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РІШЕННЯ  

РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПРО 

ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Спеціалізована вчена рада Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України, м. Харків, прийняла рішення про присудження ступеня 

доктора філософії з галузі знань 08 «Право» на підставі прилюдного захисту 

дисертації «Необережне співзаподіяння при вчиненні кримінального 

правопорушення» за спеціальністю 081 «Право» 14 грудня 2022 року. 

Бабич Артур Олегович, 1994 року народження, громадянин України, 

освіта вища: закінчив у 2018 р. Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». 

З березня по червень 2018 року – юрист Приватного підприємства 

«Агрофірма Славутич». 

З серпня 2020 року по листопад 2021 року – юрист Товариства з 

обмеженою відповідальністю "КПП ЦЕНТР" 

На теперішній час - тимчасово безробітній. 

З вересня 2018 року по липень 2022 року – аспірант відділу дослідження 

проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного 

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

України (заочна форма навчання). 

 Дисертацію виконано у Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків. 

Науковий керівник дисертанта: Борисов Вячеслав Іванович, доктор 

юридичних наук, професор, академік НАПрН України, радник при дирекції 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України. 

Здобувач має 11 опублікованих праць за темою дисертації, з них 1 стаття у 

періодичних наукових виданнях інших держав, 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, 0 монографій: 
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1. Бабич А. О. Вирішення питання необережного співзаподіяння у 

кримінальному праві США. Вісник асоціації кримінального права України. Том 

1. № 12 (2019). С. 122–134. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/11397 (дата 

звернення: 12.08.2022).  

2. Бабич А. О. Форми прояву взаємодії між суб’єктами необережного 

співзаподіяння. Питання боротьби зі злочинністю. № 40 (2020). С. 81–87. DOI: 

10.31359/2079-6242-2020-40-81.  

3. Бабич А. О. Щодо можливості суб’єктивного зв’язку між 

співзаподіювачами шкоди з необережності. Юридичний бюлетень. Випуск 24. 

2022. С. 156–162. DOI: https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2022.24.21. 

Проблеми законності. Харків, 2021. Вип. 153. С. 104–118.  

4. Бабич А. О. Об’єктивне поставлення у вину як сутнісна проблема 

притягнення до кримінальної відповідальності за необережне співзаподіяння. 

KELM (Knowledge, Education, Law, Management). № 6 (34), vol. 1. 2020. С. 207– 

211. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2020.6.1.32. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці: 

– доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 

заслужений діяч науки і техніки України Голіна Володимир Васильович, 

головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України; 

– доктор юридичних наук, доцент Пащенко Олександр Олександрович, 

головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-

виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 

– кандидат юридичних наук Новікова Катерина Андріївна, старший 

науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України; 
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– доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 

заслужений діяч науки і техніки України Музика Анатолій Ананійович, 

професор кафедри права юридичного факультету Європейського університету; 

– доктор юридичних наук, професор Павликівський Віталій Іванович, 

перший проректор ТОВ «Харківський університет»; 

– доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Борисов 

Вячеслав Іванович, радник при дирекції Науково-дослідного інституту 

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

Озвучені ними зауваження і побажання отримали належне пояснення та 

коментар дисертанта, тож загалом суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку результатів його наукового дослідження.  

Загальна оцінка роботи і висновок: дисертація Бабича Артура 

Олеговича «Необережне співзаподіяння при вчиненні кримінального 

правопорушення» є самостійною та ґрунтовною науковою працею у межах 

поставлених завдань, за своїм змістом відповідає галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право». Дослідження містить науково-обґрунтовані 

теоретичні та практичні результати, характеризується єдністю змісту, точністю 

викладення матеріалу та свідчить про особистий внесок автора в науку. У 

дисертації розгорнуто вирішене наукове завдання стосовно формулювання 

теоретично обґрунтованих і практично значущих висновків щодо юридичної 

природи необережного співзаподіяння. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, запропонованих особисто дисертантом. Отримані 

здобувачем основні наукові результати опубліковано у наукових статтях, 

належать автору та є його науковим доробком. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів містить посилання на відповідне джерело. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження 

забезпечено поєднанням гармонійного використання загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання.  
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