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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 

Березюк Вікторії Володимирівни «Фіксування судового провадження як 

гарантія права на справедливий суд у кримінальному процесі» за 

спеціальністю 081 «Право» 15 лютого 2023 року. 

Березюк Вікторія Володимирівна, 1981 року народження, громадянка 

України, освіта вища: закінчила у 2004 році Національну юридичну академію 

України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». 

З 01.04.2004 по 16.02.2009 працювала на посаді слідчого слідчого відділення 

Новомосковського міського відділу УМВС України в Дніпропетровській області; 

З 17.02.2009 прийнята на посаду консультанта Новомосковського  

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

З 15.09.2010 призначена на посаду помічника судді Новомосковського  

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

З 24.04.2012 призначена на посаду судді Новомосковського міськрайонного 

суду Дніпропетровської області, на якій працює по теперішній час. 

З 15 вересня 2017 р. по 14 вересня 2021 р. – аспірантка  відділу дослідження 

проблем кримінального процесу та судоустрою 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 дисертантки: Лобойко Леонід Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду, вчений 

секретар Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 
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Здобувачка має вісім наукових праць, п’ять із яких – наукові статті, 

опубліковані у фахових наукових виданнях України, одна – наукова стаття у 

закордонному виданні, 0 монографій: 

1. Березюк В. В. Мета, завдання та призначення фіксування судового 

провадження. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2019. Вип.38. С. 99-107. 

DOI: 10.31359/2079-6242-2019-38-197. 

2. Березюк В. В. Роль суду у фіксуванні судового провадження. Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. 

№ 4. С. 187-195. DOI: 187-195. 10.31733/2078-3566-2019-4-187-195. 

3. Березюк В. В. Основні правила фіксування судового провадження. Питання 

боротьби зі злочинністю. Харків, 2020. Вип.39. С. 91-96. DOI: 10.31359/2079-

6242-2020-39-91. 

4. Березюк В. В. Співвідношення засад гласності та фіксування судового 

провадження. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2020. Вип.40. С. 99-107. 

DOI: 10.31359/2079-6242-2020-40-99. 

5. Berezyuk V. Ratio Of fixation judicial proceedings and of the right to public 

hearing. Visegrad journal on human rights. 2020. № 5. С. 18-23. 

6. Березюк В. В. Ґенеза розвитку вітчизняного законодавства і наукової думки 

щодо фіксування судового провадження. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 

2021. № 65. С. 288-294. DOI: 10.24144/2307-3322.2021.65.53. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці: 

– доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Глинська 

Наталія Валеріївна, завідувачка відділу дослідження проблем кримінального 

процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 

– кандидат юридичних наук, доцент Пашковський Микола Іванович, 

науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 
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– кандидат юридичних наук Клепка Дар’я Ігорівна, науковий співробітник 

відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України; 

– доктор юридичних наук, професор Тетерятник Ганна Костянтинівна, 

завідувачка кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх 

справ; 

– кандидат юридичних наук, професор Маринів Володимир Іванович, 

професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

Озвучені ними зауваження і побажання отримали належне пояснення та 

коментар дисертантки, тож загалом суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку результатів її наукового дослідження.  

Загальна оцінка роботи і висновок: дисертація Березюк Вікторії 

Володимирівни «Фіксування судового провадження як гарантія права на 

справедливий суд у кримінальному процесі» є самостійною та ґрунтовною 

науковою працею у межах поставлених завдань, за своїм змістом відповідає галузі 

знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Дослідження містять науково-

обґрунтовані теоретичні та практичні результати, характеризується єдністю змісту, 

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

дисертації на основі комплексного аналізу проблемних питань нормативно-правового 

та правозастосовного характеру сформульовано й обґрунтовано концепцію 

гарантування права на справедливий суд у кримінальному процесі, зокрема, завдяки 

такому інституту кримінального процесу, як фіксування судового провадження. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, запропонованих особисто дисертанткою. Отримані 

здобувачкою основні наукові результати опубліковано у наукових статтях, що 

належать авторці та є її науковим доробком. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів містить посилання на відповідне джерело. Обґрунтованість і  
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