 372 від 18.03.2021). 

Було зроблено висновок, що дії особи, яка хоча фізично і не здійснювала, 

проте, шляхом психологічного спонукання іншої особи змусила передати їй 

грошові кошти чи майно, які зберігались в іншому приміщенні, у місці з 

обмеженим доступом із погрозою застосування насильства, як є небезпечним 

для життя і здоров’я можливо кваліфікувати за ознакою проникнення до 

приміщення (вих. лист № 159-02-32 від 20.04.2021) (виконавець – 

Д. П. Євтєєва); 

 науково-правовий висновок  щодо надання наукового висновку у 

справі № 243/7758/20 щодо застосування положень ст. 71 КК, пов’язаних із 
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можливістю врахування факту повного відбуття покарання за попереднім 

вироком, підготовлений на звернення судді судді Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду В.В. Короля (вх. лист № 383 від 12.04.2021). 

Фахівці Інституту дійшли таких висновків. Вирішення питання про те, чи 

підлягають застосуванню норми ст. 71 КК, якщо особа після постановлення 

вироку вчинила нове кримінальне правопорушення, проте відсутня невідбута 

частина покарання за попереднім вироком має вирішуватися варіативно, 

залежно від видів призначених покарань. Якщо це основні покарання: штраф 

(ст. 53 КК) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю (ст. 55 КК), то немає сенсу застосовувати інститут сукупності 

вироків, адже ці покарання складанню не підлягають і виконуються самостійно 

(ч. 3 ст. 72 КК). За таких обставин впливати на розмір покарання за другим 

вироком можуть лише обставини, які його обтяжують. В інших же випадках (за 

інших покарань) мають застосовуватися правила ст. 71 КК, тобто покарання 

має призначатися за сукупністю вироків, з обов’язковим урахуванням того 

строку покарання, що вже було відбуте за попереднім вироком (вих. лист № 

183-02-35 від 13.05.2021) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко); 

– науковий висновок щодо окремих питань звільнення з посад прокурорів, 

порушених у листі Голови Касаційного адміністративного суду в складі 

Верховного Суду М.І. Смоковича, підготовлений на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина (вх. 

лист № 448 від 11.05.2021 р.) (вх. електр. лист № 383 від 11.05.2021 р.). 

Зроблено висновок, що  відсутність фактів ліквідації, реорганізації органу 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, чи скорочення кількості 

прокурорів органу прокуратури на момент звільнення прокурора незважаючи на 

наявність передбачених п. 19 Розділу ІІ Закону № 113-ІХ підстав, не може 

слугувати підставою для їх звільнення згідно саме п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону № 

1697-VII. Положення розділу ІІ Закону № 113-ІХ, а так само Порядку 

звільнення прокурорів у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або 

скорочення кількості прокурорів, затвердженого наказом Генерального 
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прокурора 17 грудня 2020 року № 589 так само можна вважати тимчасовими та 

такими, що визначають окремий від Закону № 1697-VII порядок звільнення 

прокурорів (вих. № 187-01-52 від 19.05.2021 р.) (виконавець –  С. В.Подкопаєв); 

 науковий висновок щодо застосування окремих положень Закону 

Украiни вiд 14 серпия 2014 р. № 1644-VП «Про санкцii», підготовлені на 

виконання доручення Голови Касаційного адмінстартивного суду Михайла 

Смоковича та Президента Національної академії правових наук України 

О. В. Петришина (вх. лист № 446 від 26.08.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли наступних висновків: 1. Якщо діяльність 

особи, яка є громадянином (громадянкою) України не є терористичною, на неї 

не можуть бути накладені санкції, передбачені Законом України від 14 серпня 

2014 р. № 1644-VІІ «Про санкції». 2. Відсутність затвердженого Регламенту 

РНБО є вадою у правовій системі України, проте за наявності дотримання 

порядку прийняття рішень РНБО, що визначений Законом України «Про раду 

національної безпеки і оборони України», рішення цього органу є 

правомочними (законними, правовими) (вих. лист № 325-01-52 від 13.09.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко); 

 науково-правовий висновок щодо необхідності встановлення 

економічної ознаки предмета крадіжки, передбаченої ч. 3 ст. 185 КК України, 

та відмежування кримінально-караної крадіжки від дрібного викрадення 

чужого майна, передбаченого ст. 51 КУпАП, підготовлений на звернення судді 

судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду В.В. Короля (вх. 

№ 457 від 09.09.2021 р.). 

Фахівці Інституту сформували наступні висновки. Відсутність 

встановленої економічної ознаки предмета крадіжки, передбаченої ч. 3 ст. 185 

КК, виключає кримінальну відповідальність за вчинення кримінального 

правопорушення, однак не виключає адміністративну відповідальність за ст. 51 

КУпАП. Наявність встановлених обставин, що обтяжують відповідальність за 

вчинення крадіжки (ч. 3 ст. 185 КК), за: відсутності необхідної економічної 

ознаки, може свідчити лише про вчинення такою особою (особами) інших 
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правопорушень (наприклад,порушення недоторканності житла ст. 162 КК) (вих. 

лист № 346-01-35 від 06.10.2021) (виконавці – В. І. Борисов, М. В. Шепітько); 

  науковий висновок щодо тлумачення окремих положень статей 

260, 263, 437, 438 КК України, підготовлений на звернення судді судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду О. П. Ємця (вх. № 

479 від 05.10.2021 р.). 

Фахівці Інституту сформували наступні висновки. Особа, яка діє в межах 

вирішення стратегічних та тактичних потреб окупацiйної армiї як частини 

вiйськових операцiй (так само як i будь-яка iнша особа, що вiдповiдає ознакам 

загального суб'єкта кримiнального правопорушення, закрiпленим у ч. 1 ст. 18 

КК) може бути суб'єктом кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 438 КК України) (вих. лист № 376-02-35 від 01.11.2021 р.) (виконавці – 

В. І. Борисов, О. О. Пащенко); 

 науковий висновок щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК України), 

підготовлений на звернення судді судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду В. В. Наставного (вх. № 486/1 від 26.10.2021 р.). 

Фахівці Інституту сформували наступні висновки. За обставин, що 

викладені у зверненні судді, доцільно звільнити особу саме від кримінальної 

відповідальності, таким чином, відмовляючись від офіційного осуду держави за 

вчинене діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, керуючись 

принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, яка має забезпечити непорушення прав особи на виконання 

обов'язку суду на її звільнення від кримінальної відповідальності (вих. лист № 

399-02-35 від 23.11.2021 р.) (виконавець – М. В. Шепітько). 

 науковий висновок стосовно кримінальної відповідальності за 

незаконну діяльність у сфері грального бізнесу, підготовлений на звернення 

судді судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

Т. В. Шевченко (вх. № 582 від 05.10.2021 р.). 
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Фахівці Інституту дійшли висновку, що оскільки Закон України № 768-IX 

від 14 липня 2020 р. скасував у нормі ч. 1 ст. 203-2 КК України кримінальну 

протиправність зайняття гральним бізнесом та ввів нову кримінально-правову 

заборону на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, 

лотерей, вбачається, що норма ст. 203-2 КК України в редакції Закону України 

№ 768-IX від 14.07.2020 р. має зворотну дію в часі. Скасування відбулося 

шляхом заміни однієї норми іншою – новою (вих. лист № 407-01-35 від 

26.11.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова); 

 науковий висновок щодо окремих питань розмежування 

кримінальних правопорушеь, передбачених ст. 368 КК та ст. 190 КК, 

підготовлений на звернення судді судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду М. І. Ковтуновича (вх. № 495/1 від 05.11.2021 р.). 

Фахівець Інституту сформував наступні висновки. Якщо заявник (особа, 

яка падала неправомiрну вигоду) була обiзнана у юридичних тонкощах 

видiлення земельних дiлянок (сесiя сiльради надає не дозвiл, а лише 

погодження) i саме про це вона домовлялася iз одержувачем неправомiрної 

вигоди – дiяння останньої має квалiфiкуватися за ст. 190 КК. В iншому ж 

випадку, коли усвiдомленням М. не охоплювався той факт, що земельну 

дiлянку сiльська рада надати не може, а надає лише погодження - дiяння 

одержувача неправомiрної вигоди мае квалiфiкуватися за ст. 368 КК (вих. лист 

№ 408-02-35 від 26.11.2021 р.) (виконавець – О. О. Пащенко); 

 науково-правовий висновок щодо кваліфікації за ст. 286 КК дій 

водія, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої померла 

вагітна жінка та загинув плід дитини, підготовлений на звернення судді судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду С. В. Яковлевої (вх. № 

502 від 12.11.2021 р.). 

Фахівці Інституту дійшли висновку, що дії особи, що допустила ДТП 

необхідно кваліфікувати  за ч. 2 ст. 286 КК за ознакою заподіяння тяжкого 

тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Загибель плоду є 

обставиною, яка повинна бути врахована при наданні кримінально-правової 
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характеристики вчиненого, зокрема, визначенні ступеня тяжкості 

кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК) (вих. лист №   415-02-35 від 

07.12.2021 р.) (виконавці – В. І. Борисов, А. О. Бабич); 

– науковий висновок щодо окремих питань пов’язаних із 

недоотриманням суддями суддівської винагороди та відшкодування шкоди, 

порушених у листі судді Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду Н. М. Мартинюка, підготовлений на виконання доручення 

Президента Національної академії правових наук України Петришина О.В. (вх. 

лист № 994 від 06.12.2021 р.). 

Зроблено висновок, що законодавець не може свавільно встановлювати 

або змінювати розмір винагороди судді, використовуючи свої повноваження як 

інструмент впливу на судову владу (п.п. 4.1. рішення КСУ від 11 березня 2020 

р. № 4-р/2020). Крім того, у п. 4.3 даного рішення передбачено, що втрачені у 

зв’язку з цим обмеження (йдеться про обмеження, що встановлювалися ст. 29 

Закону № 294) кошти необхідно компенсувати відповідними виплатами, 

оскільки суддівська винагорода є складовим елементом статусу судді, 

визначеного Конституцією України. Загалом право суддів на компенсацію в 

результаті зменшення розміру суддівської  винагороди витікає з позицій КСУ, 

оскільки  розглядається в якості складового елементу їх статусу, що має 

особливі гарантії забезпечення незалежності, враховуючи специфіку їх 

діяльності по здійсненню правосуддя (вих. лист № 440-01-52 від 29.12.2021 р.) 

(виконавець –  С. В. Подкопаєв); 

– науковий висновок щодо окремих питань визначення розміру 

суддівської винагороди судді Верховного Суду, порушених у листі судді 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 

Н. М. Мартинюка, підготовлений на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України Петришина О.В. (вх. лист № 993 

від 06.12.2021 р.). 

Зроблено висновок, що обидва нормативні положення Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»: п.3 ч.3 ст. 135 в редакції Закону України «Про 
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внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 193-IX  

від 16 жовтня 2019 р. (далі – Закон № 193-IX) та п. 24 розділу ІІ в редакції 

Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону № 1774-

VIII від 6 грудня 2016 р. (далі – Закону № 1774-VIII) стосуються одного 

питання – визначення базового розміру посадового окладу суддів Верховного 

Суду. При цьому Закон № 193-IX було прийнято пізніше Закону № 1774-VIII 

(2016 р., набрав чинності в 2017 р.). Відповідно має місце темпоральна (часова) 

колізія тобто та колізія, що виникає внаслідок видання в різний час з того ж 

самого питання принаймні двох норм права, а тому в даному випадку може 

бути використано загальний колізійний темпоральний принцип lex posterior 

derogate priori (вих. лист № 441-01-52 від 29.12.2021 р.) (виконавець –  

С. В. Подкопаєв). 

 

 

Впровадження результатів аналітичної діяльності  

фахівців Інституту. 

1. На пропозиції фахівців Інституту (Л. М. Демидової,  

Ю. Б. Данильченка, М. В. Шепітька, В. М. Пашкова, А. О. Гаркуші, Є. О. 

Гаркуші, А. С. Сидоренко, С. В. Подкопаєва, О. І. Марочкіна), викладені у 

науково-правовому висновку на проєкт Закону України «Про державну 

політику перехідного періоду», підготовлені на запит Віце-прем’єр-міністра 

України –  Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України  О. Ю. Резнікова отримано акт впровадження від Кабінету Міністрів 

України за підписом Віце прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України О. Ю. Резнікова (вих. № 26928/0/2-21 

від 18.08.2021 р.; вх. № 110-01-22 від 26.08.2021 р.). 

2. Пропозиції Авдєєвої Г.К. щодо мети і порядку рецензування висновків 

експертів включені у проект Закону України «Про судово-експертну діяльність 

та самоврядування судових експертів» (реестр. № 6284-2 від 22.11.2021). 
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VІ 

НАУКОВО-ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИКОНАНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ  

І ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ 

 

За звітний період науковцями Інституту за цивільно-правовими 

договорами були виконано 29 науково-правових висновків на замовлення 

фізичних та юридичних осіб на загальну суму 256 250,00 грн: 

 

Ознайомлення з матеріалами замовників для подальшого надання 

науково-правового висновку за договором (8): 

1) договір № 04/01від 04.01.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

наявності істотної шкоди як ознаки кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 176 КК України, а також додержання вимог КПК України 

щодо потерпілого у кримінальному провадженні (600,00 грн);  

2) договір № 13/03 від 13.01.2021 р. за зверненням фізичної особи 

щодо визначення змісту поняття «діяння, вчинене на шкоду інформаційній 

безпеці України» (600,00 грн);  

3) договір № 23/05 від 23.03.2021 р. за зверненням фізичної особи 

щодо надання визначення поняття «підривна діяльність проти України» (600,00 

грн);  

4) договір № 06/06 від 06.04.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань продовження строку досудового розслідування у кримінальному 

провадженні та інших окремих кримінальних процесуальних питань (600,00 

грн);  

5) договір № 15/07 від 15.04.2021 р. за зверненням адвокатського 

об’єднання щодо надання кримінально-правової оцінки діям особи (600,00 грн);  

6) договір № 21/10 від 21.04.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

процесуальних питань виконання вироку (600,00 грн);  
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7) договір № 05/11 від 05.05.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань порядку, способів і строків складення та вручення повідомлення про 

підозру, визначення строків досудового розслідування у кримінальному 

провадженні та інших окремих кримінальних процесуальних питань (600,00 

грн);  

8) договір № 09/21 від 09.09.2021 р. за зверненням фізичної особи  

щодо питань кваліфікації за ст. 191 Кримінального кодексу України (2 000,00 

грн).  

 

Надання науково-правових висновків за договорами (21): 

1) договір № 06/02 від 06.01.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

наявності істотної шкоди як ознаки кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 176 КК України, а також додержання вимог КПК України 

щодо потерпілого у кримінальному провадженні (30 000,00 грн);  

2) договір № 15/04 від 15.03.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

добровільності укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні 

та наявності підстав для перегляду обвинувального вироку суду за 

нововиявленими обставинами(20 000,00 грн);  

3) договір № 16/08 від 16.04.2021 р. за зверненням адвокатського 

об’єднання щодо надання кримінально-правової оцінки діям особи (25 000,00 

грн);  

4) договір № 20/09 від 20.04.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань продовження строку досудового розслідування у кримінальному 

провадженні та інших окремих кримінальних процесуальних питань (20 000,00 

грн);  

5) договір № 17/12 від 17.05.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань порядку, способів та строків складення та вручення повідомлення про 

підозру, визначення строків досудового розслідування у кримінальному 
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провадженні   та інших окремих кримінальних процесуальних питань 

(22 000,00 грн);  

6) договір № 24/13 від 24.05.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань укладення договору про надання правової допомоги (30 000,00 тис. 

грн);  

7) договір № 15/14 від 15.06.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань обчислення строків у кримінальному провадженні (6000,00 грн); 

8) договір № 15/15 від 15.06.2021 р. за зверненням юридичної особи 

щодо питань відповідності дій директора школи положенням чинного 

законодавства (14 000,00 грн); 

9) договір № 05/16 від 05.07.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні (5000,00 грн); 

10) договір № 05/17 від 05.07.2021 р. за зверненням фізичної особи 

щодо питань поновлення на посаді прокурора та виплати середнього заробітку 

за час вимушеного прогулу (12 000,00 грн);  

11) договір № 05/18 від 05.07.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань наявності авторського права і/або суміжних прав у кінокомпаній на 

аудіовізуальні твори (4950,00 грн); 

12) договір № 22/19 від 22.07.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань продовження строків досудового розслідування у кримінальному 

провадженні (5000,00 грн); 

13) договір № 17/20 від 17.08.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

питань кваліфікації кримінального правопорушення (9500,00 грн); 

14) договір № 16/22 від 16.09.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

підстав для отримання повноважень представника із захисту авторських прав, а 

також обсягу матеріальної шкоди, яка може бути завдана внаслідок порушення 

авторського права і суміжних прав на аудіовізуальні твори (500,00 грн); 

15) договір № 16/23 від 16.09.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні (500,00 грн); 
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16) договір № 20/24 від 20.10.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

порядку, повідомлення про підозру та визначення строків досудового 

розслідування у кримінальному провадженні (7000,00 грн);  

17) договір №  05/25 від 05.11.2021 р. за зверненням фізичної особи 

щодо окремих кримінальних процесуальних питань (10 000,00 грн); 

18) договір № 03/26 від 03.12.2021 р. за зверненням школи-ліцею щодо 

правових підстав надання безповоротної фінансової благодійної допомоги 

працівникам закладу освіти (12 000,00 грн); 

19) договір № 13/27 від 13.12.2021 р. за зверненням адвоката щодо 

застосування окремих положень кримінального процесу стосовно порядку 

зняття інформації з каналів зв’язку (5 600,00 грн); 

20) договір № 21/28 від 21.12.2021 р. за зверненням фізичної особи 

щодо відповідності укладених Національною поліцією України з громадськими 

організаціями меморандумів про співробітництво положенням чинного 

законодавства України та правових наслідків їх укладення (10 000,00 грн); 

21) договір № 89 від 20.08.2021 р. на замовлення Ради національної 

безпеки і оборони України щодо надання дослідницьких послуг (виконання 

науково-дослідної роботи): «Правове забезпечення національної безпеки у 

сфері обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних 

мікроорганізмів» (188 000,00 грн). 

 

 

VІІ 

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ 

ЗАХОДІВ: КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, “КРУГЛИХ СТОЛІВ” ТОЩО 

 

7.1. Наукові заходи, що були організовані та проведені  

Інститутом (13). 
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Заходи на виконання показників паспортів бюджетних програм (7): 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-

розшукової діяльності” (26 лютого 2021 р.). Співорганізатори: Національна 

академія ДПтС України імені Богдана Хмельницького та НДІ ВПЗ імені 

академіка В. В. Сташиса (В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко, Г. К. Авдєєва,  

Б. М. Головкін, М, Г. Колодяжний, В. О. Коновалова, А. Ю. Калініна,  

Ю. Ю. Забуга, С. В. Панова, І. О. Христич). Кількість учасників – 200. Видано 

збірник матеріалів. 

2. Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: 

поняття, джерела, значення, проблеми формування: міжнародний науково-

практичний круглий стіл (м. Харків, 14 травня).  Співорганізатори: Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності  імені академіка  

В. В. Сташиса НАПрН України (сектор дослідження кримінально-правових 

проблем боротьби зі злочинністю), Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна (Л. М. Демидова (заступник 

голови орг.комітету), В. І. Борисов (член оргкомітету), Н. В. Шульженко 

(відповідальний секретар), О. С. Попович, М. В. Шепітько, О. О. Пащенко, 

Д. О. Куковинець, А. І. Максименко). Кількість учасників – 110. Видано збірник 

матеріалів. 

3. Вебінар «Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в 

проекті Кримінального кодексу України» (Полтава, 25 травня 2021 р.). 

Лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського 

здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України), серед організаторів: Комісія з питань 

правової реформи при Президентові України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні; ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», ГО 
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«Асоціація фармацевтичного і медичного права» (Н. О. Гуторова,  

В. М. Пашков,  А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко,  

А. С. Сидоренко, Ю. Ю. Забуга, І. В. Короленко, М. А. Бакулей). Кількість 

учасників – 45. Видано збірник тез. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна політика 

у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика», яка 

відбулася 5 листопада 2021 р. у Науково-дослідному інституті вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса; організатори: НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, ГО «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права». 

5. V Міжнародний медико-правовий форум «Правове регулювання 

діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії» 9-10 

грудня 2021 року (Харків); Організатори: Науково-дослідний інститут вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Координатор 

ОБСЄ в Україні; Консультативна місія Європейського Союзу; Громадська 

організація «Асоціація фармацевтичного та медичного права»; Громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Видавництво 

«Алуна» (В.С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, С.С. Шрамко, . О. Гуторова,  

В. М. Пашков,  А. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, А. С. Сидоренко, Ю. Ю. 

Забуга, П.П. Нога А.В. Калініна, М.Г. Колодяжний, О.М. Самойлова). Кількість 

учасників – 64. Видано збірник матеріалів. 

6. Сателітний захід в рамках V Харківського міжнародного 

юридичного форуму «Медичне право та фармацевтичне право: виклики 

сьогодення» (м. Харків, 21 верес. 2021 р.). Організатори: Організатор: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка  

В. В. Сташиса НАПрН України, EU Project Pravo-Justice, Громадська 

організація «Асоціація фармацевтичного і медичного права», Громадська 

організація «Всеукраїнська фармацевтична палата», International Pharmaceutical 
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Federation, Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть із 

ВІЛ/СНІД (В.С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, С.С. Шрамко, Н. О. Гуторова, 

В. М. Пашков,  А. О. Гаркуша, Є. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, 

А. С. Сидоренко, Ю. Ю. Забуга, П.П. Нога, А.В. Калініна, М.Г. Колодяжний,  

В. І. Борисов, Д. О. Куковинець). Кількість учасників- 38. Видано збірник 

матеріалів 

7. Круглий стіл “Історія запровадження позбавлення волі і сучасні 

проблеми його виконання” (м. Харків, 14 грудня 2021 р.), НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Кількість 

учасників – 35. Видано збірник тез (В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

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

 

 

Наукові заходи, організовані за власною ініціативою Інституту (6): 

1. Науковий семінар з обговорення монографії Ю. А. Пономаренка 

«Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень» (м. 

Харків, 16 березня 2021 р.). Співорганізатори: Координаційне бюро з 

кримінального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України, 

НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 

2. Освітянські студії з Катериною Новіковою щодо проходження 

наукового стажування в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) за 

програмою імені Лейна Кіркланда. Організатор – Рада молодих учених НДІ 

ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса (Харків, 7 квітня 2021 р.).  

3. Засідання ради молодих учених Інституту в рамках проведення ІX  

Всеукраїнського тижня права. Відкрита дискусія «Академічна культура та 

етика у науковій діяльності молодого вченого», організатор – Рада молодих 

учених НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса (Харків, 19 травня 2021 р.). Кількість 

учасників – 28. Опубліковано огляд на сайті Інституту. 
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4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні гарантії 

захисту конституційних прав і свобод людини в умовах COVID-19» (м. Харків, 

22 червня 2021 р.). Кількість учасників – 50. Видано збірник тез. 

5.  Засідання ради молодих учених Інституту присвячене 

Всесвітньому дню науки в ім'я миру і розвитку. Відкрита дискусія з теми 

“Злодії в законі”: кримінально-правовий погляд” , організатор – Рада молодих 

учених НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса (Харків, 10 листопада 2021 р.). 

Кількість учасників – 20. Опубліковано огляд на сайті Інституту. 

6.  Засідання ради молодих учених Інституту присвячене 

Міжнародному дню прав людини. (м. Харків, 08 грудня 2021 р.). Кількість 

учасників – 21. Опубліковано огляд на сайті Інституту. 

 

 

7.2. Наукові заходи, в яких брали участь науковці Інституту. 

За звітний період співробітники Інституту взяли активну участь у роботі 

понад 120 міжнародних, республіканських, регіональних та місцевих науково-

практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, зокрема: 

1. Вебінар «Проєкт КК України у фокусі академічної думки» (м. 

Харків, 21 січня 2021 р.). Співорганізатори: НАПрН України, Робоча група з 

питань розвитку кримінального права, Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні (В. І. Борисов, Л. М. Демидова, Н. О. Гуторова,  

Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга, І. В. Короленко, Д. О. Куковинець). 

2. Науковий семінар «Комбіновані покарання» (м. Харків, 4 березня 

2021 р.). Організатор: Норвезькі радники в Україні з питань верховенства права 

(В. І. Борисов, А. Х. Степанюк, Л. М. Демидова, Д. О. Куковинець). 

3. Вебінар «Порівняльний аналіз застосування чинного та проєкту 

нового КК України за кримінальні правопорушення проти прав людини» (м. 

Харків, 30 березня 2021 р.).  Організатор: Робоча група при Президенті України 

з питань розвитку кримінального права (В. І. Борисов, Л. М. Демидова, А. І. 

Максименко). 
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4. Європейський форум прав людини та міжнародного гуманітарного 

права «Czas na solidarność indywidualną, narodową i globalną : Krajowe i 

międzynarodowe normy praw człowieka oraz COVID-19» (м. Люблін, 15 квітня 

2021 р.). Співорганізатори: Кафедра прав людини та гуманітарного права (KUL)  

Люблінського католицького университету Іоанна Павла II, Міжнародна рада 

юристів у Лондоні (Великобританія), Університет Альдо Моро в Барі (Італія) 

(Н. В. Шульженко). 

5. Науково-практичний круглий стіл «Кримінальний кодекс України 

2001 року: 20 років після прийняття» (м. Київ, 29 квітня 2021 р.). Організатор: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (А. І. Максименко). 

6. Вебінар «Моделі, алгоритми та інформаційні технології реалізації 

формули кваліфікації та призначення покарання відповідно до проекту нового 

КК України» (м. Харків, 11 травня 2021 р.). Організатор: Робоча група при 

Президенті України з питань розвитку кримінального права (В. І. Борисов,  

Л. М. Демидова, Н. О. Гуторова, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко,  

А. І. Максименко). 

7. «Цифровий міжнародний конгрес криміналістів» (м. Харків, 28 

травня 2021 р.). Співорганізатори: Міжнародний конгрес криміналістів та 

Асоціація криміналістів Литви (В Ю. Шепітько, В. М. Шевчук, Н. В. Павлюк, 

М. В. Шепітько). 

8. IX Міжнародний круглій стіл «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (м. Одеса, 4 червня 2021 р.). Організатори: 

Національний університет «Одеська юридична академія», Міжнародний 

конгрес криміналістів, Дослідницька група «De mendacio veritas», Одеський 

науково-дослідний інститут  судових експертиз Міністрества юстиції України, 

громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» (М. В. Шепітько). 

9. The XX International Science Conference «Priorities in the development 

of science and education», (April 13 – 16, 2021), Budapest, Hungary  

(А. С. Сидоренко) 
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10. 1stInternational Scientific and Practical Conference «Current Issues and 

Prospects for the Development of Scientific Research» (March 19-20, 2021) 

(В. М. Шевчук); 

11. I International Scientific and Practical Conference «Débats scientifiques 

et orientations prospectives du développement scientifique» (Paris, 5 février 2021) 

(В. М. Шевчук); 

12. I International Scientific and Practical Conferencе «Scientific practice: 

modern and classical research methods» (Boston,February 26,2021) 

(В. О. Коновалова, В. М. Шевчук); 

13. I International Scientific and Practical Conference «Education and 

science of today:  intersectoral issues and development of sciences» (Cambridge, 

March 19,2021) (В. М. Шевчук). 

14. Сателітний захід в рамках V Харківського міжнародного 

юридичного форуму «Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі 

верховенства права» (м. Харків, 21 верес. 2021 р.). Організатори: Комісія з 

правової реформи при Президентові України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні, Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» (Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько, К. А. 

Новікова, Н. В. Шульженко, А. І. Максименко). 

15. Міжнародна наукова конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст» (м. Харків, 20–22 жовт. 

2021 р.). Організатори: Комісія з правової реформи при Президентові України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Консультативна 

місія Європейського Союзу в Україні (В. І. Борисов, Л. М. Демидова,  

О. О. Пащенко, М. В. Шепітько, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко,  

Д. О. Куковинець, А. І. Максименко). 
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16. XII International Scientific and Practical Conference «Topical 

tendencies of science and practice» (Edmonton, Canada, 7–10 December 2021). 

Організатор: International Science Group (С.В.Подкопаєв ). 

17. ІІ International Scientific and Theoretical conference «The current state 

of development of world science: characteristics and features» (Lisbon, Portuguese 

Republic, 10 December 2021) Співорганізатори: NGO European Scientific Platform 

(Vinnytsia, Ukraine) (С.В.Подкопаєв). 

18. II CISP Conference «Modern science: concepts, theories and methods of 

basic and applied research» (Vinnytsia-Vienna, 19 November 2021). 

Співорганізатори: NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC 

International Centre Corporative Management (Vienna, Austria)  

(М. І. Пашковський). 

19. VII  міжн. наук.-практ. конф. «Results of modern scientific research and 

development» (м. Мадрид, 19-21 вересня 2021) (Яремчук В. О.). 

20. ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «International scientific innovations in 

human life» ( м. Манчестер, 22-24 вересня 2021) (Яремчук В. О.). 

21. IV міжн. наук.-практ. конф. «Modern scientific research: achievements, 

innovations and development prospects»(м. Берлін, 25-27 вересня 2021) (Яремчук 

В. О.); 

22. XXXII International Scientific and Practical Conference «ACTUAL 

PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE»  (Boston, USA, 29.07. 

2021 р.). (А.С. Сидоренко). 

23. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

судової експертизи і криміналістики» (м. Харків, 15-16 квітня 2021 р.)  

(В. Ю. Шепітько, В. О .Коновалова, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва,  

М. О. Соколенко). 

24.  Міжвідомча науково-практична конференція «Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі» (25 листопада 2021 р., м. Київ)  

(В. Ю. Шепітько).  
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25. V Харків. міжнар. юрид. форум (м. Харків, 21 верес. 2021 р.). 

Співорганізатори: Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого 

(В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Б. М. Головкін, В. Ю. Шепітько,  

Г. К. Авдєєва та ін.); 

26. Міжнародний конгрес «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика» (16-17 вересня 2021 р., м. Братислава, Словакія)  

(В. Ю. Шепітько). 

 

 

VIIІ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 

НАУКОВА/НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ І НАУКОВО-

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ 

 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ: 

Вид наукової продукції За темами 

фундамен-

тальних 

досліджень 

Поза 

темами 

фундамен-

тальних 

досліджень 

Усього 

Монографії 7 0 7 
Розділи монографій 5 6 11 
Підручники /розділи (підрозділи) в підручнику  0 2 2 
Навчальні посібники/розділи (підрозділи) в 

навчальному посібнику 
1 0 1 

Науково-практичні посібники/розділи 

(підрозділи) в науково-практичному посібнику 
0 3 0 

Журнали 0 0 0 
Збірники наукових праць 9 0 9 
Коментарі до законодавства/розділи 

(підрозділи ) у коментарях до законодавства 
1 0 1 

Наукові статті у виданнях, що індексуються у 

базах Web of Science та/або Scopus 

 

33 2 35 
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Наукові статті у фахових виданнях категорії 

«Б» 
70 0 70 

Наукові статті в інших закордонних наукових 

періодичних виданнях 
7 1 8 

Наукові статті в інших вітчизняних наукових 

періодичних виданнях 
20 0 20 

Тези 317 54 371 

Навчально-методична література за освітньою 

програмою з підготовки докторів філософії 
0 23 23 

Довідкова література, збірники нормативних 

актів, звіти 
20 37 57 

Репринти 0 2 0 

 

8.1. Наукові праці, що були видані на виконання 

показника паспорту бюджетної програми 6581040 

(за темами фундаментальних досліджень) 

 

Монографії за темами фундаментальних досліджень (7): 

 

Монографії, видані в Україні (7): 

1. Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального 

права України : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; 

за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків : Право, 2021. 

590 с. (30 д.а.) (у редакції). 

2. Демидова Л. М., Попович О. С. Кримінально-правова охорона 

національної безпеки України: терористичний акт: монографія /за заг. ред. Л. 

М. Демидової. Харків : Право, 2021. 400 с. (25 д.а.). 

3. Шило О. Г., Глинська Н. В., Подкопаєв С. В., Марочкін О. І.,  

Клепка Д. І., Пашковський М. І., Рєпіна Ю. С. Єдність судової практики у 

вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України: 

кол. монографія. Харків: Право, 2021. 20 д.а. (в ред.). 

4. Теоретичні питання удосконалення кримінально – виконавчого 

законодавства України та практики його застосування : монографія. Харків. 
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Право, 2021. 488 с. (Автухов К.А. 1,84 д.а., Гальцова О.В. 4,69 д.а., Кутєпов 

К.Ю. 3,35 д.а., Лисодєд О.В. 3,34 д.а., Степанюк А.Х. 6,74 д.а., Яковець І.С. 5,84 

д.а.). (заг. обсяг 25,8 д.а.).  

5. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального 

кримінального провадження: монографія / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, 

В. М. Шевчук та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. В. М. Шевчука. Харків: Право, 

2021. (15,9 д.а.) (у редакції). 

6. Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення 

діяльності органів правосуддя: монографія. Харків: Апостіль, 2021. 192 с. (12 

д.а). 

7. Shepitko V. Introduction to criminalistics. Харків: Апостіль, 2021. 168 

с. (7 д. а.). 

 

Розділи монографій за темами фундаментальних досліджень (5): 

Розділи монографій, виданих в Україні (2): 

1. Автухов К. А. Чалий І. С. Соціальна реабілітація засуджених та 

звільнених: проблеми правової регламентації та практики (у редакції)  

(Автухов К.А. 1,5 д.а.) (заг. обсяг 9,0 д.а.). 

2. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку : монографія. Харків. Право, 2021 р. (С. 605-620) (Автухов К.А. – 0,6 

д.а., Степанюк А.Х. – 0,3 д.а., Яковець І.С. – 0,5 д.а.). 

 

Розділи монографій, виданих за кордоном в інших виданнях (3): 

1. Moskvych L. System and interdependence of substantive and procedural 

law in ensuring the right to judicial protection. A new way to law. Collective 

monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. p. 124-139. (1 д. а.). 

2. Golovkin B. N. Deliktology: Monograph. Under the general editorship of I. 

Kopotun, S. Petkov, P. Polian. Kunovice: Akademie HUSPOL : 2021, V. 3. - 332 p 

(Деліктологія: Монографія. Під загальною редакцією І. М. Копотуна, С. В. 
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Пєткова, Р. Polian. Куновіце: Академія ГУСПОЛ : 2021, Т. 3. - 332 с. Розділ ІІІ  

(авт. 1,5 д.а.)). 

3. Шульженко Н. В. Поняття стійкості злочинних об’єднань: аналіз 

правових позицій Верховного Суду. Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní 

kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: 

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. С. 847-857 ) (0,36 д.а.). 

 

 

Збірники наукових праць за темами фундаментальних досліджень (9): 

1. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. :  

В. C. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. 216 с. (25,1 д.а.). 

2. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. :  

В. C. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. 168 с. (19,5 д.а.). 

3. Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті 

Кримінального кодексу України: матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 

р. / уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко ; НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса та ін. Харків: Право, 2021. 96 с. 

(5,5 д.а.). 

4. Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: 

поняття, джерела, значення, проблеми формування: матеріали V міжнар. 

наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. / редкол.: 

Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. ред.), 

О. С. Попович, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України та ін. Харків : Право, 2021. 160 с. (9,3 д.а.). 

5. Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: проєкти 

нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов та ін. 
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НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук 

України. Харків: Право, 2021. 584 с. (36,5 д.а.).  

6. Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його 

виконання : матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). Харків: 

Право, 2021 (направлено до редакції).  

7. Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення: 

матеріали сателіт.заходу в межах V Харків. Міжнар. юрид. Форум, 21 верес. 

2021 р.: електрон наук. вид. уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога; Нац. акад. 

прав. наук України; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  

В. В. Сташиса; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2021. 122 

с. (5,08 д.а.). 

8. Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, 

законодавство, практика : матеріали всеукр. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 5 

листоп. 2021 р.) : електрон. наук. вид. / уклад.: А. В. Калініна; НДІ вивч. 

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

2021. 134 с. DOI: https://doi.org/10.31359/978-966-998-313-8. (9,5 д.а.). 

9. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: 

корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. 

Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. уклад.: Ю. Ю. Забуга,  

С. С. Шрамко; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. 

акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор 

ОБСЄ в Україні. Харків : Право, 2021. 74 с. (3,52 д.а.). 

 

Коментарі до законодавства/розділи (підрозділи ) у коментарях до 

законодавства за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Автухов К. Яковець І. Правові засади та практика скасування 

іспитового строку суб`єктів пробації в умовах боротьби та подолання наслідків 

епідемії. Київ: ФОП Нестеренко А. А., 2021, 42 с.  
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Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (130):  

 

Наукові статті у виданнях, що індексуються  

базами Web of Science та/або Scopus (33): 

 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q1/Q2 (2): 

1. Riepina Yu., Moskvych, K. Shcherbinin Application of Innovative 

Approaches to Video Segmentation in a Criminal Process. CEUR Workshop 

Proceedings, 2021, 2870, P. 1792–1805 (1,2 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Scopus). Q 2. 

2. Глинская Н. В., Шило О. Г., Верхогляд-Герасименко Е. В. 

Проблемы имплементации стандартов предупреждения вторичной 

виктимизации потерпевшего в уголовное процессуальное законодательство 

Украины. Всероссийский криминологический журнал. Научный журнал 

Байкальского государственного университета: 2020. Т.14. № 6. С. 927-936. 

URL: http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=24198 (авт.внесок – 0,6 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній науковометричній базі Scopus). Q 2. 

 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (31): 

1. Batyrgareieva V. S., Kalinina A. V., Poltava K. O. Victimological risks 

for road users as an element of public health. Wiadomości Lekarskie. Vol. LXXIV, 

Issue 11 Part 2, November 2021. S. 2922-2927. (журнал індексується в 

наукометричній базі Scopus, Q4) (0,6 д.а.). 

2. Batyrgareieva V. S., Shramko S. S., Samoilova O. M. Mortality and 

injury in Ukraine as a result of traffic accidents in measuring of public health: to the 

analysis of social–legal and criminological problem. Wiadomości Lekarskie. Vol. 

LXXIV, Issue 11 Part 2, November 2021. S. 2870-2876. (журнал індексується в 

наукометричній базі Scopus, Q4) (0,6 д.а.). 

3. Demura M., Klepka D. Using artificial intelligence  algorithms in the 

field of criminal  judiciary: international experience  and domestic prospects. Science 

https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/issue/view/6
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and Innovation. 2021. V. 17, no. 5. P. 95—101 (авт. внесок 0,4 д.а.) https://doi.org/ 

10.15407/scine17.05.095 (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі Scopus). 

4. Demydova, L.M., Demydova, Ye.Ye., Dudchenko, O.Yu., Shulzhenko, 

N.V. Intellectual property: search of the optimum model of legal protection . 

Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10 - Issue 39. Р. 136−148. DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13 (0, 4 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародних наукометричних базах Web of Science, Q4)  

5. Gnatenko K.V., Vapnyarchuk N.M., Vetuhova I.A., Sydorenko A. S. 

Principles of the Ukrainian social welfare in the context of European integration. 

Journal of Public Affairs. 2021. March. DOI: 10.1002/pa.2673 (авторський внесок 

0,1 д.а.)  (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus»), 

Q 4.  

6. Gutorova N., Pashkov V., Kaganovska T. Ensuring the citizens’ rights 

and freedoms in case of covid-19 vaccinatio in the public health system. Wiadomości 

Lekarskie. № LXXIV. 2021. Р. 2863-2869 (0,6д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази «Scopus»), Q 4. 

7. Khotynska-Nor O., Moskvych L. Limits of a judge’s freedom of 

expressing his/her own opinion: The Ukrainian context and ecthr practice. Access to 

Justice in Eastern Europe. 2021. Vol. 4, Iss. 3. Р. 170-180 URL:http://ajee-

journal.com/upload/attaches/att_1627909328.pdf (1 д. а., авт. внесок 0,5 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus, Q 4). 

8. Kudeikina I., Loseviča M., Gutorova N. Legal and practical problems of 

use of artificial intelligence-based robots in forensic psychiatry. Wiadomości 

Lekarskie. (0,5 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

«Scopus») Q 4. (подано до редакції). 

9. Lobach D. V., Mamychev A. Y., Miroshnichenko O. I., Moskvych L. 

Doctrinal comprehension of cyber terrorism in the context of intensive development 

of information and communication technologies in the modern world. Laplage em 

https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/issue/view/6
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627909328.pdf
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1627909328.pdf
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Revista. 2021. Vol. 7, Iss. 2. P.201–208. (1 д.а., авт. внесок 0,25 д.а.) ( журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі Web of Science, Q 4).  

10. Pashkov V., Soloviov O., Harkusha Ye. Сhallenges of classification of 

stand-alone software as a medical device. Wiadomości Lekarskie. №LXXIV. 2021. p. 

327-333 (0,6 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази 

«Scopus»), Q 4.  

11. Pashkov V., Trotska M., Nikolenko L. Ambient air protection in the 

system of public health and biological security legal provision. Wiadomości 

Lekarskie. № LXXIV. 2021. Р. 2207 – 2212. (особистий внесок – 0,2 д.а.) (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus») Q 4.  

12. Pavliuk, N., Humin, O., Nykyforchuk, D., Volobuieva, O., Antoshchuk, 

A. Forensic support for the international search (Криміналістичне забезпечення 

міжнародного розшуку). Аmazonia Investiga. April, 2021. Vol. 10. Num. 40. P. 

244-252 (1 д.а.) (журнал індексується у міжнародних наукометричних ESCI 

Web of Science ), Q 4. 

13. Shepitko, V.Y.a , Shepitko, M.V.b. The role of forensic science and 

forensic examination in international cooperation in the investigation of crimes.  

Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 28 (1). Р. 

179-186. (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus), Q 

3. (0,4 д.а.). 

14. Shevchuk V., Parfilo I., Sokolenko M. Falsification of medicines and 

distribution of falcified medicines in Ukraine: criminalistic means of detection and 

counteraction. Wiadomości Lekarskie 2021, Vol. LXXIV, № 11, part 2. Warsaw: 

Wydawnictwo Aluna, November 2021. Р.P. 2949-2954. (0,8 д.а.) (DOI 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek2021112.pdf) 

(індексується у Scopus, PubMed/Medline, EBSCO, IndexCopernicus, Polish 

Medical Library (GBL), Polish Ministry of Science and Higher Education). 

15. Shulzhenko N., Romashkin, S. Types of individual criminal 

responsibility according to article 25 (3) of Rome Statute. Juridical Tribune (Tribuna 

Juridica). Volume 11, Issue 1, March 2021. Р. 72-80 (0,3 д.а.) (журнал 
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індексується у міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus, 

Q4). 

16. Yulinetskaya, Y. V., O. Y. Babii, I. V. Hloviuk, A. S. Stepanenko, and 

M. I. Pashkovskyi. Implementing ict into language and law classroom to develop law 

students’ communicative competence”. Information Technologies and Learning 

Tools, 2021. Vol. 81 (1). P. 310-326. https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3282, 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3282?fbclid=IwAR1MtUPE2fIs

v-Bg5_-7MNVk_4w_Q0ghpu8TgR8_acVHTn4uNO47BqOKI5g (авт. внесок 0,25 

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

Q 4). 

17. Zhuravel V. A., Konovalova V. E., Avdeyeva G. K. Reliability 

evaluation of a forensic expert`s opinion: World practices and Ukrainian realities. 

Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. №28(2). Р. 

252-261. DOI: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.252-261 (журнал внесено до 

міжнародної наукометричної бази SCOPUS), Q 3. 

18. Коновалова В. О., Стратонов В. М., Савельєва І. В. Біометричні 
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культурологічного напряму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2021. 

Вип. 42. С. 113–121. (0,4 д.а.) (журнал індексується у міжнародній 

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

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.235702
https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.235702
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
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включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського) (0,6 д.а.) 

22. Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. Часопис 

Київського університету права. Київ:  Інститут держави і права ім.  

В.М. Корецького НАН України. 2020. № 4. С. 347–354 (1,2 д.а) (журнал 

індексується у: Index Copernicus Journals Master List). 

23. Григоренко А. О. Проблеми реалізації методу реконструкції під час 

пред'явлення для впізнання у кримінальному провадженні. Питання боротьби 

зі злочинністю. 2021. № 42. С. 152-158. (0,75 д.а.). (журнал індексується в Index 

Copernicus Journals Master List, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google 

Академія, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), 

WorldCat, Наукова періодика України). 

24. Дунаєва Т. Є. Рішення Верховного Суду як засіб підвищення якості 

кримінального процесуального законодавства України. Юридичний науковий 

електронний журнал. № 12. 2021. (0,6 д.а.) (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

25. Дунаєва Т. Є. Роль рішень Конституційного Суду України у 

забезпеченні пропорційності та верховенства права у судовій практиці. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 

Харків, 2021. Вип. 32. С. 35-40. URL: https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-

32-08 (0,9 д.а.) (журнал індексується у міжнародних наукометричних 

базах «Index Copernicus International» (Польща) та «DOAJ: Directory of Open 

access Journals», 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). 

26. Забуга Ю. Ю. Досвід України у боротьбі з пандемією COVID-19.  

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр.  редкол.: В. С. Батиргареєва 

(голов. ред.) та ін.  Харків : Право, 2021. № 42. С. 52-59. (0,6 д.а.). 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.openaire.eu/
https://www.worldcat.org/
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27. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О.  Форми експлуатації людини: 

частина ІІ. Форум Права. 2021. № 68(3). С. 38–51. 

DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.5075685 (всього – 0,8, особистий внесок – 0,4 

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

International»). 

28. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Перспективи кримінальної 

відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв’язку із наявністю 

залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин. Нове українське 

право. 2021. № 6. (0,6 д.а., особистий внесок – 0,3 д.а.). 

29. Калініна А. В. Public health в Україні під час COVID-19: результати 

емпіричного дослідження. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 

редкол.: В. С. Батиргареєва та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 37–42 (у 

редакції). 

30. Калініна А. В. Кримінологічне законодавство в Україні у сфері 

убезпечення дорожнього руху. Вісник асоціації кримінального права України. 

2021. № 2 (0,5 д.а.) (у редакції). 

31. Кисельова М. С. Дорожньо-транспортні пригоди як наслідок 

користування засобами мобільного зв’язку: зарубіжний та національний досвід 

запобігання. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право.2021. № 67. (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща) (0,5 д.а.) (у 

редакції). 

32. Клепка Д. І. Якісна характеристика нормативного регулювання 

порядку оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2021. С. 292-295. URL: 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/73.pdf (0,7 д.а.) (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

33. Колодяжний М. Г. Міжнародне правове й методичне забезпечення 

безпеки дорожнього руху: поняття та істотні ознаки. Проблеми законності. 

https://forumprava.pp.ua/files/038-051-2021-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_6.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/038-051-2021-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_6.pdf
http://doi.org/10.5281/zenodo.5075685
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2021. Вип. 155. С. 208–217. DOI: 10.21564/2414-990X.155.242781 (журнал 

індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах даних 

«EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Directory of Open Access 

Scholarly Resources» (США), «Directory of Open Access Journals» (DOAJ) 

(Швеція), «Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index 

Copernicus International» (Польща), «Bielefeld Academic Search Engine» 

(Німеччина); 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. 

Наразі редколегія провадить роботу щодо входження збірника у Scopus та 

Web of Science) (0,7 д.а.). 

34. Колодяжний М. Г. Постпандемічний соціально-економічний 

апокаліпсис: стан і форми прояву. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 

пр. / редкол.: Б. М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 118–126. 

DOI: 10.31359/2079-6242-2021-41-118 (0,85 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). 

35. Колодяжний М. Г. Система міжнародно-правового забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. 

№ 2. С. 279–293. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/ 243742. DOI: 

10.21564/2311-9640.2021.16.243742 (журнал індексується у: Index Copernicus 

Journals Master List; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); General Impact 

Factor (GIF); Google Академія; ResearchBib - Academic Recource Index; Scientific 

Indexing Services (SIS); WorldCat; Наукова періодика України) (0,7 д.а.)  

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
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36. Колодяжний М. Г. Суб’єкти міжнародно-правового забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Теорія і практика правознавства. 2021. Том 2. № 20. 

С. 1–13. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351. DOI: 10.21564/2225-

6555.2021.2.244351 (журнал індексується у: The European Reference Index for 

the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); DOAJ; Publons CrossRef; 

Academic Search Complete (EBSCO); Central and Eastern European Online library 

(CEEOL); (BASE) Bielefeld Academic Search Engine; Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek (The Electronic Journals Library; MIAR; Ulrichsweb 

(Ulrich’s Periodicals Directory); WorldCat; Index Copernicus; Google Академия; 

Научная периодика Украины - проект Национальной библиотеки Украины 

имени В. И. Вернадского (НБУВ); OpenAIRE) (0,7 д.а.)  

37. Колодяжний М. Г. Сучасний стан санітарно-епідемічної ситуації в 

Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.:  

В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 43–51. 

DOI: 10.31359/2079-6242-2021-42-43. 

38. Куковинець Д. О. Захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства в Інтернеті  в умовах пандемії COVID-19: до питання 

домагання дитини для сексуальних цілей. Питання боротьби зі злочинністю : 

зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків : Право, 

2021. Вип. 42. С. 74-83 (1,1 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). 

39. Кутєпов М. Ю. Навчання осіб, засуджених до позбавлення волі, як 

один із важливих напрямів ресоціалізації. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 2. С. 235-238. Режим доступу:  URL: 

http://www.lsej.org.ua/2_2021/59.pdf (журнал включено до наукометричної бази 

Index Copernicus International (Польща) (0,53 д.а.). 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892
https://doaj.org/search/journals?ref=homepage-box&amp
https://publons.com/journal/206089/theory-and-practice-of-jurisprudence/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1282
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1282
https://www.base-search.net/Search/Results?filter%5B%5D=f_dctypenorm%3A%2211%22&lookfor=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&type=allus&sort=score+desc%2Cid+asc&oaboost=1&refid=dcdden
http://ezb.ur.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2225-6555
http://ezb.ur.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=2225-6555
http://miar.ub.edu/issn/2225-6555
https://www.worldcat.org/oclc/1097530976&referer=brief_results
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=42493
https://scholar.google.com/citations?user=q7zzXbwAAAAJ&hl=ru
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000011
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000011
https://www.openaire.eu/
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40. Кутєпов М. Ю. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх 

засуджених до позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 

2021. № 10. С. (0,77 д.а.). (Журнал включений до наукометричної бази 

Index Copernicus International (Польща)).    

41. Максименко А. І. Значення «злочинного впливу» в боротьбі зі 

стійкими злочинними об’єднаннями. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 12 (1 д.а.) (у редакції) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі «Index Copernicus International»). 

42. Марочкін О.І. До питання про становлення системи кримінального 

процесуального законодавства України. Право і суспільство: науковий журнал. 

2020. № 6. С. 209-218 (0,8 д.а.) (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). 

(не увійшло до звіту за 2020 р.). 

43. Михайліченко Т. О. Відповідальність юридичних осіб як 

обов’язкова умова імплементації Конвенції Медікрайм. Вісник асоціації 

кримінального права. 2021. № 16 (0,6 д.а.) (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International») – подано до редакції. 

44. Новіков О. В. Географія кримінальних правопорушень у сфері 

безпеку руху та експлуатації транспорту в Україні. Журнал східноєвропейського 

права. 2021. № 94. C. 102–109. (журнал індексується в міжнародних 

наукометричних базах «Index Copernicus International» (Республіка Польща), 

«Google Scholar», «Scientific Indexing Services», «HeinOnline») (0,5 д.а.) 

45. Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний 

вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2021. № 3 (60). С. 31–37. 

(журнал індексується в міжнародних наукометричних базах «Index Copernicus 

International» (Республіка Польща) та «Google Scholar») (0,5 д.а.) 
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46. Нога П. П. Аналіз та врахування зарубіжного досвіду при 

модернізації вітчизняних правовідносин у сфері державного контролю якості 

лікарських засобів.  Юридичний вісник.  № 6. 2021.  (0,6 д.а) (журнал внесено до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International»). – подано 

до редакції. 

47. Павлюк Н. В. Інтеграція інноваційних технологій в діяльність з 

розслідування злочинів – провідний напрям підвищення її ефективності. Теорія 

та практика правознавства. Харків : Право, 2021. Вип. 2 (20). (0,5 д.а.) 

(знаходиться у редакції). (журнал внесено до міжнародних наукометричних та 

реферативних баз BASE, CEEOL, DRJI, Directory of Open, EBSCO, Google 

Scholar, Index Copernicus, Information Matrix for the Analysis of Journals, 

International Innovative Journal Impact Factor, OAJI, SIS, Science Impact Factor, 

WorldCat, Worldwide Scientifical and Educational Library). 

48. Панова С. В. Вплив пандемії COVID-19 на безпеку дорожнього 

руху в Україні. Питання боротьби зі злочинністю / редкол. : В.С. Батиргареєва 

та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 66-73 (0,4 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). 

49. Попович О. С. Терористичний акт та інші терористичні загрози в 

кримінальному праві України на початку ХХІ ст. Аналітично-порівняльне 

правознавство. Ужгород: Ужгородський національний університет. 2021. № 

2. С. 51-54. URL: http://app-journal.in.ua/2021-2 (1 д.а.) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International», Academic 

Resource Index» (ResearchBib, Японія); «Polska Bibliografia Naukova» 

(Республіка Польща, PBN); «Directory of Research Journals Indexing» (DRJI, 

Індія); World Catalogue of Scientific Journals (WCOSJ, Республіка Польща); 

Scientific Journal Impact Factor (SJIF); Crossref; Directory Indexing of 

International Research Journals (CiteFactor, США); Google Scholar ). 
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50. Попович О. С. Об’єкт терористичного акту. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 12 (1 д.а.) (у редакції) (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International»). 

51. Рєпіна Ю. С. Світові стандарти та практики використання штучного 

інтелекту у судочинстві. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 

редкол. : Б. М. Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 29-37  (0,3 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). 

52. Рєпіна Ю.С. Використання судовою системою інноваційних 

технологій у комунікативній практиці під час пандемії COVID-19. Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. 

ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 84-91 (0,9 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). 

53.  Сидоренко А. С. Безпека праці медичних працівників в умовах 

поширення пандемії COVID-19 (аналіз практичних рекомендацій міжнародних 

організацій). Питання боротьби зі злочинністю / редкол. : В.С. Батиргараеєва 

та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 42. С. 60-66 (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). 

54. Степанюк А .Ф. Радянська тюрма – дітище НКВС. Вісник 

пенітенціарної асоціації України. 2021. № 1 (15). С.21-38 (1,4 д.а.) (Журнал 

внесено до бази даних цитувань CrossRef (Нью-Йорк, США)).  
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55. Степанюк А. Х, Гальцова О. В. Класифікація і розподіл засуджених 

до позбавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю / редкол. : Б. М. 

Головкін та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 73-82 (0,4 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). 

56. Христич І. О. Кримінологічний аналіз сучасного стану 

кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту. Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. 

Київ: Науково-дослiдний iнститут публiчного права,  2021. № 5 за 2021 

р.(журнал внесений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща).0,5 д.а. (у редакції). 

57. Христич І. О. Основні тенденції зміни  правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Часопис Київського 

університету права. 2021. № 3. (журнал внесено до міжнародних 

наукометричних баз HeinOnline (США) та «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща) (0,5 д.а.) (у редакції). 

58. Шевчук В. М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення 

правозастосовної діяльності: проблеми формування концепції. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: О. М. 

Клюєв,  В. Ю. Шепітько та ін. Х.: Право, 2021.  Вип. 23.С. 7-23 (0,8 др. арк.). 

URL: https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021 (журнал 

індексується у міжародній наукометричній базі IndexCopernicus, внесено  до 

бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; 

Worldcat). 

59. Шевчук В. М. Інноваційні напрями оптимізації слідчої 

(детективної) діяльності у сучасних умовах. Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: О. М. Клюєв, 

 В. Ю. Шепітько та ін. Х.: Право, 2021.  Вип. 24.С. 7-9 (0,8 др. арк.). (журнал 
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індексується у міжародній наукометричній базі IndexCopernicus, внесено  до 

бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; 

Worldcat.) 

60. Шевчук В. М. Криміналістична інноватика як доктринальний 

напрямок криміналістики.Право України. 2021. № 8.С. 114-130 (0,8 др. арк.) 

(журнал внесено до міжнародних наукометричних баз «HeinOnline», «EBSCO 

Publishing, Inc.», «Index Copernicus International», бази даних цитувань 

CrossRef, бази даних періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals 

Directory)  

61. Шепітько В. Ю. Кримінальна психологія: історія становлення та 

сучасний стан. Юридична психологія. Київ, 2021. № 1 (28). С. 14-20. (0, 5 д.а.) 

(журнал внесено до міжнародних наукометричних та бібліографічних баз The 

Vernadsky National Library of Ukraine, Electronic repository NAIA, Social 

Communications Research Center, Journals Master List , V.O. SUKHOMLYNSKYI 

STATE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE, Google 

Scholar). 

62. Шепітько В. Ю. Теоретико-методологічна модель криміналістики та її 

нові напрями. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 

25 . Харків : Право, 2021. (0,8 д.а.) (у редакції) (журнал індексується у 

міжародній наукометричній базі IndexCopernicus, внесено  до бібліографічних 

баз The Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar;Worldcat). 

63. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Шевчук В. М., Авдєєва Г. К., 

Гетьман Г. М., Павлюк Н. В., Яремчук В. О., Соколенко М. О. Науково-

технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального 

процесу Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. 

ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип.42. С. 92-102. (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) (0,8 д.а.). 

http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/603
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals
https://journals.indexcopernicus.com/search/form
https://dnpb.gov.ua/ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/
https://dnpb.gov.ua/ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LsB2_CEAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LsB2_CEAAAAJ&hl=ru
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64. Шепітько В., Шепітько М. Доктрина криміналістики та судової 

експертизи: формування, сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. 

№ 8. 2021. С. 12-27. (0,4 д.а.) (журнал внесено до міжнародних наукометричних 

баз «HeinOnline», «EBSCO Publishing, Inc.», «Index Copernicus International», 

бази даних цитувань CrossRef, бази даних періодичних видань Ulrichsweb 

(Ulrich's Periodicals Directory). 

65. Шрамко С. С., Калініна А. В. Кримінально-правові та кримінологічні 

загрози в інтернет-просторі у період пандемії. Вісник Асоціації кримінального 

права України. 2021. № 1 (15). С. 226–241. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-

9640.2021.15.237253 (0,6 д.а.) (журнал індексується у: Index Copernicus Journals 

Master List; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); General Impact Factor 

(GIF); Google Академія; ResearchBib - Academic Recource Index; Scientific 

Indexing Services (SIS); WorldCat; Наукова періодика України). 

66. Шрамко С.С. Суб’єкти реалізації безпекових стратегій в Україні. 

Часопис Київського університету права. 2021. № 4 (журнал внесено до 

міжнародних наукометричних баз HeinOnline (США) та «Index Copernicus 

International» (Республіка Польща) (0,5 д.а.) (у редакції). 

67. Яремчук В. О. Деякі питання історії формування системи 

криміналістичних знань Проблеми законності. Харків: Нац. юрид. ун-т. 

Вип.155. 2021. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/ (0,5 д.а.) (журнал індексується в 

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

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

Copernicus International (Польща), Scientific Indexing Services (США), Science 

Impact Factor (Австарлія), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), 

Directory of Research Journals Indexing (Індія)). 

68. Яремчук В. О. Історичні аспекти систематизації криміналістичних 

знань у країнах світу. Теорія і практика правознавства: електр. наук. фахове 

видання. Харків: Нац. юрид. ун-т. Вип. 2. 2021. URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/237947 (0,5 д.а.) журнал внесено до 

міжнародних науко метричних та реферативних баз BASE, CEEOL, DRJI, 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237253
https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237253
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
http://generalimpactfactor.com/
https://scholar.google.com/
https://www.researchbib.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
https://www.worldcat.org/
http://plaw.nlu.edu.ua/
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/237947
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Directory of Open, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, Information Matrix 

for the Analysis of Journals, International Innovative Journal Impact Factor, OAJI, 

SIS, Science Impact Factor, WorldCat, Worldwide Scientifical and Educational 

Library). 

69. Яремчук В.О. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності із 

залученням криміналістичних знань у змагальному кримінальному процесі. 

Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. 2021. № 8. С. 363-365. 

URL: http://lsej.org.ua/8_2021/86.pdf (0,5 д.а) (журнал індексується у 

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

70. Яремчук В.О. Роль новітніх науково-технічних засобів та 

криміналістичних знань у діяльності слідчого. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Право. Вип. 67. 2021. С.240-244. (0,5 д.а.) 

(журнал внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

Journals Master List, систем пошуку Google Академія, Наукова періодика 

України). 

 

 

Наукові статті в інших закордонних наукових періодичних виданнях (7): 

1. Pashkov V.,  Soloviov O., Harkusha A. Digital Marketing: Problems of 

Internet Pharmacies Legal Regulation. Scientific Journal Socrates. (0,5 д.а.) - подано 

до редакції 

2. Shepitko V., Shepitko M. Document examination in criminalistics and 

forensic sciences: New approaches and modern technologies. Nowa kodyfikacja 

prawa karnego. Tom LIX (59).  Wrocław 2021. С. 185-195 (0,3 д.а). 

3. Shepitko V., Shepitko M. The Formation of Digital Criminalistics as a 

Strategic Direction for the Development of Science. 17 Medzinarodny Kongres 

Kriminalistika a Forenzne Vedy: Veda, Vzdelavanie, Prax. Zbornik Prispevkov.  

Bratislava, Slovak Republic, Academy of Police Forces in Bratislava. 2021. P. 185-

196. (0,5 д.а.). 

http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
https://scholar.google.com/
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4. Shevchuk V. Problems of formation and prospects for development of 

criminalistic innovation. 17 Medzinarodny Kongres Kriminalistika a Forenzne Vedy: 

Veda, Vzdelavanie, Prax. Zbornik Prispevkov. Bratislava, Slovak Republic, Academy 

of Police Forces in Bratislava. 2021. P. 323-338 (1, 0 д. а.).  

5. Shulzhenko N., Romashkin S. Legalization of gambling in Ukraine. 

Perspectives of Law and Public Administration. Volume 9, Issue 2, December 2020. 

P. 182-188 (0,45 д.а) (не увійшло до звіту за 2020 р.). 

6. Sydorenko A., Polkhovska I. International standards regulating labour of 

underage workers. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2021. №3. P.179-189. 

DOI: https://doi.org/10.23856/4623 (особистий внесок 0,6 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародних наукометричних базах: DOAJ (Directory of Open 

Access Journals); Polish scientific and professional electronic journals; General 

Impact Factor; Punktacjaczasopism; UlrichsWeb; CiteFactor; DRJI; Nukat; 

Sindexs; ROAD; IndexCopernicus Crossref; WorldCat; Universitätsbibliothek 

Leipzig; TIB; ESJI; PBN; Scilit; TIB;  JIFactor). 

7. Шульженко Н. Вчинення злочину організованою групою: аналіз 

проекту нового Кримінального кодексу України. Věda a perspektivy. 2021 (у 

редакції) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Index 

Copernicus International»; міжнародній  наукометричній базі даних  Research 

Bible) (0, 58 д.а.). 

 

 

Наукові статті в інших вітчизняних наукових періодичних виданнях (20): 

1. Borysov V. I. Corpus delicti and victim`s place in its structure. Yearbook 

of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. 

Petryshyn. Kharkiv : Pravo, 2021. № 13. Р. 379 – 389. (1,1 д.а.). 

2. Shylo O., Glynska N. The role of the Supreme Court in the mechanism 

of ensuring the sustainability and unity of judicial practice: some aspects. Yearbook 

of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. 

Petryshyn. Kharkiv: Pravo, 2021. №13. P. 427-441 (1,6 д.а.). 
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3. Авдєєва Г. К. Оцінка достовірності висновку експерта як джерела 

доказів в Україні та в інших країнах: порівняльно-правовий аналіз. Судово-

психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в 

юридичній практиці: Електронне наукове фахове видання. К., 2021. № 2 (21). С. 

55-71. URL: https://cutt.ly/EWR0KM2.  (індексується в DOI CrossrefMember 

10.53672, ISSN InternationalCentre, GoogleScholar).(0,5 д.а.)  

4. Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О. Технічний регламент щодо медичних 

виробів: проблеми правозастосування в частині  кваліфікації програмного 

забезпечення в якості медичного виробу на прикладі додатків з контролю 

родимок. Полтавський правовий часопис. 2021. № 1. С. 29-40. (0,5 д.а.). 

5. Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію 

медичної продукції. Полтавський правовий часопис. 2021. № 1. С. 6-17. (0,5 

д.а.).  

6. Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за підкуп медичного 

працівника представником фармацевтичної компанії. Щотижневик АПТЕКА. 

2021. № 1 (1272). URL: https://www.apteka.ua/article/579162 ( 0,5 д. а.). 

7. Гуторова Н.О. Незаконна винагорода під час просування медичної 

продукції як прояв приватної корупції в фармації. Аптека. № 25 (1296) 28 

червня 2021 р. URL:https://www.apteka.ua/article/599889  (0,2 д.а.). 

8. Гуторова Н.О. Незаконна інтернет-торгівля лікарськими засобами 
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Pp. 66-72. (0,5 д.а.). URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/05.02.2021/438. 

270. Шевчук В. М. Функціональне призначення та сучасні завдання 

криміналістики в умовах трансформації злочинності. Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшуковоі ̈
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д.а.) (у редакції). 

287. Шрамко С. С. Право людини на безпеку. Забезпечення прав людини 

і громадянина в Україні: правові та соціальні аспекти: матеріали ІV Всеукр. 

наук. конф. (м. Одеса, 17 груд. 2021р.). Одеса: ОДУВС, 2021 (0,2 д.а.) (у 

редакції). 

288. Шульженко Н. В. Кримінальна відповідальність за стійкі злочинні 

об’єднання за кримінальним законодавством Франції. Науковий простір: 
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актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали II Міжнародної 

наукової конференції (0, 28 д.а.) (у редакції).  

289. Шульженко Н. В. Кримінальна відповідальність за стійкі злочинні 

об’єднання за кримінальним законодавством Німеччини: Теорія та практика 

сучасної юриспруденції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (0,3 д.а.) (у редакції). 

290. Шульженко Н. В. Кримінальна відповідальність за стійкі злочинні 

об’єднання за кримінальним законодавством Польщі. Achievements of 

fundamental and applied sciences: матеріали II Міжнародної науково-практичної 

конференції, 24.12.2021 (0,31 д.а.) (у редакції). 

291. Шульженко Н. В. Кримінальна відповідальність за стійкі злочинні 

об’єднання. Інноваційність поглядів у європейських фундаментальних науково-

практичних дослідженнях із юриспруденції: матеріали міжнародної 

конференції, м. Рига, 28-29 грудня. 2021 (0,24 д.а.) (у редакції). 

292. Шульженко Н. В. Міжнародний досвід боротьби із вчиненням 

кримінальних правопорушень організованою злочинністю. Юридична наука 

України»: історія, сучасність, майбутнє: мат. Міжнар. наук.-практ. 

конференції, м. Харків, 5-6 листопада 2021 р. 2021. Ч. 2. С. 120-122 (0,24 д.а.) 

293. Шульженко Н. В. Поняття стійких злочинних об’єднань у 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Теорія та 

практика сучасної юриспруденції: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції  (0, 28 д.а.) (у редакції). 

294. Шульженко Н. В., Ромашкін С. І. Визначення поняття «організована 

злочинність» відповідно до європейського законодавства. Юридична наука 

України»: історія, сучасність, майбутнє: мат. Міжнар. наук.-практ. 

конференції, м. Харків, 5-6 листопада 2021 р.  2021. Ч. 2. С. 120-122 (0,17 д.а). 

295. Шульженко Н. В., Ромашкін С. І. Поняття «організованої 

злочинності» відповідно до законодавства Італії. Юридична наука України»: 

історія, сучасність, майбутнє: мат. Міжнар. наук.-практ. конференції, м. 

Харків, 5-6 листопада. Ч. 2. 2021.  С. 117-120 (0,18 д.а). 
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296. Яковець І. С. Інноваційні перспективи в діяльності пробації. 

Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації : 

матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). 

Харків : Право, 2021. С. 72-78 (0,3 д.а.).  

297. Яковець І. С. Нормативне регулювання порядку реалізації 

засудженими права на медичну допомогу і лікування. Історія запровадження 

позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу 

(м. Харків, 14 груд. 2021 р.). Харків: Право, 2021 (0,2 д.а.) (у редакції). 

298.  Яремчук В. О. Значення інноваційних науково-технічних засобів та 

криміналістичних знань у діяльності слідчого в змагальному кримінальному 

процесі. Results of modern scientific research and development: The 7 th 

International scientific and practical conference (September 19-21, 2021). Barca 

Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 334-336 (0,2 д.а.) 

299. Яремчук В. О. Використання науково-технічних і криміналістичних 

знань слідчим в умовах змагального процесу. Теорія та практика сучасноі ̈

юриспруденції: матеріали ХХVІІ наук.-практ. конф.  (25 березня, 2021 р., м. 

Харків). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 2021. С. 216-217. (0,2 д. а.) 

300. Яремчук В. О. Інноваційні науково-технічні та криміналістичні 

знання  у змагальному кримінальному процесі. Topical issues of modern science, 

society and education: матеріали III міжн. наук.-практ. конф. (3-5 жовтня 2021 р.)  

м. Харків 2021. С.502-503 (0,2 д.а.) 

301. Яремчук В. О. Криміналістичні знання та науково-технічні засоби у 

роботі слідчого. International scientific innovations in human life: The 3 rd 

International scientific and practical conference (September 22-24, 2021) Cognum 

Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. 473-474. (0,2 д.а.) 

302. Яремчук В. О. Науково-технічне і криміналістичне забезпечення 

слідчої діяльності в країнах світу. Modern scientific research: achievements, 

innovations and development prospects: Proceedings of IV International Scientific 

and Practical Conference  (September 25-27, 2021) MDPC Publishing, Berlin, 
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Germany. 2021.  Р. 304-306. (0,2 д.а.) 

303. Яремчук В. О. Науково-технічне забезпечення спеціалістом 

діяльності слідчого з використанням криміналістичних знань. Topical issues of 

modern science, society and education: the 2 nd International scientific and practical 

conference (September 5-7, 2021).SPC, Kharkiv, 2021. Р. 622-624. (0,2 д.а.) 

304. Яремчук В. О. Науково-технічні засоби і криміналістичні знання 

при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень. Modern 

directions of scientific research development: IV International Scientific and Practical 

Conference (September 28-30, 2021) . Chicago, USA, 2021 .С. 491-493(0,2 д.а.) 

305. Яремчук В. О. Науково-технічні засоби та криміналістичні знання у 

забезпеченні прав людини у змагальному кримінальному процесі. Двадцяті  

осінні юридичні читання: міжн. наук.-практ. конф. «Права людини в сучасному 

світі: проблеми теорії та практики»  з нагоди 95-річчя від дня народження та 

на вшанування пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого 

юриста України  Радомира Івановича Кондратьєва (1-2 жовтня 2021 р.). 

Хмельницький, 2021. С.131-132 (0,2 д.а.). 

306. Демидова Л. М., Попович О. С. Невиконання Президентом України, 

народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборної програми: науково-правовий 

висновок на законопроект № 4024. Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків, 4-5 грудня 2020 р.). Харків: Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2020. Ч. 1. С. 118-121 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 

р.). 

307. Демидова Л. М., Шепітько М. В., Попович О. С. Удосконалення 

статтей 63, 81, 82 КК України як виконання рішень Європейського суду з прав 

людини: науково-правовий висновок на законопроект № 4049. Сучасне 

державотворення та правотворення: питання теорії та практики: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 грудня 2020 р.). 
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Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2020. C. 142-145 (0,3 д.а) (не 

увійшло до звіту 2020 р.). 

308. Марочкін О. І. Адвокатський запит: сутність та правові засади 

забезпечення. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: 

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.). Харків : 

Право, 2020. С. 115-117. (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

309. Марочкін О. І. Деякі питання перегляду судових рішень за 

виключними обставинами у кримінальному провадженні. Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 листоп. 2020 р.). Харків: 

ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. С. 86-89 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 

2020 р.). 

310. Марочкін О. І. Оціночні судження поза кримінальної процедури та 

їх вплив на неупередженість правосуддя. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

10-11 груд. 2020 р.). Серія «Сектор безпеки України». Харків: Друкарня 

Мадрид, 2020. Вип. 36. С. 59-60 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

311. Москвич Л. М. До питання  про розмежування понять «набуття 

статусу судді» та «набуття повножень судді». Адвокатура України: сучасний 

стан та перспективи розвитку : матеріали  ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 17 груд. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 169-172 (0,25 д.а.) (не увійшло 

до звіту 2020 р.). 

312. Москвич Л. М. Незалежна судова влада як фундаментальна цінність 

правової держави. Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду 

України : матеріали наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 28 жовт. 2020 р.). Київ: 

Ваїте, 2020. С. 29-32. (0,25 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

313. Москвич Л.М. Інституційні проблеми судової системи України. 

Реформи українського законодавства: сучасний розвиток : матеріали Міжнар. 

Симпозіуму (м. Грац, 4  груд. 2020 р.). Грац, 2020. С. 127-131 (0,25 д.а.). 
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314. Соколенко М. О., Коновалова В. О. Відеоконференція як форма 

проведення допиту: процесуальні та тактичні аспекти. Кримінально-правове, 

кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини в 

Україні: матеріали круглого столу (м. Запоріжжя, 23 грудня 2020 року). 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 105-107. (0,2 д. а.) (не 

увійшло до звіту 2020 р.). 

315. Шепитько В. Шепитько М.  Исследование документов в 

криминалистике и судебной экспертизе: новые направления и современные 

технологии (на  англ. языке). 19th Wroclaw symposium on questioned document 

examination: матер. міжнар. конф. (7-8 жовтня 2020 р., м. Вроцлав). Польща, 

Вроцлав, 2020. (0,2/0,1 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

316. Шепітько В. Ю. Використання криміналістичних та спеціальних 

знань в діяльності Міжнародного кримінального суду. IV Харківський 

міжнародний юридичний форум: матер. панельної дискусії «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України» (25 вересня 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 196-201. 

(0,25 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

317. Шило О. Г., Шило А. В. До питання впровадження в Україні 

електронного кримінального провадження. Правові засади діяльності 

правоохоронних органів: Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 груд. 2020 р.). Серія 

«Сектор безпеки України». Харків: Друкарня Мадрид, 2020.  Вип. 36. С.109-111 

(авт.внесок – 0,3 д.а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

 

 

Довідкова література, збірники нормативних актів, аналітичні звіти 

за темами фундаментальних досліджень (20):  

1. Борисов В. І., Володіна О. О., Харитонов С. О. Творчий внесок 

академіка НАПрН України М. І. Панова у розвиток юридичної науки. Панов М. 

І. Вибрані праці з проблем правознавства / М. І. Панов; упоряд.: В. І. Борисов, 
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С. О. Харитонов, О. О. Володіна; відп. за вип. С. О. Харитонов. Харків: Право, 

2020. С. 7 – 24 (0,38 д.а.). 

2. Гальцова О. В. Катування. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : 

"Факт", 2021 С. 664-666 . (853 с). (0,2 д.а.). 

3. Гальцова О. В. Степанюк Анатолій Хомич. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : 

"Факт", 2021 С. 536-539. (869 с). (0,2 д.а.). 

4. Голіна В. В. Викоренення злочинності. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : 

Факт, 2021 С. 179–180. (0,1 д.а.). 

5. Голіна В. В. Відвернення злочинів. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. 

Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021. С. 

187–190. (0,2 д.а.). 

6. Голіна В. В. Завдання кримінології. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. 

Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021 С. 

430–434. (0,1 д.а.). 

7. Голіна В. В. Запобігання злочинності. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021 С. 463–465. (0,1 д.а.). 

8. Голіна В. В. Криміногенність. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. 

Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021 С. 

765–767. (0,1 д.а.). 
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9. Голіна В. В. Об’єкт запобігання злочинності. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021 С. 196–198. (0,1 д.а.). 

10. Голіна В. В. Об’єкт запобігання злочинності. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021 С. 196–198. (0,1 д.а.). 

11. Голіна В. В. Припинення злочинів. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. 

Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021 С. 

366–367. (0,1 д.а.). 

12. Данильченко Ю. Розвідка кримінологічна. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов.  Харків: 

«Факт», 2021. С. 448–451. (0,2 д.а.) 

13. Данильченко Ю. Стабільність злочинності. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

«Факт», 2021. С. 527. (0,1 д.а.). 

14. Данильченко Ю. Б. Аналіз кримінологічний. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

«Факт», 2021. С. 67–69. (0,2 д.а.). 

15. Калініна А. В. Законодавство кримінологічне. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : 

Факт, 2021. С 452-454. (0,2 д.а.). 

16. Колодяжний М. «Ціна» злочинності. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 
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(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов.  Харків: 

Факт, 2021. С. 813–817. (0,3 д.а.). 

17. Колодяжний М. Превенція. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), 

О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: «Факт», 

2021. С. 350–351. (0,1 д.а.). 

18. Колодяжний М. Функції кримінології. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов.  Харків: 

«Факт», 2021. С. 803–804. (0,1 д.а.). 

19. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / 

Шепітько В., Шепітько М. Харків: Право, 2021. 508 с. (31,75 д.а.). 

20. Степанюк А. Х. Тюрма. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. 

Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків : 

"Факт", 2021 С. 739-743. (869 с.) (0,29 д.а.). 

 

 

8.2. Наукові праці, що були видані понад виконання 

показника паспорту бюджетної програми 6581040 

(поза темами фундаментальних досліджень) 

 

Розділи монографій поза темами фундаментальних досліджень (6): 

Розділи монографій, виданих в Україні (5): 

1. Батиргареєва В.С. Особливості захисту прав і безпеки людини в 

інформаційній сфері в умовах карантинно-обмежувальних заходів.  Захист 

прав, приватності та безпеки людини  в інформаційну епоху: монографія / за 

ред. В.Г. Пилипчука. Київ-Одеса: Фенікс, 2020. Підрозділ 5.4. С. 229–248. 
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2. Головкін Б.М. Кримінологічні засади державної антикорупційної 

політики. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку: монографія.  Харків: Право. 2021. Підпункт 7.4.3. С.629–633 (авт. 0,3 

д.а). 

3. Головкін Б.М. Теоретичні та методологічні засади дослідження 

кримінальних правопорушень, що вчиняються персоналом установ виконання 

покарань. Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 

персоналом установ виконання покарань: монографія /Б.М. Головкін, О.Г. 

Колб, І.М. Копотун В.І. Руденко. Харків: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 2021. Розділ 1. С. 8–78 (авт. 6,0 д.а.) 

4. Москвич Л. М. Система органів правопорядку України: генеза, 

стан, виклики та європейські перспективи розвитку / Правова наука України: 

сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О. В. 

Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель (заст. голови редкол.), Н. С. 

Кузнєцова (заст. голови редкол.) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України.  Харків : 

Право, 2021. С. 634-651 (1 д. а.). 

5. Шепітько В. Правова наука України: сучасний стан, виклики та 

перспективи розвитку : монографія. Харків : Право, 2021. (особистий доробок  

(у співавторстві з Журавлем В.) - розділ 7 «Кримінально-правові науки та їх 

вплив а розвиток законодавства у сфері кримінальної юстиції та практики його 

застосування». підрозділ 7. 6. «Розвиток криміналістики та судової експертизи 

в Україні: наближення до единого європейського простору». С. 631-669). 

 

Розділи монографій, виданих за кордоном в інших виданнях (1): 

1. Головкін Б. М. Корупція у приватному секторі. Деліктологія: монографія 

/ під заг. ред. І. М. Копотуна, С. В. Пєткова, P. Polián. Куновіце: Академія 

ГУСПОЛ: 2021, Розділ 3. С. 51–77. (1,5 д.а.). 

 

Науково-практичні посібники/розділи (підрозділи) у науково-практичному 

посібнику поза темами фундаментальних досліджень (3): 
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1. Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення 

волі / К. А. Автухов, А. П. Мукшименко, І.С. Яковець. Київ: Рада Європи, 2021. 

75 с. (Автухов К.А. – 1,0 д.а., Яковець І.С. – 3,0 д.а.). 

2. COVID-19 у місцях несвободи системи соціального захисту: 

підсумки першого року епідеміі.̈ За заг. ред. К.А. Автухова. Харків. 2021. С. 54 

(Автухов К.А. – 0,2 д.а.). 

3. Автухов К., Грищенко К., Крейденкова В., Шиба І., Яковець І. «Так 

простіше». Як призначають покарання неповнолітнім в Україні?. Київ, 2021. 62 

с. (Автухов К.А. 1,00 д.а., Яковець І.С. 2,5 д.а.).  

 

Підручники та навчальні посібники/розділи (підрозділи) в підручнику 

(навчальному посібнику) поза темами фундаментальних досліджень (2): 

1. Головкін Б. М. Вплив правових прогалин і колізій на стан рецидивної 

та пенітенціарної злочинності в Україні. Поняття та зміст прогалин і колізій у 

кримінально-виконавчому законодавстві України та шляхи їх подолання: навч. 

посіб./А. В. Боровик, Д. С. Бєлкіна, О. Г. Колб, Б.М. Головкін та ін. Одеса: Вид. 

дім «Гельветика», 2021. Підрозділ  2.2. С. 138-168. (1,5 д.а). 

2. Головкін Б. М. Поняття запобігання потраплянню до засуджених до 

позбавлення волі, заборонених предметів. Запобігання потраплянню у місця 

позбавлення волі заборонених предметів: кримінологічні та кримінально-

виконавчі засади: навч. посіб. /А. В. Борович, К. Г. Махицька, О. Г. Колб та ін. 

Одесса: Вид. дім «Гельветика», 2021. Розділ 1.2. С. 8-78 (1,5 д.а.). 

 

 
Наукові статті поза темами фундаментальних досліджень (3):  

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Web of Science та/або 

Scopus (2): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (2): 

1. Holovkin B. M., Tavolzhanskyi O. V., Lysodyed O. V. Corruption as a 

cybersecurity threat in conditions of the new world's order. Linguistics and Culture 
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Review, 5(S3), 499-512. 2021 https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538. 

(журнал індексується в наукометричній базі Scopus, квартиль Q4). (1,0 д.а.) 

2. Kuznietsova N. S., Nazarov I. V., Yefimenko L. V. (2021). Areas of 

reforming the statutory regulation of academic integrity in Ukraine. Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. 28(3). P. 176-185. (авт. 

внесок – 0,3 д.а.) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі 

Scopus, Q 3). 

 

 

Наукові статті в інших закордонних наукових періодичних виданнях (1): 

1. Шепітько В. Ю. Коновалова Віолетта Омелянівна – знаний вчений, 

викладач і криміналіст. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, 

praktika. Vilnius, 2020. С. 510-518 (0, 4 д. а.) (не увійшло до звіту 2020 р.). 

 

 

Тези наукових доповідей поза темами  

фундаментальних досліджень (54):  

1. Batyrgareieva V. Ukrainian citizens’ attitude to comply with the 

requirements of anti-epidemic legislation during the COVID-19 pandemic. Places: 

the 2nd International Interdisciplinary Conference (25 March, 2021, Riga, Latvia. 

Riga: RSU, 2021. P. 42. (0,2 д.а.). 

2. Kalinina A. Pandemic and self-isolation: social and legal issues. 

PLACES : RSU the 2nd International Interdisciplinary Conference, 25 March, 2021 : 

Abstracts. Rīga: RSU, 2021. P. 26. https://doi.org/10.25143/rw2021.places.abstracts-

book (0,1 д.а.). 

3. Shevchuk V. The role of criminalistic prevention in the formation of 

methodics of investigation of criminal offenses of corruption.Протидія злочинності 

і корупції: міжнародні стандарти та досвідУкраїни: збірник 

тезміжнародноїнауково-практичноїконференції (м. Харків, 22 вересня 2021 
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р.)врамках V Харківського міжнародного юридичного форуму. Харків: Юрайт, 

2021.  С. 307-312. (0, 3 д. а.). 

4. Shramko S. The impact of the information space on public health (on the 

example of the COVID-19 pandemic in Ukraine). PLACES : RSU the 2nd 

International Interdisciplinary Conference, 25 March, 2021 : Abstracts. Rīga: RSU, 

2021. P. 35. https://doi.org/10.25143/rw2021.places.abstracts-book (0,1 д.а.). 

5. Авдєєва Г. К. Проблеми встановлення причинно-наслідкового 

зв'язку між діями учасників дорожнього руху і дорожньо-транспортною подією. 

Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, 

законодавство, практика : мат-ли всеукраїнської науково-практичної 

конференції (5 листопада 2021 р.); НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. 

В. Сташиса (в редакції). 

6. Авдєєва Г. К. Вплив пандемії COVID-19 на психічне здоров'я людини. 

Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення : матеріали 

сателіт. заходу в межах V Харків. міжнар. юрид. форуму (21 верес. 2021 р. м. 

Харків); Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 

2021. С. 6-8. 

7. Батиргареєва В. С. Вплив пандемії COVID-19 на завдання 

кримінально-правової охорони публічного здоров’я населення України. 

Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті 

Кримінального кодексу України: матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 

р. / уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко; НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса та ін. Харків: Право, 2021. С. 9–12 

(0,2 д.а.). 

8. Батиргареєва В. С. Загрози для прав і свобод людини в 

інформаційному просторі під час пандемії COVID-19. Юридичні гарантії 

захисту конституційних прав і свобод людини в умовах COVID-19: матеріали 

Всеукраїнської наук.-прак. конф. (22 червня 2021 р., м. Харків). Харків: Право, 

2021. С. 25–29 (0,2 д.а.). 
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9. Батиргареєва В. С. Організована злочинність і пандемія COVID-19: 

до проблеми зв’язку. Захист економіки від впливу організованої злочинності: 

матеріали панельної дискусії V Харківського мі нар. юр.  форуму (м. Харків, 20 

вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 79–83 (0,2 д.а.). 

10. Батиргареєва В. С. Ставлення населення України до заходів 

запобігання розповсюдженню COVID-19 як прояв сингуляності масової 

свідомості. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та 

інновації: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління 

Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м.  

Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, 

Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2021. С. 40-43.  (0,2 д.а.) 

11. Батиргареєва В.С. Епідемічна свідомість: чи готове населення 

України до…?. Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення: 

матер. сател. Заходу в межах V Харківського юридичного форуму . (21 верес. 

2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 13–19 (0,2 д.а.). 

12. Батиргареєва В. С. Кримінологічний аналіз стану захищеності 

громадської безпеки в Україні. Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІV  

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 

2021 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 12-16. (0,2 д.а.) 

13. Борисов В. І. Норми статті 325 Кримінального кодексу України як 

засіб запобігання та боротьби з епідеміями та пандеміями. Кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу 

України: матеріали наук.-практ. вебінару, 25 трав. 2021 р. / уклад.: А. О. 

Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко ; НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса та ін. Харків: Право, 2021. С. 16-22 (0,2 

д.а.). 

14. Борисов В. І. Права і свободи людини у контексті правообмежень, 

зумовлених пандемією COVID-19. Медичне право та фармацевтичне право: 

виклики сьогодення : матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. міжнар. юрид. 
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форуму, 21 верес. 2021 р. : електрон. наук. вид. / уклад.: Т.О. Михайліченко, 

П.П. Нога; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого та ін. Харків : 

Право, 2021. С. 20-24. (0,2 д.а); 

15. Борисов В. І., Колодяжний М. Г., Євтєєва Д. П. Питання 

класифікації наслідків пандемії COVID-19. Правове регулювання діяльності у 

сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії: матеріали V Мед.-

прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. / уклад.: Ю. 

Ю. Забуга, С. С. Шрамко; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні та ін. Харків: Право, 2021. С. 36. (0,05 

д.а.) 

16.  Головкін Б. М., Колб О. Г. Вплив корупційних діянь на стан 

правопорядку у місцях позбавлення волі. Пенітенціарна система у 

глобальному вимірі: матеріали І Міжнародного пенітенціарного форуму (м. 

Рівне, 29-30 жовтня 2021 року). Рівне: МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 2021. 

С. 26–28 (0,2 д.а.). 

17. Головкін Б. М. Поняття корупції у приватному секторі за 

міжнародними актами та зарубіжним законодавством. Злочинність і протидія 

їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: зб. тез доп. наук.-практ. 

конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, 

професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків: 

ХНУВС, 2021. С. 53–56 (0,33 д.а.) 
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фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до 

Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського). 

 

 

Навчально-методична література за освітньою програмою з 

підготовки докторів філософії поза темами фундаментальних досліджень 

(23): 

1. Освітньо-наукова програма «Право» підготовки докторів філософії 

(PhD) за спеціальністю 081 «Право». Науково-дослідний інститут вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса. Харків, 2021. 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. 29 с. (1,2 д.а.). 

2. Сучасна правова система: навчально-методичний комплекс із 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право»/ уклад. В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,  

Д. П. Євтєєва,  Н. В. Нетеса, Н. В. Глинська, М. Г. Колодяжний, О. О. Пащенко,  
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Д. І. Клепка, Г. К. Авдєєва. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України, 2021.  

3. Сучасна правова система: силабус із навчальної дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право»/ 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: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 2021. 14 с. (0,6 д.а.) 

4. Теорія правової статистики: навчально-методичний комплекс із 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. І. О. Христич. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України, 2021.  

5. Теорія правової статистики: силабус із навчальної дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» / уклад. І. О. Христич. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2021. 9 с. (0,37 д.а.). 

6. Основи науково-дослідної діяльності: навчально-методичний 

комплекс із дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 081 «Право» / уклад. В. С. Батиргарєєва, Г.К. Авдєєва,  

А. В. Калініна. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021.  

7. Основи науково-дослідної діяльності: силабус із навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. В. С. Батиргарєєва, Г.К. Авдєєва,  

А. В. Калініна. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 2021. 

15 с. (0,6 д.а.). 

8. Доктринальні засади кримінально-правового регулювання: 

навчально-методичний комплекс із дисципліни для здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. В. І. Борисов, 

Л. М. Демидова, О. О. Пащенко. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2021.  
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9. Доктринальні засади кримінально-правового регулювання: силабус 

із навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. В. І. Борисов, Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 

12 с. (0,5 д.а.). 

10. Проблеми сучасної кримінології: навчально-методичний комплекс 

із дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, М. Г. 

Колодяжний, С. С. Шрамко, А. В. Калініна. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України, 2021. 

11. Проблеми сучасної кримінології: силабус із навчальної дисципліни 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» / уклад. В. С. Батиргареєва, В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. 

Шрамко, А. В. Калініна. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України, 2021. 11 с. (0,45 д.а.) 

12. Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності: навчально-методичний комплекс із 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. О. Г. Шило, Н. В. Глинська, Д. І. Клепка,  

О. І. Марочкін. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 

2021. 

13. Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності: силабус із навчальної дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» / уклад. О. Г. Шило, Н. В. Глинська, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін. 

Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 12 с. (0,5 д.а.) 

14. Правові засади криміналістики: навчально-методичний комплекс із 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. В. Ю. Шепітько, Н. В. Павлюк. Харків : 

НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 
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15. Правові засади криміналістики: силабус із навчальної дисципліни 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» / уклад. В. Ю. Шепітько, Н. В. Павлюк. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. 

В. Сташиса НАПрН України, 2021. 11 с. (0, 45 д.а.). 

16. Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності: 

навчально-методичний комплекс із дисципліни для здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. 

А. Х. Степанюк, К. А. Автухов. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2021. 9 с. (0, 37 д.а.). 

17. Науково-правове забезпечення кримінально-виконавчої діяльності: 

силабус із навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. А. Х. Степанюк, К. А. Автухов. 

Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 

18. Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних 

органів та адвокатури: навчально-методичний комплекс із дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» / уклад. Н. В. Глинська, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва. 

Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 

19. Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних 

органів та адвокатури: силабус із навчальної дисципліни для здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. Н. В. 

Глинська, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва. Харків: НДІ ВПЗ ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 10 с. (0,4 д.а.). 

20. Судова експертиза: навчально-методичний комплекс із дисципліни 

для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» / уклад. Г. К. Авдєєва. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2021. 97 с. (4 д.а.). 

21. Судова експертиза: силабус із навчальної дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 
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«Право» / уклад. Г. К. Авдєєва. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, 2021. 11 с. (0,45 д.а.). 

22. Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному 

судочинстві: навчально-методичний комплекс із дисципліни для здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. 

Г. К. Авдєєва. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 

107 с. (4,45 д.а.). 

23. Сучасні можливості використання спеціальних знань у змагальному 

судочинстві: силабус із навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. Г. К. Авдєєва. 

Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 10 с. (0,4 д.а.). 

 

Довідкова література, збірники нормативних актів, звіти 

поза темами фундаментальних досліджень (37): 

1. Авдєєва Г. К. Злочинність групова. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л. / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка 

- співголова) та ін. ; наук. Ред. О. М. Литвинов. Харків : Факт , 2021. С. 531-

534.(0,25 д.а.). 

2. Авдєєва Г. К. Злочинність побутова. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л. / редкол.: В.В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка 

- співголова) та ін. ; наук. Ред. О. М. Литвинов. Харків : Факт , 2021. С. 581-584 

(0,25 д.а.). 

3. Батиргареєва В. С. Бездоглядність. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. 

Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021. С. 

128–130 (0,2 д.а.). 

4. Батиргареєва В. С. Бездомність. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 

2021. С. 130–132. (0,2 д.а.). 
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5. Батиргареєва В. С. Бутнегерство. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 

2021. С. 170–171 (0,1 д.а.). 

6. Батиргареєва В. С. «Кар’єра» злочинна. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021. С. 657–659 (0,1 д.а.) 

7. Батиргареєва В. С. Бродяжництво. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 

2021. С. 163–165 (0,1 д.а.). 

8. Батиргареєва В. С. Злочинність рецидивна. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021. С. 897–603 (0,1 д.а.). 

9. Батиргареєва В. С. Рецидив кримінологічний. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021. С. 445–447 (0,1 д.а.). 

10. Батиргареєва В. С. Стокерство. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 

2021. С. 544–546.  (0,1 д.а.) 

11. Батиргареєва В. С., Дубович О. В.  Злочинність осіб без визначеного 

місця проживання. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: 

А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; 

наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021. С. 576–580. (0,2 д.а.). 

12. Батиргареєва В. С., Євтєєва Д. П. Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної 
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академії правових наук України. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 

2021 С. 174–177. (0,1 д.а.). 

13. Голіна В. В. Данильченко Юрій Броніславович. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021 С. 279–280. (0,1 д.а.). 

14. Голіна В. В. Даньшин Іван Миколайович. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко 

(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 

Факт, 2021 С. 280–281. (0,1 д.а.). 

15. Голіна В. В. Закон насичення суспільства злочинністю. Велика 

українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.:  

В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. Ред. 

О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021 С. 456–459. (0,1 д.а.). 

16. Голіна В. В. Конгрес ООН із запобігання злочинності та поводження з 

правопорушниками. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 1: 

А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; 

наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 2021 С. 703–707. (0,1 д.а.). 

17. Голіна В. В. Кримінологія. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 1: А-Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова),  

О. М. Бандурка (співголова) та ін. ; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: Факт, 

2021 С. 777–778. (0,1 д.а.). 

18. Голіна В. В. Школа класична в криміналогії. Велика українська 

кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 
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кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко 



 336 
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(голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків: 



 337 

«Факт», 2021. С. 221–222. (0,1 д.а.). 

27. Данильченко Ю. Панкриміналізм. Велика українська кримінологічна 

енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), 
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Публікації структурних підрозділів, утворених на базі закладів 

вищої освіти спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення 

проблем злочинності імені  

академіка В. В. Сташиса НАПрН України1 
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Savchuk M.A.,Tsareva I.V. Problems of forensic identification of handwriting in 

forensic examination. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 
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1 Публікації структурних підрозділів, утворених на базі закладів вищої освіти спільно з 

Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України, не входять до кількісних показників видавничої діяльності співробітників Інституту. 

http://www.visnyk.kh.ua/en/author/dmitro-yevgenovich-kriklivets
http://www.visnyk.kh.ua/en/author/yuliya-volodimirivna-kernyakevich-tanasiychuk
http://www.visnyk.kh.ua/en/author/yuliya-oleksandrivna-fidrya
http://www.visnyk.kh.ua/en/author/katerina-sergiyivna-muzichuk
http://www.visnyk.kh.ua/en/author/katerina-sergiyivna-muzichuk
http://www.visnyk.kh.ua/en/author/olena-ivanivna-sasko
http://www.visnyk.kh.ua/en/article/protses-pomiluvannya-zasudzhenikh-do-dovichnogo-pozbavlennya-voli-ta-trivalikh-terminiv-pozbavlennya-voli-yak-kriteriy-pidvishchennya-liberalnosti-sudovoyi-sistemi
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базі Scopus). 

3. Sviatun O. V., Goncharuk O. V., Chernysh R., Kuzmenko O., Kozych 
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вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ: ДВНЗ 
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політики у сфері боротьби зі злочинністю. Актуальні проблеми вдосконалення 

чинного законодавства України. Івано-Франківськ: Прикарпатський 

http://www.visnyk.kh.ua/en/article/protses-pomiluvannya-zasudzhenikh-do-dovichnogo-pozbavlennya-voli-ta-trivalikh-terminiv-pozbavlennya-voli-yak-kriteriy-pidvishchennya-liberalnosti-sudovoyi-sistemi
http://www.visnyk.kh.ua/en/article/protses-pomiluvannya-zasudzhenikh-do-dovichnogo-pozbavlennya-voli-ta-trivalikh-terminiv-pozbavlennya-voli-yak-kriteriy-pidvishchennya-liberalnosti-sudovoyi-sistemi
https://wseas.com/journals/articles.php?id=248
https://wseas.com/journals/articles.php?id=248
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експертній і слідчій практиці. Міжнародні і національно-правові виміри 

забезпечення стабільності: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16-17 

квітня 2021 р.). Львів. С. 50–56. 

2. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. До питання законодавчого закріплення 

права на справедливий суд. Актуальні проблеми судового права: матеріали 

міжнар. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.).  Харків: Право, 2021. С. 43–45. 

3. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Інститут покарання та його мета в проєкті 

нового Кримінального кодексу України: окремі зауваги. Проблеми 

впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України : 

матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.). Харків: Право, 2021. 

С. 118–119. 
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4. Медицький І. Б. Міжнародно-правові орієнтири для формування 

державної політики допомоги потерпілим від злочинів. Актуальні питання 
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117. 

5. Медицький І. Б. Україна у відносинах з міжнародними 

юрисдикційними органами: причини та наслідки незабезпечення «якості» 

вітчизняного кримінального судочинства. Правова політика України: історія 

та сучасність: матеріали IІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. 

Житомир, 8 жовт. 2021 р.). Житомир: Житомирська політехніка, 2021. С.23–26. 

6. Микитин Ю.І. Рекомендацій Координаційної Ради при з 

впровадження відновного правосуддя в України при Верховному Суді «Щодо 

нагальних кроків на шляху впровадження відновного правосуддя в кримінальне 

судочинство України»: деякі аспекти. Майбутнє відновного правосуддя в 

Україні: мат. Міжнар. конф. (м. Київ, 26 жовт. 2021 р.). У редакції 

7. Микитин Ю.І. Судова практика як джерело (форма) кримінально-

процесуальної політики Європейського Союзу. Законодавство України: погляд 

молодих правників: матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених (м. Івано-Франківськ, 30 квітня 2021 р.). Івано-

Франківськ. 2021 (у редакції). 

8. Фріс П.Л. Деякі питання проєкту загальної частини кримінального 

кодексу України. Реформування кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 

2020 р.). Харків: Право, 2021. С. 59–61.  

9. Фріс П.Л. Нотатки на полях проекту. Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему України: матеріали міжнір. наук. 

конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.). Харків: Право, 2021. У редакції 
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2. Публікації науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад 

Донецького державного університету внутрішніх справ та Інституту. 

 

Монографії (2): 

1. Вітвіцький С.С., Захарченко А.М. Участь органів місцевого 

самоврядування в забезпеченні публічної безпеки громад / Правове 

забезпечення публічної безпеки громад: досвід України та країн Європейського 

Союзу: колективна монографія / За заг. ред. А.Г. Бобкової, А.М. Захарченка.  

Рига: Baltija Publishing, 2021. С. 42-68. 

2. Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності: монографія 

/ К. А. Бєліков, В. М. Бесчастний, М. О. Семенишин, С. С. Вітвіцький,  

С. М. Алфьоров, Є. С. Назимко. Київ: Дакор, 2021. 218 с. 

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України (3): 

1. Вітвіцький С.С., Бобкова А.Г., Захарченко А.М. Правова основа 

здійснення поліцією дозвільно-погоджувальних функцій у сфері 

господарювання. Правовий часопис Донбасу. 2021. № 4 (77). С. 12-22 (включено 

до міжнародної наукометричної бази "Index Copernicus International" 

(Республіка Польща). 

2. Вітвіцький С.С., Захарченко А.М. Правова основа взаємодії органів і 

підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування у сфері 

забезпечення публічної безпеки і порядку. Українська поліцеїстика: теорія, 

законодавство, практика. 2021. № 1 (1). С. 80-94. 

3. Вітвіцький С.С., Захарченко А.М. Правове забезпечення контролю за 

дотриманням вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. Українська 

поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. 2021. № 2 (2). С. 75-86. 

 

Тези наукових доповідей (7): 

1. Bobkova A.,Vitvitskyi S., Zakharchenko A., Nikolenko L., Katrych A. 
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Формирование научно-исследовательских компетентностей студентов-юристов. 

SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific 

Conference. Volume I, May 28th-29th, 2021. 38-49. 

2. Бобкова А. Г., Захарченко А. М. Щодо напрямів розвитку вищої 

юридичної освіти. Донецький юридичний інститут МВС України: освітні 

традиції, перевірені часом: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Маріуполь, 28 квітня 2021 року). Донецький юридичний 

інститут МВС України. К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2021. С. 66-69. 

3. Бобкова А.Г., Захарченко А.М. Комунальні підприємства як суб’єкти 

діяльності у сфері охорони громадського порядку та безпеки. Приватно-правові 

та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: матеріали 

Міжнародної конференції (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 24 вересня 

2021 року). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. С. 162-165. 

4. Захарченко А.М. Удосконалення порядку реагування щодо зупинення 

роботи підприємств (об’єктів) у разі порушення вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки. Спроможності функціональних та 

територіальних підсистем ЄДСЦЗ для оперативного розв’язання завдань за 

призначенням: Матеріали 22 Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(за міжнародною участю). Електронне наукове видання комбінованого 

використання. Київ: ІДУ НД ЦЗ, 2021. С. 95-98. URL: 

https://idundcz.dsns.gov.ua/files/2021/DOC/22%20konferentsiyi/materiali%2025-

2021.pdf. 

5. Захарченко А.М. Щодо правової регламентації іноземного 

інвестування у підприємства, які мають стратегічне значення для національної 

безпеки України. Треті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. 

Київ, 20 липня 2021 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ-Ірпінь: НАН України; 

ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. С. 49-52. 

6. Захарченко А.М., Бобкова А.Г. Щодо взаємодії органів Національної 

поліції з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення 

транспортної безпеки. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: 
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матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській 

редакції), (м. Кривий Ріг, 19 листопада 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С. 73-76. 

7. Захарченко А.М., Бобкова А.Г. Щодо укладання меморандумів про 

співробітництво між органами Національної поліції та органами місцевого 

самоврядування. Проєктування безпекового середовища громад: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 2 липня 2021 

року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Київ : ТОВ 

«Компанія ВАІТЕ», 2021. С. 154-158. 

 

 

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: відсутні. 

 

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.  

Н. О. Гуторова, О. Г. Шило, В. Ю. Шепітько, В. М. Шевчук є членами 

редакційної колегії журналу «Вісник Національної академії правових наук 

України», 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 

низкою напрямів.  
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Так, зокрема, науковці Інституту брали участь у зарубіжних науково-

практичних конференціях: 

1. «Places: the 2nd International Interdisciplinary Conference» : 

міжнародна конференція (м. Рига, Латвія, 25 березня 2021 р.)  

(В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко та А. В. Калініна). 

2. «Society. Health. Welfare» (м. Рига, Латвія, 24-26 березня 2021 р.)  

(В. С. Батиргареєва, С. С. Шрамко та А. В. Калініна). 

3. Czas na solidarność indywidualną, narodową i globalną : Krajowe i 

międzynarodowe normy praw człowieka oraz COVID-19 (Час індивідуальної, 

національної та глобальної солідарності: національні та міжнародні норми 

прав людини та COVID-19): 4 Європейський форум прав людини та 

міжнародного гуманітарного права (м. Люблін, 15 квітня 2021 р.). 

Співорганізатори: Кафедра прав людини та гуманітарного права (KUL)  

Люблінського католицького университету Іоанна Павла II, Міжнародна рада 

юристів у Лондоні (Великобританія), Університет Альдо Моро в Барі (Італія) 

(Н. В. Шульженко). 

4. Contemporary Methods to Identify Missing Persons (Сучасні методи 

виявлення зниклих безвісти ) : міжнародна конференція (м. Варшава, 15-16 

вересня 2021 р.) (М. В. Шепітько).  

5. Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice 

(Криміналістика та судова експертиза: наука, студія, практика): 17 

міжнародний конгрес (м. Вільнус – м. Братислава, 16-17 вересня 2021 р.).  

Співорганізатори: Академія поліцейських сил у Братиславі, Словацьке 

товариство криміналістів, Литовська асоціація криміналістів та Литовський 

центр криміналістики (М. В. Шепітько). 

6. Topical tendencies of science and practice (7–10 December, 2021, 

Edmonton, Canada) та «The current state of development of world science: 

characteristics and features» (10 December, 2021, Lisbon, Portuguese Republic) (С. 

В. Подкопаєв). 
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7. V International Conference on Computational Linguistics and Intelligent 

Systems (CoLinS 2021)» (22-23 April, 2021, Kharkiv, Ukraine) (Л. М. Мосвкич, Ю. 

С. Рєпіна). 

8. II CISP Conference «Modern science: concepts, theories and methods of 

basic and applied research» (19 November, 2021, Vinnytsia - Vienna, Ukraine-

Austria) (М. І. Пашковський). 

9. VII  міжн. наук.-практ. конф. «Results of modern scientific research and 

development» (м. Мадрид, 19-21 вересня 2021) (В. О Яремчук). 

10. ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «International scientific innovations in 

human life» ( м. Манчестер, 22-24 вересня 2021) (В. О Яремчук). 

11. IV міжн. наук.-практ. конф. «Modern scientific research: achievements, 

innovations and development prospects» (м. Берлін, 25-27 вересня 2021)  

(В. О Яремчук). 

12.  IV міжн. наук.-практ. конф. «Modern directions of scientific research 

development» (м. Чикаго, 28-30 вересня 2021) (В. О Яремчук). 

13. Міжнародна науково-практична конференція 

«Débatsscientifiquesetorientationsprospectivesdudéveloppementscientifique» 

(м.Вінниця-Париж  (Україна-Франція), 5 лютого 2021 р.) (В. М. Шевчук). 

14. І-а Міжнародна науково-практична конференція «Scientificpractice: 

modernandclassicalresearchmethods» (м. Бостон (США), 5 лютого 2021 р.) 

(В.М Шевчук). 

Науковці Інституту є членами редколегій зарубіжних видань: 

Гуторова Н. О. та Пашков В. М. є членами редакційної колегії журналу 

Socrates (RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls, Латвія). 

М. Г. Колодяжний є членом редакційної колегії журналу «International 

Journal of Law and Society», CША. 

В. Ю. Шепітько є членом науково-редакційного комітету збірника 

наукових праць «Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice». 

№ XV (Book II). Kaunas, 2019. 445 с. (випуск – щорічно) та журналу 

«Национальный юридический журнал: теория и практика» (Молдова).  
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Науковці Інституту виступили офіційними опонентами на захистах 

дисертацій у закордонних закладах вищої освіти: 

М. В. Шепітько виступив офіційним опонентом та надав відгук на 

дисертацію Л. Жалнерюнаса (Linas Žalnieriūnas) «Priežastinis ryšys ir jo 

nustatymas baudžiamojoje teisėje» («Причинність та її детермінація в 

кримінальному праві»). 

Науковці Інституту пройшли стажування у закордонних закладах вищої 

освіти: 

О. І. Марочкін проходив науково-педагогічне стажування «Сучасні 

підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» у 

Європейському університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Федеративна 

Республіка Німечина) 22 лютого- 3 березня 2021 року. Навчальне навантаження 

6 кредитів ЄКТС (180 год). (Сертифікат № LSI-24692-VIA  від 03.03.2021) та 

«Internalization of Higher Education. Organization  on the educational process and 

innovative teaching methods in Higher Education institutions in Poland» 21.06.2021 

– 30.07.2021. Навчальне навантаження 6 кредитів ЄКТС (180 год). (Сертифікат 

№ 37/202л) Організатор: Collegium Civitas (Poland). 

К. А. Новікова пройшла стажування в Республіці Польща у 

Ягеллонському університеті м. Кракові (Uniwersytet Jagielloński) (м. Краків, 

Республіка Польща), Відділ права і адміністрації (Wydział Prawa i 

Administracji). Строк підвищення кваліфікації (стажування) з 11 вересня 2020 

року по 04 липня 2021 року в обсязі 890 годин; виграла малий грант на 

реалізацію проектів в Україні для випускників програми Lana Kirklanda 

(Республіка Польща), 2021-2022. 
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Х 

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ 

 

Об’єкти права інтелектуальної власності, власником/співвласником 

яких є наукова установа  

відсутні 

 

Подані упродовж звітного року заявки на об’єкти права інтелектуальної 

власності  

відсутні 

 

 

XІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 

11.1. 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.). Ліцензію на провадження освітньої діяльності було переоформлено 26 

березня 2021 р. (наказ Міністерства освіти і науки № 19-л від 22 лютого 2021 

р.). У звітному періоді в Інституті  за контрактом навчалося 43 аспіранти2. 

11.2. В Інституті підготовка докторів філософії здійснються за освітньо-

науковою програмою «Право» з підготовки докторів філософії за спеціальністю 

081 «Право». Програма пройшла акредитацію у Національному агентстві з 

оцінювання якості освіти. 

В Інституті функціонує докторантура. У звітному періоді підготовка 

кадрів у докторантурі не здійснювалася.  

                                                   
2 Дані наведені з урахуванням осіб, що перебувають в академічній відпустці та осіб, які навчалися 
протягом 2021 р., проте були відраховані з різних причин. 

https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%B7-%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%97%D0%92%D0%9E_26.03.2021time11.18.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B3-%D0%B7-%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%97%D0%92%D0%9E_26.03.2021time11.18.pdf
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В Інституті функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада 

К 64.502.01, строк повноважень якої закінчується 31 грудня 2021 р. У звітному 

періоді відбулося 2 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. 

Протягом звітного періоду функціонувала 1 разова спеціалізована вчена 

рада ДФ 64.502.001, на засіданні якої 21.05.2021 р. відбувся захист дисертації 

Кібальника Станіслава Олеговича за темою «Кримінологічна характеристика та 

запобігання незаконному переправленню осіб через державний кордон 

України» (науковий керівник – В. В. Голіна). 

11.3. Очна аспірантура. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

здійснюється через аспірантуру, що функціонує на базі Інституту. Громадяни 

зарубіжних країн в аспірантурі Інституту не навчаються. 

У 2021 р. в Інституті з відривом від виробництва (денна форма навчання) 

навчалося 7 аспірантів за кошти фізичних або юридичних осіб:  

1) Бєлоусова Олеся Миколаїівна. Тема дисертації: «Жорстоке 

поводження з тваринами: кримінологічна характеристика, детермінація, 

запобігання». Науковий керівник: к.ю.н. А. В. Калініна. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 

2021.   

2) 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 виконано навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 50 %. 

Опубліковано 1 наукову статтю та 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертаційної роботи.  

Перебуває в академічній відпустці (наказ № 25 «А» від 29.12.2021 р.). 

3)  Кібальник Станіслав Олегович 
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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. 

Відрахований у зв’язку із завершенням підготовки в аспірантурі 

інституту (наказ директора від 15.01.2021 № 2 «А»).  

Захист дисертації відбувся 21.05.2021. 

4) 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 70 %. 

Опубліковано 3 наукові статті та 2 тез наукових доповідей за темою дисертації. 

Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 16 «А» від 

14.09.2021). 

 

5) 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 виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 60 %. Опубліковано 1 наукову статтю та 4 тез 

наукових доповідей за темою дисертації.  

6) Полях Євгенія Володимирівна. 
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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. Обсяг 

фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 13 %. Опубліковано 

1 наукову статтю та 1 тези наукової доповіді за темою дисертації. 

7) Федюк Віталій Владленович.  

Тема дисертації: «Об’єкт критичної інфраструктури як предмет 

кримінального правопорушення: поняття, види вплив на кваліфікацію». 

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. 

Рік вступу до аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2021.  

 

11.4. Заочна аспірантура. 

Протягом 2021 року над дисертаціями працювали 36 аспірантів 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: «Необережне 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 виконано 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 80 %. Опубліковано 3 наукові статті та 6 тез 

наукових доповідей за темою дисертаційної роботи. 

3) Бабич Ярослав Олегович 

 Тема дисертації: «Гуманістична парадигма кримінального процесу 

України». Науковий керівник: д.ю.н., ст.н.с. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 

– Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 

2021. 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.  

Успішно складено кандидатські іспити. 

Відрахована у зв’язку із достроковим захистом дисертації (наказ № 27 «А» 

від 30.12.2021).  

Захист дисертації відбувся 29 грудня 2021 р. 

5) Балабан Андрій Володимирович 

Тема дисертації: «Запобігання кримінальним правопорушенням, що 

вчиняються з корисливих мотивів, в мережі Інстернет». Науковий керівник: 

к.ю.н. С. С. Шрамко. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 

2020. Рік затвердження теми дисертації – 2021. Успішно виконується 

навчальний план. Опубліковано 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертаційної роботи.   

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 100 %. 

Опубліковано 6 наукових статей та 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертаційної роботи.  
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Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 16 «А» від 

14.09.2021).  

7) Бєсєда Ганна Вікторівна 

Тема дисертації: «Судове контрольне провадження у досудовому 

розслідуванні». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Лобойко. Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми 

дисертації – 2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 100 %.  Опубліковано 6 

наукових статей та 1 тези наукової доповіді за темою дисертаційної роботи.  

Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 16 «А» від 

14.09.2021). 

8) Біланчук Руслана Вікторівна 

Тема дисертації: «Кримінологічний аналіз та запобігання насильницьким 

суспільно небезпечним діянням, що вчиняються особами, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності в Україні». Науковий керівник: д.ю.н., проф., 

член-кореспондент НАПрН України В. В. Голіна. Спеціальність 081 – Право. 

Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 2021. 

Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 9 %. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за 

темою дисертаційної роботи.     

9) Білоус Каріна Станіславівна 

Тема дисертації: «Правове регулювання підготовки до звільнення 

засуджених до позбавлення волі». 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 60 %. 

Опубліковано 3 наукові статті та 5 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 16 «А» від 

14.09.2021). 

10) Боднарчук Єва Веніамінівна 
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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 

дисертації – 2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 40 %. Опубліковано троє тез 

наукових доповідей за темою дисертації.  

Відрахована за власним бажанням (наказ № 26 «А» від 29.12.2021). 

12) Вареник Катерина Володимирівна 

Тема дисертації: «Сутенерство або втягнення особи в заняття 

проституцією: соціальна обумовленість кримінальної відповідальності та склад 

кримінального правопорушення». Науковий керівник: к.ю.н., ст.досл. Д. П. 

Євтєєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік 

затвердження теми дисертації – 2021. Виконується навчальний план. 

13) Віценко Сергій Миколайович.  

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

зловживанням владою або службовим становищем розпорядниками коштів при 

закупівлі товарів та послуг». 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 – 2021. 

Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 1 %. 
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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. Перебуває в академічній відпустці 

(наказ № 13 «А» від 31.08.2021 р.). 

15) Гавриленко (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. Рік затвердження теми дисертації – 2020. 

Виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 1 %. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за темою 

дисертації. 

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 виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 1 %. Опубліковано 3 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 
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виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 7 %. 

Перебуває в академічній відпустці (наказ № 18 «А» від 30.09.2021 р.). 

18) Гончарова Олена Олександрівна  

Тема дисертації: «Злочинність жінок: кримінологічна характеристика, 

детермінація і запобігання». 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 – 2021. 

Здійснюється робота із затвердження теми дисертаційної роботи. Успішно 

виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 2 %. 

Переведена з 01.02.2021 р. на заочну форму навчання (наказ 3 «А» від 

28.01.2021 р.). 

19) 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 

виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 1 %. 

20) 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. Пепребуває в 

академічній відпустці (наказ № 4 «А» від 25 лютого 2021 р.). 

21) Жуковська (Махно) Карина Віталіївна 
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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.). 

22) 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 75 %. 

Опубліковано 3 наукові статті та 2 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

Відрахований у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 16 «А» 

від 14.09.2021). 

23) Кисельова  Марина Сергіївна 

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 

корисливій злочинності в україні в умовах пандемії (наприкладі COVID-19)». 

Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєва. Спеціальність 081 – 

Право. Рік вступу до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 

2021. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи 

з написання дисертації складає 5 %. Опубліковано 2 тез наукових доповідей за 

темою дисертації. 

24) Клепка Олександр Григорович. 

Тема дисертації: «Завершення досудового розслідування як етап 

кримінального провадження». Науковий керівник: к.ю.н., О. І. Марочкін. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2021. Рік затвердження 

теми дисертації – 2021. Виконується навчальний план. 



 359 

25) Котюк Михайло Володимирович. 

Тема дисертації: «Методика розслідування контрабанди спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації». Науковий керівник: 

д.ю.н., проф. В. М. Шевчук. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2021. Виконується 

навчальний план. 

26) Мельниченко Владислав Сергійович  

Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика зловживання 

повноваженням службовою особою юридичної особи приватного права 

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

досл. Д. П. Євтєєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури НДІ 

ВПЗ 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2019 (затверджено Вченою 

радою Запорізького національного університету). Успішно виконується 

навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 20 %. Опубліковано 3 наукові статті та 7 тез наукових доповідей за 

темою дисертації.  

27) 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 

дисертації складає 40 %. Опубліковано 1 наукову статтю та 4 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

28) 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 
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виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 12 %. Опубліковано двоє тез наукових доповідей за темою 

дисертації. 

29) 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. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 15 %. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за 

темою дисертації. 

30) 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 40 %. Опубліковано 1 наукову статтю та 2 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

31) 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 – 

2019. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи 

з написання дисертації складає 5 %. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за 

темою дисертації.  

32) 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 
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до аспірантури – 2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 23 %. 

Відрахована у зв’язку із закінченням строку навчання (наказ № 16 «А» від 

14.09.2021). 

33) 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 60 %. Опубліковано 4 наукові статті та 4 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

34) 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. Рік затвердження теми дисертації – 2020. Виконується 

навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 2,5 %. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за темою дисертації.  

35) 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 5 %. 

Опубліковано 3 тез наукових доповідей за темою дисертації.     

36) Яковлева Вікторія Сергіївна 

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 
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аспірантури – 2019. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 20 %. Опубліковано 1 наукову 

статтю та 4 тез наукових доповідей за темою дисертації.   

11.5. Підготовка дисертацій співробітниками наукової установи 

У звітному періоді відбувся захист на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук старшого наукового співробітника Інституту С. В. Подкопаєва 

за темою «Теоретико-правові засади модернізації прокуратури в Україні», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» (м. Харків, 1 

квітня 2021 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) 

(наук. кер.: Л.М.Москвич). 

 

 

ХІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

12.1. Загальна кількість усіх працівників, осіб  – 66. 

- з них: залучених до виконання наукових робіт, в еквіваленті повної 

зайнятості, осіб – 36; 

- середній рівень зайнятості – 96%; 

12.2. Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових 

робіт, в еквіваленті повної зайнятості, осіб – 24; 

- з них: наукових та науково-педагогічних працівників  – 24; 

- докторів наук  – 6; 

- кандидатів наук (докторів філософії) – 14; 

- працівників, що належать до допоміжного та технічного персоналу  – 0; 

- працівників керівних органів (президій, дирекцій, управлінь тощо) – 0; 

- наукових/науково-педагогічних працівників віком до 35 років – 8; 

- наукових/науково-педагогічних працівників віком більше 60 років – 5. 

12.3. Кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-

правовими договорами, залучених до виконання наукових (науково-технічних) 

робіт,  в еквіваленті повної зайнятості, осіб – 12; 
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- з них: наукових та науково-педагогічних працівників – 12 осіб; 

- докторів наук  – 6 осіб; 

- кандидатів наук (докторів філософії) – 6 осіб; 

- працівників, що належать до допоміжного та технічного персоналу – 0. 

 

 

ХІІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

13.1. Кількість та обсяги фінансування досліджень і розробок за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету: 

Фундаментальні наукові дослідження, всього: 

– обсяг фінансування /кількість тем: 12 242,4 тис.грн / 6 тем; 

– з них на конкурсній/грантовій основі (джерело фінансування / обсяг 

фінансування / кількість тем): Національний фонд досліджень України / 3 454,6 

тис. грн. / 1 тема. 

Прикладні наукові дослідження – не виконувалися. 

13.2. Кількість та обсяги фінансування досліджень і розробок за рахунок 

коштів спеціального фонду державного бюджету: 

– усього, обсяг фінансування, 188,1 тис.грн; 

– з них: джерело фінансування: /обсяг фінансування / кількість тем: 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України / 188,1 тис.грн / 1 тема. 

13.3. Дослідницькі проєкти з міжнародним та іноземним  фінансуванням: 

не було. 

13.4. Обсяг фінансування за всіма джерелами: 16 890,6 тис.грн. 

13.5. Характеристика приміщень, що використовуються для 

дослідницької діяльності. 

Загальна площа приміщень  установи, її наукових чи науково-технічних  

підрозділів: усього – 2 260,7 кв.м. 

1.6. Обсяг коштів, витрачених Інститутом на придбання: наукового 

обладнання, матеріалів, наукового програмного забезпечення, сплату внесків 

України до міжнародних організацій, наукову літературу (в тому числі 



 364 

підписку на електронний доступ до бібліотечних ресурсів), підписку на інші 

електронні бази даних.  

Усього витрачено коштів на суму: 59 990 грн. 

За загальним фондом у 2021 році було придбано: 

– 3 персональні комп’ютери та друковані книги для поповнення 

бібліотечного фонду (КЕКВ 3210) на суму 45 990,00 грн;  

– 1 багатофункціональний пристрій, 4 веб камери та 1 штатив для 

відеозйомки захисту дисертацій (КЕКВ 2210) на суму 14 000,00 грн. 

 

 

XIV. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

14.1. Стислий SWOT-аналіз наукової діяльності установи. 

Сильні сторони 

1. Потужне кадрове забезпечення.  

Інститут має високопрофесійний кадровий склад, зокрема, близько 90 % 

наукових співробітників мають науковий ступінь. Дослідження здійснюють 

представники всіх наук кримінально-правового циклу, об’єднані у 6-ти творчих 

колективах. Науковими темами керують провідні та авторитетні в Україні та за 

кордоном фахівці. 

2. Актуальність наукових досліджень, їх відповідність пріоритетним 

напрямам науки і техніки, інноваційність отриманих результатів. 

Тематика наукових досліджень, що розробляються в установі, відповідає 

пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України. Установа має 

достатній науковий потенціал, здатний проводити фундаментальні та прикладні 

дослідження, зокрема й міждисциплінарні, на високому методологічному рівні 

з тим, щоб отримати вагомі теоретичні результати, які є цілком оригінальними 

та кращими за аналогічні вітчизняні показники, що мали місце в Україні 

дотепер, та відповідають рівню кращих світових показників. Масштаби 

суспільної потреби в результатах наукових досліджень, що реалізуються 
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Установою, сягають національного рівня. У 2019 р. Інститут у черговий раз 

було внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надаєтья 

підтримка держави. За підсумками державної атестації, проведеної у 2020 р., 

 Інститут увійшов до І (найвищої) класифікаційної групи та було визнано 

установою-лідером (наказ МОН України «Про результати державної атестації 

наукових установ» від 17.06.2020 р. № 817). У 2020 р. за результатами 

моніторингу діяльності наукових закладів, проведеного Харківською обласною 

громадською організацією “Народна ініціатива”, Інститут було визнано лідером 

в комунікаціях з громадськістю і новаціях в правовій освіті населення та 

профілактиці злочинності. За здобутки у науковій діяльності співробітники 

Установи постійно отримують нагороди вищих органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, відомчі відзнаки, здобувають премії, 

стипендії тощо. 

3. Науково-консультаційний супровід діяльності органів державної 

влади. Інститут підтримує тісні зв’язки з органами центральної й місцевої 

влади та правоохоронними і судовими органами. Найбільшого розвитку з 

метою координації наукових пошуків отримали такі форми зв’язків, як надання 

науково-правових висновків щодо доцільності та обґрунтованості прийняття 

проєктів законів, підзаконних та інших нормативно-правових актів, підготовка 

пропозицій щодо змін та доповнень до чинного законодавства, впровадження 

результатів наукових досліджень у діяльність органів державної та місцевої 

влади і самоврядування, правоохоронних і судових органів (розробка 

методичних рекомендацій, підготовка інформаційних повідомлень, аналітичних 

і доповідних записок тощо). Науковці установи здійснюють й особисту 

консультативну діяльність, входячи до науково-консультативних рад вищих 

органів державної влади, робочих груп із розробки нормативних актів тощо. 

4. Міжнародне співробітництво, серед напрямів якого можна виділити, 

зокрема, участь у редколегіях зарубіжних журналів, у т. ч. і таких, що 

індексуються у міжнародній наукометричній базі «Scopus»; публікування 

науковцями праць у зарубіжних наукових виданнях, які індексуються у 
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міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection; 

участь у зарубіжних наукових заходах; проходження стажувань за кордоном; 

членство науковців у міжнародних об’єднаннях у сфері боротьби зі 

злочинністю; залучення іноземних учених до участі у редколегії збірника 

Інституту «Питання боротьби зі злочинністю». 

5. Госпрозрахункова діяльність. Сильною стороною Установи є 

отримання власних надходжень із позабюджетних джерел. Основні види 

діяльності, що дозволяють одержувати надходження: надання науково-

правових висновків на запити фізичних та юридичних осіб; публікація тез, 

статей; надання освітніх послуг із підготовки в аспірантурі; благодійні внески, 

послуги захисту дисертацій та ін. 

6. Політика повної інформаційної відкритості перед громадськістю. 

Інститут має сучасний сайт, який висвітлює усе життя установи. Також 

ведеться сторінка Інститу у Фейсбук-мережі. 

 

Слабкі сторони: 

– відсутність у структурі Інституту відділу аспірантури, комп’ютерного 

відділу та відповідних посад у штатному розписі, мінімальний штат 

обслуговуючого персоналу, відсутність лаборантів, внаслідок чого на наукових 

працівників покладається додаткове навантаження;  

– практична неможливість брати учать науковій установі як юридичній 

особі в реалізації спільних наукових проєктів із міжнародними та 

закордонними партнерами, оскільки грантодавці орієнтуються на юридичні 

особи недержавних форм власності; 

– низька активність у забезпеченні доступності власних наукових 

результатів для міжнародної наукової спільноти. 

 

Можливості: 

– збільшення фінансування та покращення матеріально-технічних умов, 

в яких відбувається наукова діяльність;  
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– розширення грантової підтримки; 

– прийняття Верховною Радою України змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування операції з постачання послуг із 

навчання аспірантів і докторантів науковими установами; 

– виділення місць для підготовки наукових кадрів за рахунок державного 

замовлення; 

– збільшення штатного розпису (у числі як наукових працівників, так і 

обслуговуючого персоналу). 

 

Загрози: 

– нестабільне й суперечливе законодавство, яким регулюється наукова 

діяльність в Україні; перманентні ініціативи до реорганізації форм і методів 

наукової діяльності, зокрема, ліквідації галузевих академій;  

– недостатня підтримка наукової думки в Україні з боку держави, 

фінансування науки за залишковим принципом;  

– непродумані організація й управління науковою діяльністю за західним 

зразком без урахування національних традицій, менталітету, а головне – 

можливостей держави підтримувати науку на належному рівні;  

– чисельні прояви так званої тіньової науки;  

– розцінювання наукової діяльності як фінансового придатку до основної 

діяльності особи у системі освіти; зайняття наукою для «престижу»; 

– ускладнення умов здобуття наукових ступенів та вчених звань, що 

позбавляє мотивації наукових співробітників. 

 

14.2. Обґрунтування: 

- аргументована позиція, щодо специфіки/унікальності наукової 

діяльності установи; 

- чому є доцільним самостійне здійснення наукової діяльності даною 

установою? 
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- чому не є більш вигідним замовити відповідні дослідження у 

зовнішніх наукових установ? 

Інститут є однією з провідних наукових установ юридичного профілю в 

Україні та єдиною науковою установою в академічній науці, в якій 

виконуються фундаментальні та прикладні дослідження у сфері боротьби зі 

злочинністю, розробки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, а також 

видається наукова продукція. Головним призначенням Установи є здійснення 

якісного наукового забезпечення державної політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, у тому числі й регіональної. 

Установа має корпус високопрофесійних науковців для здійснення як 

фундаментальних, так і прикладних досліджень, а також необхідну 

матеріально-технічну базу. Наукові розробки здійснюють фахівці з 

кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, 

кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-

розшукової діяльності. На сьогодні в Установі створено 5 наукових шкіл: 1) 

«Доктрина кримінального права України: проблеми теорії і практики 

застосування»; 2) «Кримінально-правове забезпечення безпеки суспільства в 

умовах науково-технічного прогресу»; 3) «Експериментально-інноваційні 

дослідження в криміналістиці»; 4) «Розробка кримінологічних засад боротьби зі 

злочинністю в Україні»; 5) «Дослідження діяльності по виконанню покарань». 

За понад 25 років Інститут здобув значний науковий авторитет у країні та 

все активніше позиціонує себе як сучасний центр дослідження проблем 

протидії злочинності на міжнародній арені. Так, установа має тісний зв’язок із 

практикою, постійно співпрацює з органами влади, надаючи науково-правові 

висновки, пропозиції та зауваження на їх запити, розробляє проєкти 

нормативних актів за власною ініціативою. Науковці Установи входять до 

науково-консультативних рад вищих органів державної влади, робочих груп із 

розробки нормативних актів тощо.  

В Інституті запроваджена перманентна практика широкого впровадження 

результатів наукової роботи її фахівців у навчальну, наукову, законотворчу та 
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правозастосовну діяльність, що підтверджується низкою актів впровадження. 

 

 

ХV. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У 2022 р. у 4-х структурних підрозділах Інституту планується початок 

роботи над новими темами фундаментальних досліджень, а у 2-х – 

продовження роботи над поточними темами фундаментальних досліджень із 

метою реалізації завдань, визначених у Стратегії розвитку наукової діяльності 

Національної академії правових наук України на 2021-2025 роки, Стратегії 

розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України на 2021-2025 роки.  

Науковці сектора дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю у 2022 р. розпочнуть роботу над фундаментальним 

дослідженням за темою дослідження «Теоретичні, законодавчі та 

правозастосовні проблеми кримінально правової охорони інформаційної 

безпеки в Україні» (№ держ. реєстрації 0121U1143241). 

Науковці відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою у 2022 р. розпочнуть роботу над новою фундаментальною темою 

дослідження «Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального 

провадження в Україні» (№ держ. реєстрації 0121U114401). 

Науковці сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства у 2022 р. розпочнуть роботу над фундаментальним 

дослідженням за темою «Дотримання прав людини при виконанні покарань і 

поводженні із засудженими в Україні». Термін виконання: І кв. 2022 р. – 

ІV кв. 2024 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. А. Х.Степанюк. 

Науковці лабораторії «Використання досягнень науки і техніки у 

боротьбі зі злочинністю» у 2022 р. розпочнуть роботу над новою 

фундаментальною темою дослідження «Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці та судовій експертизі» (№ держ. реєстрації 
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0120U105615). Науковий керівник теми – д.ю.н., проф., акад. НАПрН України 

В.Ю. Шепітько  

Науковці відділу кримінологічних досліджень продовжать розробку 

фундаментальної теми «Стратегія запобігання правопорушенням у сфері 

дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні», яка буде виконуватися 

відповідно до робочого плану. Наукові результати дослідження будуть відбиті у 

колективній монографії, наукових статтях, доповідях на науково-практичних 

конференціях, семінарах, «круглих столах» із цієї проблематики.  

Колектив лабораторії дослідження проблем національної безпеки у 

сфері громадського здоров’я продовжить 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.  

 

 

ХVІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ  

РОБОТИ ІНСТИТУТУ 

Пропозиції щодо вдосконалення роботи Інституту полягають у такому:  

1) активізувати роботу в підрозділах Інституту із залучення 

замовників платних послуг (замовників науково-правових висновків, 

здобувачів наукового ступеня та ін.). 

2) проведення культурно-масових та спортивних заходів за участю 

співробітників інституту для налагодження сприятливої атмосфери у колективі 

(організоване відвідування театру, концертів, проведення вело днів та ін.); 

3) створити повний електронний каталог наявної у бібліотеці 

Інституту літератури з метою уможливити легкий, зручний та багатоаспектний 

інформаційний пошук, а також цілодобовий доступ співробітників Інституту до 

необхідного контенту; 
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4) 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;  

5) розглянути можливість проведення Інститутом літніх шкіл з 

актуальних питань кримінального права, кримінології, кримінального процесу 

тощо в рамках співробітництва з ОБСЄ або на оплатній основі; 

6)  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; 

7) активізувати роботу, спрямовану на утвердження в громадській 

думці позитивного іміджу Інституту й авторитету науки, формування 

атмосфери відкритості і демократизму в науковому співтоваристві, протидію 

поширенню псевдонаукових ідей; 

8) впроваджувати традиційні та нові заходи заохочення та іншого 

стимулювання ефективної діяльності співробітників Інституту; 

9) поширювати і поглиблювати співпрацю із зарубіжними науковими 

установами та організаціями у сфері проведення наукових досліджень. 

 

 

XVII 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ 

 

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 
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національної безпеки і оборони України, Міністерством юстиції України, 

Міністерством соціальної політики України, Державною кримінально-

виконавчо службою України, Державною судовою адміністрацією України, 

Офісом Генерального прокурора, Національною поліцією України. Характер 

цих зв’язків різноманітний, але найбільшого розвитку з метою координації 

наукових пошуків отримали такі форми зв’язків, як надання науково-правових 

висновків щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проектів законів, 

підготовка пропозицій щодо змін та доповнень до чинного законодавства, 

впровадження результатів наукових досліджень у діяльність органів державної 

влади, органів кримінальної юстиції (розробка методичних рекомендацій, 

підготовка інформаційних повідомлень, аналітичних і доповідних записок 

тощо), підготовка висновків зі складних питань застосування кримінального та 

кримінального процесуального законодавства, що виникають у судовій 

практиці та ін. Зокрема, у звітному періоді отримано акт впровадження від 

Офісу Генерального прокурора (вх. лист від 08.04.2021 № 24/1/1-232 вих.21) 

щодо використання в діяльності Департаменту захисту інтересів дітей розробок 

фахівців Інституту з проблем дитячих суїцидів. 

Також Інститут здійснює співпрацю із закладами вищої освіти та 

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. 



 373 

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 

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). 
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Координаційна діяльність лабораторії в переважній більшості 

здійснюється з науковими установами та іншими організаціями, що проводять 

суміжні наукові дослідження (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Латвійський університет, Литовське товариство 

криміналістів, Литовський центр судової експертизи, Вільнюський Університет 

Миколаса Ромеріса (Литва), Конгрес правознавців та економістів, факультет 

права Загребського університету та ін. Формами координаційної діяльності є 

обмін отриманими даними в ході наукових досліджень та узагальнень; надання 

інформації щодо запланованих наукових конференцій, семінарів, «круглих» 

столів; обмін науковою літературою.  

Активну участь науковці лабораторії приймають у розробці планів, 

заходів та наукових досліджень з проблем криміналістики. Від різноманітних 

наукових установ та вищих навчальних закладів як України, так і країн СНД, до 

лабораторії надходять автореферати дисертаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук.  

Міжгалузеве співробітництво науковців лабораторії є різноманітним за 

формою та змістом: участь у роботі різних комісій, бюро, надіслання до органів 

законодавчої влади та відповідних комітетів аналітичних та доповідних 

записок, підготовка висновків до проектів нових законів, участь у спільних 

міжнародних наукових заходах (конференції, семінари, «круглі столи»), 

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, 
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судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом 

України, Верховним Судом, Міністерством юстиції України, Апеляційним 

судом Харківської області, Генеральною прокуратурою України і 

прокуратурою Харківської області, МВС України, Управлінням МВС у 

Харківській області та з науковими і навчальними закладами України. Характер 

цих зв’язків різноманітний, але найбільшого розвитку отримали надання 

консультацій зі складних питань правозастосування, наукових висновків щодо 

доцільності й обґрунтованості наданих суб’єктами законодавчої ініціативи 

проектів законів, судових рішень, а також відзивів на автореферати дисертацій, 

здійснення керування дисертаційними дослідженнями й офіційного опанування 

при захисті дисертацій.  

Взаємодія сектора дослідження проблем злочинності та її причин 

переважно здійснюється з науковими установами, що проводять суміжні 

наукові дослідження. До їх складу входять: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, 

Харківський університет внутрішніх справ, 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.  
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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 

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, К. А. Новікова, 

Н. В. Шульженко, О. С. Попович, А. В. Калініна, Т. О. Михайліченко,  

С. В. Максименко є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права»; В. І. Борисов – член президії та заступник голови 

асоціації (до 30.11.2021 р.); Л. М. Демидова є членом президії та заступником 

голови асоціації та 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 головним 

редактором збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», а 

також членом редакційної колегії наукових збірників «Вісник Національної 
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академії правових наук України» (індексується в міжнародній наукометричній 

базі «SCOPUS»), «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 

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 
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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 Ярослава Мудрого, Верховний Суд, Міністерство 

юстиції України); науково-редакційного комітету збірника наукових праць 

«Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice». № XV (Book 

II). Kaunas, 2019.  445 с. (випуск – щорічно); 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. 
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Чл.-кор. НАПрН України Б. М. Головкін входить до складу редакційних 

колегій: «Вісник асоціації кримінального права України» (голова редакційної 

колегії), «Питання боротьби зі злочинністю», «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 

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 
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Національної академії правових наук України», науково-практичного журналу 

«Вісник кримінального судочинства». 

Д. П. Євтєєвій призначено державну іменну стипендію як найкращому  

молодому вченому для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні. 

А. Х. Степанюк та О. В. Гальцова стали призерами конкурсу наукових 

видань імені Святого Володимира із монографією «Принцип поваги до прав і 

свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і 

відбуванні покарань». 

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 

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. 
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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 

64.086.006 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 

23.10. 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 є секретарем Відокремленого підрозділу Харківської 

обласної організації «Громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». Науковий координатор та рецензент у межах Legal 
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Research Group on Criminal Law – група студентів-правників та молодих 

юристів, які проводять дослідження у галузі кримінального права. Дослідження 

здійснено студентами та молодими юристами вузів та науковими установами 

України та Ягеллонським університетом ( Краків, Польща). За результатами 

опубліковано монографію (Freedom of expression under the criminal law of 

Ukraine and Poland. The European Law Students’ Association Ukraine. Kharkiv: 

Pravo, 2021. 160 p.). Суддя National Anticorruption Moot Court Competition та 

Criminal Law Moot Court Competition. Суддя змагань з кримінального права, 

проведеного за результатами ELSA Kharkiv. Н. В. Шульженко є виконавцем 

проєкту «Колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях України: 

проблеми правової оцінки, гарантування прав і свобод людини та реінтеграції 

територій», що став переможцем у конкурсі «Наука для безпеки та сталого 

розвитку» (замовник: Національний фонд досліджень України). 

К. А. Новікова пройшла стажування в Республіці Польща у 

Ягеллонському університеті м. Кракові (Uniwersytet Jagielloński) (м. Краків, 

Республіка Польща), Відділ права і адміністрації (Wydział Prawa i 

Administracji). Строк підвищення кваліфікації (стажування) з “11” вересня 2020 

року по “04” липня 2021 року в обсязі 890 годин; у вересні 2021 року пройшла 

повний курс підвищення кваліфікації з теми "Європеїзація кримінального права 

України" у кількості 94 години. Організатор: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, ОБСЄ; виграла малий грант на реалізацію 

проектів в Україні для випускників програми Lana Kirklanda (Республіка 

Польща), 2021-2022. 

Д. О. Куковинець протягом 15-21 листопада 2021 р. взяла участь в 

Осінній школі молодого науковця, організованій Радою молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України в рамках реалізації проєкту British Council 

«Активні громадяни» спільно з громадською організацією «Міжнародна 

фундація розвитку». 

Б. М. Головкін є головою редакційних колегії збірників наукових праць 

«Питання боротьби зі злочинністю» та «Вісник Асоціації кримінального права 
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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 генеральним менеджером програм і проектів в FREE 

ZONE; 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).  

К. А. Автухов є 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. 
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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 мережі Internet функціонує WEB-сайт Інституту, який містить відомості 

про основні напрями його діяльності, поточні наукові дослідження, що 

проводяться у даний час в Інституті, наукову продукцію та багато іншої 

інформації про життя і діяльність Інституту. 

Значну допомогу від Інституту в підготовці нормативно-правових 

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 

 

Вчений секретар                              Н. В. Нетеса 
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