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ВСТУП 

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України (далі – 

Інститут) створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

№ 321 від 18 травня 1994 р. «Питання Академії правових наук» і постанови 

президії Академії правових наук України (нині – Національна академія 

правових наук України) № 4 від 21 червня 1995 р.  

Із моменту свого створення Інститут розпочав проведення досліджень 

широкомасштабних фундаментальних і прикладних проблем боротьби зі 

злочинністю, основною метою яких було здійснення наукового забезпечення 

державної політики у цій сфері. Науковою розробкою охоплюються всі основні 

аспекти цих важливих і складних проблем. За цей час виконано значний обсяг 

науково-дослідницької роботи. Результати проведених наукових досліджень 

знайшли своє практичне втілення у монографіях, науково-практичних 

посібниках, наукових статтях, коментарях до законів, ініціативних проектах 

нормативно-правових актів, науково-правових висновках і рекомендаціях, 

надісланих правоохоронним і судовим органам щодо проблем застосування 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства, а також розслідування злочинів. Отже, протягом уже багатьох 

років Інститут готує науково-правові висновки, надає консультації, виконує 

наукові експертизи в галузі боротьби зі злочинністю, а також видає наукову 

продукцію, здійснює підготовку аспірантів і докторантів для забезпечення у 

майбутньому потреб, що виникають під час проведення наукових досліджень. 

До структури Інституту входять три наукові відділи, 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. 

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 звітному періоді науково-дослідна діяльність Інституту проводилася 

відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

                                                
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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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 2021-2025 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 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 
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ефективних правових механізмів протидії корупції у різних сферах 

життєдіяльності українського суспільства та ін.  

У звітному періоді 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 звітному періоді 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 

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 

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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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. 

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 травня 2020 р.). 

Для забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в 

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. одиниць, комп’ютерне 

забезпечення, Internet, оргтехніка та меблі та ін.).  

 

 

 

Розділ І 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

(бюджетна програма 6581040) 

1.1. Дослідження і розробки за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. 

 

1. ТЕМА: «Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми 

кримінально правової охорони інформаційної безпеки в Україні». Тема 

затверджена постановою Президії НАПрН України № 118/5 від 15.06.2021 р. і 

постановою Вченої Ради  Інституту № 7 від 28.12.2021 р. Термін виконання:  

І  квартал 2022 р. – IV квартал 2025 р. Державний реєстраційний номер: 

0121U114324. 
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Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, керівник 

наукових робіт Л. М. Демидова. Виконавці: д.ю.н., проф., академік НАПрН 

України В. І. Борисов, к.ю.н., ст. дослідниця Д. П. Євтєєва, к.ю.н. Н. В. Нетеса, 

д.ю.н., проф. М. В. Карчевський, д.ю.н., с.н.с. М. В. Шепітько, к.ю.н., доц. 

Н. В. Шульженко, к.ю.н., доц. В. В. Базелюк, к.ю.н. К. А. Новікова, к.ю.н. 

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

Актуальність наукового дослідження підтверджується відсутністю 

ґрунтовних комплексних наукових досліджень кримінально-правової охорони 

інформаційної безпеки в України в часи широкого використання суспільством 

інформації, особливо в умовах воєнного стану, необхідністю подальшої 

розробки питань захисту інформаційної безпеки в післявоєнний період 

відновлення держави, а також у зв’язку з ухваленням рішення європейської 

спільноти про надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз та 

необхідністю виконання зобов’язань щодо імплементації аcquis communautaire 

в законодавство України. 

Метою наукового дослідження є створення концептуальних засад й 

перспективних напрямів вирішення теоретичних, законодавчих та 

правозастосовних проблем кримінально-правової охорони інформаційної 

безпеки в Україні. 

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 були пов’язані з вирішенням завдань щодо підготовки цільових 

пропозицій та зауважень, науково-правових висновків для правоохоронних і 

судових органів із питань боротьби зі злочинністю.  

У контексті поставленої мети були обрані напрями дослідження, що 

полягають у розробці проблем інформаційної безпеки держави, суспільства та 

людини. У звітному періоді творчим колективом досліджувавалися літературні 
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джерела, здійснювався контент-аналіз публікацій у ЗМІ й мережі Інтернет, 

вивчалося та узагальнювалося чинне законодавство України у сфері охорони 

інформаційної безпеки та уточнювався міжнародно-правовий і зарубіжний 

досвід протидії правопорушенням у вказаній сфері. 

Теоретична та практична значущість результатів досліджуваної 

проблеми у звітному періоді полягає в узагальненні здобутків провідних 

фахівців у галузі кримінального права, виявленні протиріч між ними, 

окресленні невирішених проблем та наміченні шляхів їх подолання. Теоретичні 

висновки покладені в основу підготовлених науково-правових висновків на 

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

практичних рекомендацій для правоохоронних та судових органів, 

запровадження яких дозволить підвищити ефективність їх діяльності.  

У межах наукового дослідження було отримано такі результати. 

 

Наукові результати: 

 доведено, що дослідження проблем кримінально-правової охорони 

інформаційної безпеки доцільно здійснювати з гармонійно-системним підходом 

із розглядом питань на рівнях: а) ключовому – рівень правової системи 

України; б) міжнародний рівень; в) міжгалузевий і г) галузевий рівні. При 

цьому предмет дослідження необхідно вивчати в науковій, законодавчій й 

правозастосовній царинах; 

 визначені елементи структури інформаційних відносин в умовах 

глобалізації суспільних відносин і реалізації євроінтеграційного курсу України;  

 обґрунтовано, що проблеми кримінально-правового регулювання 

такої групи відносин інформаційної безпеки, як відносини у сфері забезпечення 

доступу до інформації, – стосуються головним чином розбалансованості 

законодавства, існування численних конкуруючих норм, надмірного рівня 

кількості кримінально-правових заборон у даній сфері; необхідною є 

оптимізація означеної системи норм, заміна наявної розосередженої системи 
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спеціальних кримінально-правових заборон такими, які б забезпечували 

регулювання більш широких сегментів інформаційної безпеки; 

 установлено, що основне питання кримінально-правового 

регулювання в сфері формування інформаційного ресурсу полягає у чіткому та 

послідовному визначенні межі можливостей ефективного впливу на суспільні 

відносини засобами кримінального права. Доведено, що головною проблемою 

кримінально-правового регулювання в сфері використання ІТ є відсутність 

чітких критеріїв суспільної небезпечності на рівні законодавчих визначень; 

чинне кримінальне законодавство розглядає як кримінальне правопорушення 

просте знищення чи перекручення комп’ютерної інформації, а з набранням 

чинності Законом № 2149-IX від 24.03.2022 – навіть просте несанкціоноване 

втручання (будь яка зміна режиму роботи), соціальний контекст дій з 

інформацією не є ознакою основних складів; через це в сфері дії кримінальної 

юстиції опиняються не тільки діяння, що дійсно є суспільно небезпечними, але 

й ті, які такими не є, ефективність протидії кіберзлочинності зменшується; 

 враховуючи прогнозоване збільшення сфери злочинного 

використання віртуальних активів в Україні, запропоновано систему 

першочергових заходів щодо забезпечення готовності правоохоронних органів 

до протидії кримінальним правопорушенням з використанням віртуальних 

активів; ця система включає розробку алгоритмів дій правоохоронців у типових 

ситуаціях (фіксація наявності віртуальних активів у певної особи, 

блокчейнаналітика, вилучення або арешт віртуальних активів), підготовку 

нормативної бази для фінансового обліку віртуальних активів, які 

вилучатимуть працівники правоохоронних органів, проведення практично 

орієнтованих освітніх заходів; 

 комплекс проблемних питань дослідження злочинності з 

використанням інформаційних технологій запропоновано об’єднати поняттям 

«обчислювальне кримінологічне аргументування» та визначити його таким 

чином: процес обґрунтування положень про злочинність, її причини, 

особистість злочинця, заходи запобігання, який здійснюється шляхом 
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методологічно послідовного отримання нових знань з даних, що збираються та 

обробляються автоматизовано; 

 відповідно до методології відтворюваних досліджень розроблено 

вебзастосунок, який дозволяє інтегрувати та аналізувати відомості про більше 

ніж сто показників протидії злочинності, по кожній статті Особливої частини 

КК України за 9 років (2013-2021), з використанням розробленого застосунку 

було здійснено аналіз основних тенденцій протидії злочинності в Україні, 

отримано наступні висновки: разом із поступовим зменшенням кількості 

облікованих проваджень, зменшенням кількості засуджених осіб та 

пом’якшенням покарань, які призначаються, спостерігаються недостатня 

реалізація публічного інтересу в належному функціонуванні системи 

кримінальної юстиції, часткова примітивізація протидії злочинності, 

недостатність конструктивної професійної комунікації; існують ризики падіння 

рівня суспільної довіри до соціальних інститутів, які забезпечують дотримання 

законів, та, як наслідок, зростання злочинності; 

 установлено форми реалізації кримінальної політики в Україні. 

Враховуючи воєнну агресію Російської Федерації було запропоновано змінити 

вектор національної політики в сторону протидії міжнародним, воєнним 

злочинам та злочинам проти людяності, а також геноциду та агресії. Також 

важливим поштовхом стало пришвидшення євроінтеграційних процесів, що 

впливає на формування кримінальної політики та необхідне поточне 

корегування. Одержано наукові результати, які дозволяють формувати 

законодавчу та правозастосовну форму кримінальної політики на основі 

сформованих стратегій та інших нормативно-правових актів, які 

запроваджують вектори розвитку держави, зокрема: 1) протидія російській 

агресії та воєнним злочинам кримінально-правовими засобами; 2) кримінально-

правове забезпечення здійснення міжнародного та національного правосуддя; 

3) кримінальна відповідальність за застосування штучного інтелекту; 4) 

сближення із кримінальним правом ЄС; 5) протидія інформаційним впливам, 

викликаним воєнним вторгненням до України. Такий підхід дослідження 
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кримінальної політики дозволяє комплексно протидіяти злочинності в усіх 

актуальних сферах;  

 констатовано, що в умовах воєнних дій протиправне використання 

кіберпростору дещо змінило свої вектори з уже традиційних посягань, 

спрямованих на викрадення персональних даних для подальшого заволодіння 

чужим майном (кібершахрайство), на такі форми, як кібершпигунство, 

кібердиверсія та кібертероризм, адже головною метою кіберагресії на сьогодні 

є розвідка заради збору чутливої інформації (понад половина всіх кібератак) а 

дестабілізація ситуації в Україні шляхом залякування мирного населення; 

 надано кримінально-правову оцінку недобросовісному інфобізнесу 

(«інформаційному шахрайству»): на підставі аналізу позицій Верховного Суду 

та крізь призму таких проявів, як невиконання зобов’язання та неналежне 

виконання зобов’язання (несвоєчасне, неповне та неякісне виконання 

зобов’язання у виді надання послуги) з’ясовано, чи підпадає це явище під 

кримінально каране шахрайство за законодавством України; 

 констатовано, що на сьогодні тероризм набув принципово нових 

ознак, що пов'язано з розвитком засобів масової інформації зокрема та 

суспільства загалом. Обґрунтовано, що неспроможність налагодження 

ефективного механізму протидії інформаційним загрозам створила передумови 

для зростання великої кількості різновидів інформаційного тероризму. 

Тероризм є реальною загрозою існування сучасного суспільства. У таких 

умовах необхідним видається приведення роботи правоохоронних органів 

держави в належний стан, а також поетапне проведення дій, які могли би 

попередити вчинення терористичних актів; 

 з’ясовано, що інформаційний простір використовується 

терористичними організаціями з метою втручань в інформаційно-технологічні 

системи організацій в підприємств, фінансування терористичної діяльності, 

встановлення зв'язків між терористами, організації діяльності терористичних 

організацій, вербування населення і т.п.;  
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 визначено, що в умовах зростання небезпек та загроз внутрішнього 

і зовнішнього характеру основні зусилля політики протидії інформаційному 

тероризму в Україні мають бути зосереджені на удосконаленні нормативно-

правової бази; вихованні інформаційної культури у молоді, налагодженні 

ефективного механізму протидії інформаційним загрозам; 

 запропоновано вирішити проблему відповідальності «вебкам-

моделей» за їх діяльність шляхом або віднесення цієї діяльності поряд із 

проституцією до адміністративних правопорушень, або внесення змін до ст. 301 

КК України з метою усунення недоліків при її застосуванні щодо цього виду 

діяльності.  

  

Фактичні результати: 

 

Науково-практичні видання (розділи/підрозділи) у виданні за темами 

фундаментальних досліджень (2): 

 

1. Збірник пропозицій та роз’яснень з актуальних питань права в 

умовах війни фахівців сектору дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України / упоряд.: Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, Н. В. Шульженко та 

ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 

Харків: Право, 2022.  68 с. 

2. Збірник науково-правових висновків фахівців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України на запити Верховного Суду у 

2021 р. / упоряд.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д. П.Євтєєва, Д. О. 

Куковинець; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В.Сташиса НАПрН 

України. Харків : Право, 2022. 88 с. 
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Збірники наукових праць за темами фундаментальних досліджень (3): 

 

1. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні 

: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: 

Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. 

шк. суддів України; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права»; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса.  Харків: Право, 2022. 310 с. 

2. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ 

міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. 

Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: 

Право, 2022.  268 с. DOI: https://doi.org/10.31359/ 978-966-998-424-1. 

3. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: 

яким воно є і яким йому бути: матеріали міжнар. наук. конференції, м. Харків, 

21-22 жовт. 2022 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та 

ін. Харків : Право, 2022 (у редакції). 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (17): 

 

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами  

Web of Science та/або Scopus (1): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (1): 

1. Borysov V., Shakun V., Babanina V. Application  of  constitutional  

principles  in criminal  legislation of Ukraine. Revista de la Universidad del Zuli. 

Vol. 13, № 38. 2022. Р. 140-158. DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.38.10 

(журнал індексується в міжнародній науковометричій базі Web of Science) (0,2 

авт. д.а.). 

 

http://dx.doi.org/10.46925/rdluz.38.10
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Наукові статті (17): 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (14): 

1. Базелюк В. В. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за 

посягання на культурну спадщину як унікальне джерело інформації про минуле 

(порівняльний аналіз ст. 298 КК України та проєкту нового КК). Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (0,5 авт. 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 (у 

редакції). 

2. Борисов В. І. Кримінальний кодекс України 2001 року: хроніки 

підготовки та прийняття. Вісник Асоціації кримінінального права України. 2022, 

№ 2 (18). С. 16-33. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267491 (0,8 

авт. д.а.) (журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

3. Демидова Л. М. Синхронізація українського кримінального 

законодавства з Хартією основних прав Європейського Союзу. Вісник Асоціації 

кримінінального права України. 2022, № 2 (18). С. 118-133 (0,9 авт. д.а.). DOI: 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267143 (журнал індексується у Index 

Copernicus Journals Master List). 

4. Демидова Л. М. Сучасна доктрина кримінального права 

європейської України: проблеми визначення та формування. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2022.  № 10. С. 549-552.  DOI: 10.32782/2524-

0374/2022-10/137   (0,76 авт. д.а.) (журнал індексується у Index Copernicus 

Journals Master List). 

5. Лапкін А. В., Євтєєва Д. П. Кримінально-правова оцінка дій 

вчителів (викладачів) за викладання на окупованих територіях. Право та 

державне управління. 2022. № 4. (0,25 авт. д.а.) (журнал внесено до 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267143
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міжнародних наукометричних баз «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща) та до Google Scholar) (у редакції) 

6. Карчевський М. В. Протидія злочинності в Україні у форматі DATA 

SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 2(98). С. 202-227. URL: 

https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227 (1,5 авт. д.а.) (журнал внесено до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща). 

7. Карчевський М. В. Обчислювальне кримінологічне 

аргументування: поняття, можливості та перспективи використання. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

2022. № 4 (100). С. 112-126. DOI:10.33766/2524-0323.100.112-126 (журнал 

внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща)). 

8. Куковинець Д. О. Кримінальна відповідальність за розповсюдження 

зображень сексуального характеру без згоди особи: до постановки питання. 

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (1,4 

авт. 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) (у редакції).  

9. Нетеса Н. В. Впровадження стандартів освіти країни-агресора як 

форма кримінально протиправного освітянського колабораціонізму: проблемні 

аспекти тлумачення та правозастосування. Питання боротьби зі злочинністю: 

зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (журнал індексується у міжнародній 

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

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 
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включено до Google Scholar, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського) (у редакції).  

10. Новікова К. А. Місце обмежувальних засобів в системі засобів 

кримінального права. Повітряне і космічне право. 2022. № 2 (63). С. 189-194. 

URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/16728 (0,5 авт. д.а.) 

(журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

11. Шепітько М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної 

безпеки під час здійснення правосуддя. Питання боротьби зі злочинністю: зб. 

наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (0,6 авт. 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) (у редакції). 

12. Шульженко Н. В. Інформаційна безпека суспільства від загроз 

організованої злочинності. Наукові перспективи. Вип. № 12(30), 2022. С. 367-

373. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-12(30)-367-373 (0,6 авт. д.а.) 

(журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

13. Шульженко Н. Інформаційна безпека суспільства від загроз 

транснаціональної організованої злочинності. Аналітично-порівняльне 

правознавство. 2022, № 6 (0,7 авт. д.а.) (у редакції) (журнал індексується у 

Index Copernicus Journals Master List). 

14. Shepitko M., Senatorova O., Zadoia K., Ponomarenko Yu. International 

Criminal Law Perspectives on Artificial Intelligence in Ukraine: between the war and 

legal reformation. Вісник асоціації кримінального права. 2022, № 2(18). С. 34-51. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267202 (0,15 авт. д.а.) (журнал 

індексується у Index Copernicus Journals Master List). 
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Наукові статті у інших закордонних наукових періодичних виданнях 

(2): 

1. Novikova K. Dopuszczalne ograniczenia prawa do osobistej wolności w 

międzynarodowych traktatach i konstytucjach poszczególnych krajów Europy 

Wschodniej.  Evropský politický a právní diskurz. 2022. V. 9, Iss. 1. 6-11. URL: 

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2022/2022-9-1/03.pdf (0,6 авт. д.а). 

2. Yevtieieva D. Criminal Offense or Civil Law Dispute: to the Issue of 

Assessing Unfair Information Business under the Criminal Legislation of Ukraine. 

Teisė. 2022. Vol. 124. Рp. 117–124. DOI: 10.15388/Teise.2022.124.9 (0,5 д.а.) 

(журнал індекується в CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, Google Scholar, 

HEAL link, JournalTOCs,  Lituanistika, QOAM, ROAD, ScienceGate, ScienceOpen, 

Scilit). 

 

Наукові статті у інших вітчизняних наукових періодичних виданнях (1): 

1. Шепітько М. Кримінальна відповідальність за здійснення 

псевдоправосуддя  на окупованих територіях. Криміналіст першодрукований. 

№ 21-22/2021. С. 101-110 (0,6 д.а.). URL: https://cutt.ly/0J0cuwK (журнал 

індексується в міжнародних науковометричних базах Ulrich та ERIHPLUS)(не 

увійшло до звіту за 2021 р.). 

 

Тези наукових доповідей (63): 

1. Базелюк В. В. Відповідальність росії за знищення культурної 

спадщини України як джерела інформації про минуле нашої країни. 

Кримінальна юстиція в Україна: реалії та перспективи: матеріали круглого 

столу (м. Львів, 23 вересня 2022 р.). Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2022. С. 11–14 (0,2 авт. д.а.). 

2.  Базелюк В. В. Відсутність інформації про правовий зв'язок рф із 

ПВК «Вагнер» – не привід для безкарності. ІІ Наукові читання пам’яті Ганса 

Гросса : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9 

грудня 2022 р.) (0,17 авт. д.а.) (у редакції). 

https://cutt.ly/0J0cuwK
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3. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за посягання на 

об’єкти культурної спадщини як унікальне джерело інформації про минуле 

нашої країни (порівняльний аналіз ст. 298 КК України та проєкту нового КК). 

Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно 

є і яким йому бути? : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Харків, 

21–22 жовтня 2022 р.) (0,25 авт. д.а.) (у редакції).  

4. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за пошук об’єктів 

археологічної спадщини як унікального джерела інформації про минуле нашої 

країни (порівняльний аналіз ч. 1 ст. 298 КК України та проєкту нового КК). 

Актуальні проблеми національного законодавства : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). С. 

113–115 (0,17 авт. д.а.). 

5. Базелюк В. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки 

суспільства щодо моральності. Кримінально-правова охорона інформаційної 

безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 

р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права». Харків: Право, 2022. С. 199–201. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 

978-966-998-424-1 (0,2 авт. д.а.). 

6.  Базелюк В. В. Особливості кваліфікації в умовах воєнного стану 

посягань на культурні цінності як джерело інформації про минуле України. 

Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27 жовтня 

2022 р.). С. 66–69. URL: https://dnuvs.in.ua/naukovi-zahody (0,2 авт. д.а.). 

7. Базелюк В. В. Посягання в період збройного конфлікту на культурні 

цінності як об’єкти інформації про минуле України. Кримінально-правові 

відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнародного 

круглого столу (м. Харків, 5 травня 2022 р.). С. 293–299 (0,3 авт. д.а.). 

https://dnuvs.in.ua/naukovi-zahody


 20 

8. Базелюк В. В. Посягання на об’єкти культурної спадщини під час 

збройного конфлікту. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, 

освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції онлайн (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.). С. 

220–223 (0,2 авт. д.а.). 

9.  Базелюк В. В. Посягання на рухомі та нерухомі культурні цінності 

як джерело інформації про минуле: виклики сьогодення. Теоретико-прикладні 

проблеми правового регулювання в Україні : матеріали VI всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Львів, 9 грудня 2022 р.) (0,18 авт. д.а.) (у 

редакції). 

10. Базелюк В. В. Проблеми кваліфікації посягань в мовах воєнного 

стану на об’єкти культурної спадщини як джерело інформації про минуле 

нашої країни. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали ХІІI 

всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті 

професора П. П. Михайленка (м. Київ, 30 листопада 2022 р.) (0,17 авт. д.а.)  (у 

редакції). 

11. Борисов В. І., Байда А. О., Базелюк В. В. Інформаційна безпека як 

споріднена ознака кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 1142 та 

4362 КК України: питання розмежування. Сучасний розвиток державотворення 

та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х 

міжнародної науково-практичної конференції онлайн (м. Маріуполь, 23 червня 

2022 р.). Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 

2022. С. 34–38 (0,2 авт. д.а.). 

12. Борисов В. І. Інформація в системі ознак кримінальних 

правопорушень, передбачених нормами Особливої частини КК України. 

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. 

наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова 

(голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса 

НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація 
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«Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 136-

141. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1 (0,4 авт. д.а.). 

13. Демидова Л. М. Охорона громадської безпеки в умовах воєнного 

стану: проблеми новелізації кримінального законодавства та судової практики.  

Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали 

міжнар. наук. конф., (м. Харків, 5 трав. 2022 р.). Харків : Право, 2022. С. 55-61 

(0,36 авт. д.а.). 

14. Демидова Л. М. Інформаційна безпека в умовах глобалізації й 

інформатизації суспільних процесів: про свободу та обмеження. Кримінально-

правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. 

конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) 

та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 21-26. DOI: https:// 

doi.org/10.31359/ 978-966-998-424-1 (0, 35 авт. д.а.) 

15. Демидова Л. М. Формування сучасної доктрини кримінального 

права й удосконалення кримінального законодавства України-кандадатки в 

члени Європейського Союзу: завдання та шляхи їх виконання. Кримінальне 

право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому 

бути? : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Харків, 21–22 жовтня 

2022 р.) (у редакції). 

16. Євтєєва Д. П. «Інфошахрайство»: кримінально-правова оцінка. 

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. 

наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова 

(голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса 

НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. 268 с. С. 

136-141. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1 (0,2 авт. д.а.). 

17. Євтєєва Д. П. Обізнаність винного щодо віку дитини при вчиненні 

деяких кримінальних правопорушень: проблеми кваліфікації. Кримінологічний 
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вимір сучасності: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (14 квітня 2022 р., м. Харків) / 
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Довідкова література (1): 

 

1. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: 

презентаційні матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції (електронне 

наукове видання), м. Харків,12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. 

ред.) та ін.  Харків : Право,2022. 60 с. 

 

Впровадження результатів наукової діяльності 

Результати дослідження використані у практичній діляьності органів 

прокуратури (зокрема, з питань, що стосуються певних кримінальних 

правопорушень проти основ національної безпеки України, громадської 

безпеки і проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку). 

Отримано акт впровадження за підписом заступника Генерального прокурора 

О. Симоненка (вх. № 10/3-517ВИХ-22 від 15.09.2022 р.). 

 

Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

До Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності спрямовано:  

 проєкт Закону України ««Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо терористичного акту та погрози вчинення 

терористичного акту», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього 

(вих. № 257-01-23 від 30.12.2022 р.) (розробники: Л. М. Демидова,  

О. С. Попович). 

Проєкт Закону має на меті вдосконалення статті й вирішення низки 

проблем притягнення винних у вчиненні терористичного акту та погрози 

вчинення терористичного акту до кримінальної відповідальності. Пропонується 
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передбачити іншу редакцію абзацу першого частини першої статті 258 КК 

України та доповнити КК новою статтею 2586. 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми (9): 

1. Пропозиції та зауваження на законопроєкт про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду 

майбутніх поколінь (реєстр. № 6397 від 06.12.2021 р.) (щодо кримінально-

правових питань), підготовлені 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 № 338 

від 28.12.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. 1. Редакція ст. 2233 потребує 

ретельного редагування з огляду на те, що суспільно небезпечне діяння (як 

ознаку об’єктивної сторони) не варто викладати за допомогою законодавчої 

конструкції «вчинення дій спрямованих на …». 2. Суспільно небезпечні 

наслідки фіксуються у ч. 1 ст. 2233 за допомогою терміна «значні збитки», а в ч. 

2 цієї статті – «великі збитки», що не можуть використовуватися для 

визначення суспільно небезпечних наслідків. Такими наслідками є шкода або, 

якщо йдеться про шкоду майнового характеру, – майнова шкода певного 

розміру, як це випливає з тексту приміток. 3. Примітка 3 до ст. 2233 Проєкту  

для з’ясування змісту термінів «відсилає» до Закону України «Про економічний 

паспорт», який ще не прийнято. 4. Санкції в частинах 1-3  ст. 2233 

законопроектів є досить м’якими, ураховуючи, що для визначення розміру 

штрафу використовується неоподатковуваний мінімум доходів громадян – 17 

грн. У зв'язку з цим, проєкт  Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх 
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поколінь»  (реєстр. № 6397 від 06.12.2021 р.) потребує ретельного 

доопрацювання одночасно з проведенням правового аналізу проєкту Закону 

України «Про економічний паспорт» (реєстр. №  6394) (вих. лист № 22-01-52 

від 19.01.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 

2. Пропозиції та зауваження на законопроєкт про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду 

майбутніх поколінь (реєстр. № 6397-1 від 22.12.2021 р.) (щодо кримінально-

правових питань), підготовлені 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 ел. 

поштою № 02 від 05.01.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. 1. Назва ст. 2234  Проєкту  не 

повною мірою відповідає її змісту. 2. Стаття 2235  така ж сама, як і у ч. 3 ст. 

2233, де йдеться про відчуження або придбання активів, вчинені організованою 

групою. Вважаємо, що зазначені у наведених статтях дії мають істотно різний 

ступінь суспільної небезпечності, оскільки в першому випадку йдеться про 

«неповідомлення», а другому – про «відчуження або придбання активів» (тим 

паче про їх кваліфікований вид – вчинені «організованою групою»). 3. Санкція 

ст. 2236 також не відрізняється від санкції  ч. 3 ст. 2233, хоча на відміну від 

останньої статті, тут йдеться про необережне заподіяння шкоди. Пропоновані 

до криміналізації дії на сьогодні вже є кримінально-протиправними і 

підпадають під ознаки ст. 367 КК. 4. При удосконаленні санкцій зазначених 

статей запропоновано їх посилити шляхом збільшення розміру штрафу, а також 

доповнити покарання альтернативними видами основного покарання, можливо,  

у виді громадський робіт та/або позбавлення волі на строк. У зв’язку з цим, 

Проєкт  Закону України Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь»  

(реєстр. № 6397-1 від 22.12.2021 р.) потребує ретельного доопрацювання 
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одночасно з Проєктом (реєстр. № 6397 від 06.12.2021 р.) та проведенням 

правового аналізу проєкту Закону України «Про економічний паспорт» (реєстр. 

№   6394) (вих. лист № 21-01-52 від 19.01.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, 

О. О. Пащенко). 

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

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

правопорушення в сфері реалізації права на мирне зібрання» (реєстр. № 7097 

від 22.02.2022 p.), 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 ел. 

поштою б/н від 01.07.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України (реєстр. № 7097 від 22.02.2022 p.), може бути прийнятим. Водночас, як 

рекомендацію висловлено пропозицію звернути увагу на термінологію, що 

застосовується розробниками в редакції нової статті 2951 КК (вих. лист № 109-

01-52 від 08.07.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко). 

4. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 

7290 від 15.04.2022 р.), підготовлені 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 ел. поштою б/н від 01.07.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України (реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р.) у частині внесення змін до 

Кримінального кодексу України може бути прийнятим після внесення 

необхідних змін до його тексту. Так, діяння описані в ст.ст. 438, 438-2, 442, ст. 

442-1 складені таким чином, який не відповідає правилам формування норм у 

чинному КК України. На сьогодні положення розділу ХVIII КК України та інші 

розділи чинного КК України, а також пропозиції, сформульовані у 
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вищеназваному законопроєкті (реєстр. № 7290), не відповідають Римському 

статуту, що означає необхідність внесення змін до КК України тощо (вих. лист 

№ 109-01-52 від 08.07.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько).  

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

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю» 

(реєстр. № 7569 від 19.07.2022 p.), 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 ел. поштою б/н від 12.08.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України (реєстр. № 7569 від 19.07.2022 p.) потребує доопрацювання з питань, 

зазначених у висновку, а далі може бути переданий на розгляд Верховної Ради 

України. Так, зважаючи на те, що органи державного фінансового контролю 

здійснюють перевірки не лише щодо службових осіб, доцільно було б у 

запропонованій нормі ст. 351-3 виключити словосполучення «службовою 

особою». Висловлено рекомендацію замінити словосполучення «посадових 

осіб» на словосполучення «посадових або службових осіб». Також висунуто 

пропозицію звернути увагу на санкцію пропонованої ст. 351-3 КК (вих. № 134-

01-52 від 18.08.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, В. В. Базелюк).  

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

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо удосконалення відповідальності за колаборційну діяльність та 

суміжні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 7570 від 20.07.2022), 

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 ел. 

поштою б/н від 12.08.2022 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що у частині внесення змін до 

Кримінального кодексу України законопроєкт за реєстр. № 7570 від 20.07.2022 
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р. значно підвищує рівень правової визначеності низки норм, закріплених у КК 

України. Він потребує незначного удосконалення з подальшим його розглядом 

Верховною Ради України. У всіх частинах нової редакції ст. 111-1 мають бути 

однозначно закріплені дві ознаки, за якими колабораційна діяльність має 

відмежовуватися від державної зради та інших кримінальних правопорушень. 

Потребує додаткового опрацювання проблема відмежування колабораційної 

діяльності за п. 1 ч. 2 ст. 111-1 КК України від п. 3 ч. 4 ст. 111-1 КК України. 

Звернуто увагу на окремі неточності щодо конструювання санкцій (вих. № 134-

01-52 від 18.08.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко, К. А. 

Новікова).  

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

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення 

кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (реєстр. № 7647 

від 08.08.2022 р.) та проєкт Закону  України «Про внесення змін до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» щодо особливостей діяльності на 

тимчасово окупованій території України» (реєстр. №7646 від 08.08.2022 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 ел. 

поштою б/н від 17.09.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізовані проєкти Законів 

України (реєстр. № 7647 від 08.08.2022 р. та реєстр. №7646 від 08.08.2022 р.) з 

урахуванням наведених пропозицій можуть бути передані на розгляд Верховної 

Ради України. З метою дотримання принципу правової визначеності норми та 

дотримання прав людини, яка в багатьох випадках на тимчасово окупованій 

території позбавлена можливості протестувати або демонструвати іншим чином 

свою незгоду злочинним об’єднанням та їх представникам, рекомендовано 

доповнити форму діяння, передбачену ч. 4 ст. 1111 КК України, ознакою 

«добровільності».  Також запропоновано уточнити положення про освітній 
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процес, виходячи з позиції добровільності та вимушеності, а також шляхом 

конкретизації змісту правової конструкції «інші дії, спрямовані на 

впровадження стандартів освіти держави-агресора» або вилучення останньої з 

тексту п. 10 ст. 9-1 (вих. № 176-01-52 від 19.09.2022 р.) (виконавці – Л. М. 

Демидова, Н. В. Шульженко). 

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

внесення змін до статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» 

(реєстр. № 8077 від 26.09.2022 р.), підготовлений за запитом Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та на виконання 

доручення В.о. президента Національної академії правових наук України В. А. 

Журавля (вх. лист електронною поштою б/н від 19.10.2022 р.).  

Науковець Інституту дійшов висновку, що аналізований законопроєкт № 

8077 потребує ретельного вивчення, аналізу і професійного доопрацювання. У 

такій редакції змістовної частини аналізованого проєкту останній не може бути 

винесений на розгляд Верховної Ради України. Як основні напрями 

вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за 

колабораційну діяльність запропоновано розглядати такіі: 1) формулювання 

законодавчих положень, які б чітко відмежовували колабораційну діяльність 

від суміжних правопорушень; 2) формулювання законодавчих запобіжників 

неефективного правозастосування в сфері протидії кримінальним 

правопорушенням проти основ національної безпеки України (вих. № 211-01-52 

від 28.10.2022 р.) (виконавець – М. В. Карчевський).  

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

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо протидії російській паспортизації» (реєстр. № 8057 від 

19.09.2022 р.), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення В.о. президента 

Національної академії правових наук України В. А. Журавля (вх. лист б/н від 

19.10.2022 р.). 
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Науковці дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону України 

(реєстр. № 8057 від 19.09.2022 р.) потребує доопрацювання з питань, 

зазначених у висновку, а далі може бути переданий на розгляд Верховної Ради 

України. Зауважено, що доцільно було б передбачити у ст. 4381 КК вказівку на 

«добровільність» отримання громадянства та/або паспорта держави-агресора в 

окупації. Окрім того, поза увагою законодавця залишилося набуття 

громадянства та/або отримання паспортів незаконно створених на території та 

не визнаних народних республік, так званих «ДНР» і «ЛНР». Також 

законопроєктом передбачена відповідальність за набуття громадянства 

держави-агресора та/або отримання паспортних документів держави-агресора 

лише осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Рекомендовано або пом’якшити відповідальність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за вчинення вищезазначених дій, або передбачити кримінальну 

відповідальність за такі дії і для пересічних громадян України. Проте покарання 

звичайно для таких громадян варто встановити менш суворе, ніж для 

представників держави. Висловлено пропозицію щодо заміни в ч. 2 

пропонованої ст. 438-1 КК України сполучника «або» на «та/або» (вих. № 211-

01-52 від 28.10.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, В. В. 

Базелюк). 

 

Науково-правові висновки на запити Конституційного суду України, 

Верховного суду, Вищого антикорупційного суду тощо у межах 

запланованих показників паспорту бюджетної програми (9): 

1. Науково-правовий висновок щодо визнання працівників ФОП 

колективом, який, відповідно до ст. 47 КК України, може клопотати про 

передачу особи на поруки, підготовлений за зверненням судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду Т. Шевченко (вх. № 318 від 

06.12.2021). 
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Науковці Інституту дійшли наступних висновків. Колектив фізичної 

особи – підприємця охоплюється поняттям колективу підприємства, установи, 

організації, зазначеним у ст. 47 КК. У разі встановлення об’єктивної 

неможливості виконання колективом обов’язків по здійсненню заходів 

виховного характеру, вказаних у клопотанні про звільнення від кримінальної 

відповідальності, передача такому колективу особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, на поруки не відповідатиме цілям самого звільнення від 

кримінальної відповідальності (вих. лист № 69-02-35 від 21.02.2022) (виконавці 

– В. І. Борисов, С. О. Муха). 

2. Науковий висновок у справі № 236/4762/19 (провадження № 51-

2075км21) щодо тлумачення окремих положень ч. 4 ст. 307 КК України, 

підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного суду Станіслава Голубицького  (вх. № 319 від 07.12.2021). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. Надані на аналіз матеріали 

орієнтують на висновок про відсутність щодо наведеної ситуації 

«добровільності» щодо  здачі/видачі наркотичних засобів. Така добровільність 

буде лише за умови, що відповідний предмет переносився особою з метою здачі 

органам держави і саме підчас такого перенесення вона була зупинена 

працівниками поліції (вих. лист № 25-02-35 від 20.01.2022) (виконавці – В. І. 

Борисов, О. О. Пащенко). 

3. Науковий висновок у справі № 310/3772/20 (провадження № 51-

1922кмо21) щодо тлумачення окремих положень примітки до ст. 358 КК 

України, підготовлений за зверненням голови Касаційного кримінального суду 

у складі Верховного суду Станіслава Кравченка (вх. № 333 від 23.12.2021). 

Науковці Інституту дійшли наступних висновків. Декларація про доходи 

та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної 

допомоги, є офіційним документом у розумінні примітки до ст. 358 КК (вих. 

лист № 27-02-35 від 20.01.2022) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

4. Науково-правовий висновок щодо змісту ознак кримінального 

правопорушення, передбаченого нормою ч. 1 ст. 426 КК України «Бездіяльність 



 40 

військової влади», підготовлений за зверненням судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду Г. Анісімова  (вх. № 319 від 339/1 

від 30.12.2021). 

Науковець Інституту дійшов таких висновків. Співставляючи норми, 

зазначені в статтях 17216 КУпАП і 426 КК України, треба керуватися не тільки 

безпосереднім сприйняттям їх текстів, а й положеннями загальних частин цих 

кодексів. Більш вагомі положення для відмежування зазначених статей 

містяться в ст. 10 КУпАП та ч. 2 ст. 11 КК України. Законодавчої вказівки про 

обов’язки начальника достатньо для застосування норм ст. 426 КК України. Її 

можна підсилити зверненням до посадових обов’язків того чи іншого 

начальника, серед яких у більш узагальненій формі буде зазначений і такий 

обов’язок, але конкретно він (обов’язок) випливає із тексту саме ст. 426 КК 

України. Суб’єктивна сторона цього виду діяння характеризується наступним 

чином: форма – умисна вина, вид – прямий чи непрямий умисел або змішана 

форма вини – умисел до діяння, необережність до наслідку. Ті тлумачення 

«істотної шкоди», як надавалися до зазначеної редакційної зміни стосовно п. 3 

примітки до ст. 364 КК України, залишилися в силі для чинної редакції п. 2 

примітки до ст. 425 КК України (вих. лист № 43-02-35 від 31.01.2022) 

(виконавець – В. І. Борисов). 

5. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень статей 5 та  

2032 КК України, підготовлений за зверненням судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду В. В. Наставного (вх. б/н від 

12.05.2022 р.). 

Науковці Інституту лійшли висновку, що ст. 2032 КК України в редакції 

Закону від 14 липня 2020 року № 768-ІХ відповідно до ст. 5 КК України має 

зворотну дію у часі відносно ст. 2032 КК України в редакції Закону, яка діяла до 

13 серпня 2020 року. Остання встановлює відповідальність за зовсім інше 

діяння, вчинення якого не було можливим під час чинності попередньої 

редакції  ст.2032 КК України. Закон України від 14 липня 2020 року № 768-ІХ 

«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
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азартних ігор» скасовує кримінальну відповідальність за діяння, інкриміновані 

особі і кваліфіковані за ст. 2032 КК України в редакції Закону, яка діяла до 13 

серпня 2020 року. Особа, яка вчинила діяння, передбачене ст. 2032 КК України 

в редакції Закону від 14 липня 2020 року № 768-ІХ, до набуття цим законом 

чинності, не підлягає кримінальній відповідальності, оскільки на момент 

вчинення такого діяння воно не було передбачене законом як кримінально 

протиправне (вих. лист № 97-02-35 від 13.06.2022) (виконавці – В. І. Борисов,  

О. О. Пащенко). 

6. Науковий висновок щодо співвідношення норм, передбачених ч. 1 та 

ч. 2 ст. 75 КК України, підготовлений за зверненням судді Великої 

Палати Верховного суду Г. Р. Крет (вх. б/н від 03.08.2022 р.)  

Науковці Інституту дійшли висновку, що норма частини першоi ст. 75 КК 

не встановлюе загальних правил (умов та обмежень) для ч. 1 та ч. 2 цiєї статтi 

щодо звiльнення засудженого від покарання з випробуванням. Зазначенi там 

обмеження не поширюються на випадки затвердження угоди мiж сторонами 

про примирения або про визнання вини (вих. № 152-01-35 від 29.08.2022 р.) 

(виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

7. Науково-правовий висновок стосовно тлумачення ч. 1 ст. 154 КК 

України, підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального суду 

Верховного Суду М. І. Ковтуновича (вх. б/н від від 12.08.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що нормою ч. 1 ст. 154 КК встановлена 

кримінальна відповідальність за примушування особи без її добровільної згоди 

до здійснення акту сексуального характеру лише з третьою особою (вих. № 

177-01-35 від 19.09.2022 р.) (виконавці – Д. П. Євтєєва, Д. О. Куковинець). 

8. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ст. 366 КК 

України, підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного суду Т. В. Матієк (вх. лист № 08.09.2022 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що електронний журнал 

пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» характеризується 

ознаками офіційного документа та є предметом кримінального 
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правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (вих. № 201-01-35 від 

18.10.2022 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

9. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ст. 15 КК 

України (у частині можливості оцінки поведінки неосудної особи як замаху на 

вчинення кримінального правопорушення), підготовлений за зверненням судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду В. В. Наставного 

(вх. б/н від 19.10.2022 р.). 

Науковці Інтситуту дійшли висновку, що в разі вчинення суспільно 

небезпечного діяння неосудною особою про кваліфікацію кримінального 

правопорушення вести мову неможливо. У таких випадках йдеться лише про 

юридичну (кримінально-правову) оцінку її діяння. Вчинене неосудною особою 

діяння не може розглядатися як замах, а ненастання небезпечних наслідків має 

розглядатися як обставина, що знижує в цілому його суспільну небезпечність 

(вих. лист № 224-01-35 від 11.11.2022 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. 

Пащенко). 

 

Науково-правові висновки на запити Офісу Генерального прокурора у 

межах запланованих показників паспорту бюджетної програми (4): 

 

1. Роз’яснення щодо певних кримінальних правопорушень проти основ 

національної безпеки України, громадської безпеки й проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку (статті 111, 1111, 1112, 1142, 2583, 

2585, 260, 4362, 438 КК), підготовлені за запитом Заступника Генерального 

прокурора Олексія Симоненка (вх. лист б/н від 26.05.2022 р.). 

Фахівцями було зауважено, що якість нових норм, про які йдеться у 

Запиті, викликає багато зауважень науковців і правозастосувачів та потребує 

проведення окремих самостійних кримінально-правових досліджень  з метою 

подальшого науково аргументованого удосконалення диспозицій низки норм із 

ознаками криміналізованих діянь та санкцій з покараннями за їх вчинення. 

Надано низку суджень щодо розмежування складів кримінальних 
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правопорушень, передбачених: а) ст. 111 та ч.ч. 3 ̶ 7 ст. 1111, ст. 1112, ст. 1142; б) 

ч. 1 ст. 1111  та  ч. 2 ст. 4362; в) змісту визначення «перехід на бік ворога» 

(перехід особи в цивільну, військову організацію чи щось інше) у контексті ст. 

111 (державна зрада) КК, а також розмежування складів кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 1111 (колабораційна 

діяльність) КК у цьому сенсі; г) змісту і спрямованості умислу за ст. 1142 КК, 

розмежування за суб’єктивною стороною кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 1142 та ч. 2 ст. 4362  КК; ґ) можливої правової колізії між ст. 

2583, ст. 2585 та ст. 1111 КК щодо кваліфікації діянь, пов’язаних з «ЛНР» та 

«ДНР», враховуючи попередню судову практику; д) щодо правильності 

кваліфікації дій особи (громадянина України), пов’язаних з участю в діяльності 

«ЛНР» та «ДНР», за ст. 2583, ст. 260, а також за ст. 111 КК у разі участі в 

збройній агресії проти України після 24 лютого 2022 р. (вих. лист № 96-01-55 

від 10.06.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, Н. В. 

Шульженко, О. О Попович, В. В. Базелюк). 

2. Науково-правовий висновок фахівців відділу дослідження проблем 

кримінального права щодо участі дітей у збройних конфліктах, підготовлений 

за запитом Заступника Генерального прокурора І. Мустеци та на виконання 

доручення головного ученого секретаря НАПрН України Є. А. Гетьмана (вх. 

лист б/н від 16.09.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що кваліфікація вчинених дій щодо 

дітей під час здійснюваної агресії РФ проти України має здійснюватися з 

урахуванням положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду 

та через застосування ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни» 

(«інші порушення законів та звичаїв війни»), або інших статей Особливої 

частини КК України (за умови, що такі діяння прямо передбачені як 

кримінальні правопорушення та визнаються спеціальними нормами) (вих. № 

199-01-52 від 12.10.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, Н. В. 

Шульженко, К. А. Новікова, В. В. Базелюк, Д. О. Куковинець). 
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3. Роз’яснення щодо певних кримінальних правопорушень (статті 

190, 200, 361 КК України), підготовані за запитом заступника начальника 

Департамента – начальника управління організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави 

Офісу Генерального прокурора П. Баранчука (вх. б/н від 28.10.2022 р.). 

Науковцями Інституту здійснено розмежування складів кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 361 КК України. Надано 

інформацію щодо змісту визначення «незаконних операцій з використанням 

електронно-обчислювальної техніки» у контексті ст. 190 (шахрайство) КК 

України, а також наявності складу злочину із такою кваліфікуючою ознакою у 

разі розміщення у мережі Інтернет оголошення про продаж товару чи надання 

послуг без мети виконання зобов’язання та спрямованості умислу на 

заволодіння майном (грошовими коштами) потерпілої особи. Зазначено, що 

можлива ідеальна сукупність лише кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 3 ст. 190 КК України («Шахрайство, шляхом незаконних 

операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки») та ст. 200 КК 

України («Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 

обладнанням для їх виготовлення») (вих. № 215-01-32 від 04.11.2022 р.) 

(виконавці – К. А. Новікова, О. О. Попович, Д. О. Куковинець). 

4. Роз’яснення щодо ст. 441 КК, підготоване за запитом Офісу 

Генерального прокурора (вх. б/н від 05.12.2022 р.). 

Науковцями Інститутут зазначено, що точність розуміння екоциду як 

явища, а також встановлення змісту обов’язкових його ознак як кримінального 

правопорушення, потребує звернення уваги на норми міжнародного права. Такі 

норми, а також позиції міжнародних і національних експертів, провідних 

науковців слугують орієнтиром для законодавця при встановленні кримінальної 

відповідальності за це кримінальне правопорушення, а для правозастосувачів – 

при кваліфікації вчиненого особою діяння при розслідуванні та притягненні 

винного до кримінальної відповідальності. Зауважено, що екоцид 
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характеризується міжнародними експертами як злочин виключно зі значними 

наслідками (реальними або такими, безповоротньо мають настати) із дуже 

серьозним впливом на екосистему (вих. № 237-01-32 від 12.12.2022 р.) 

(виконавець – Л. М. Демидова). 

 

Науково-правові висновки на запити Служби безпеки України у межах 

запланованих показників паспорту бюджетної програми (4): 

 

1. Відповідь щодо актуальних кримінально-правових питань воєнного 

періоду, підготована за запитом заступника начальника Головного слідчого 

управління Служби безпеки України О. Буряка (вх. б/н від 21.09.2022 р.). 

Науковці Інституту погодились з презентованою точкою зору про те, що 

дії військово-політичного керівництва рф спрямовані не просто на зміну меж 

території чи державного кордону (ст. 110 КК України), а по суті на 

насильницьке повалення конституційного ладу України, тобто ліквідацію 

незалежності нашої держави, припинення її існування (ст. 109 КК України). 

Однак, стаття 109 КК, на відміну від ст. 110 КК, не містить такої кваліфікуючої 

ознаки, як загибель людей чи інші тяжкі наслідки, а тому містить і значно 

нижчу санкцію. У зв’язку з цим це питання потребує більш детального 

вивчення з метою внесення відповідних змін до КК України. Зазначено, що 

завдання ракетних ударів по цивільним об’єктам є порушенням законів і 

звичаїв війни і має також кваліфікуватися за ст. 438 КК України. Підкреслили, 

що стосовно особливостей досудового розслідування воєнних злочинів 

складність викликає не тільки їх співвідношення із злочинами проти основ 

національної безпеки або громадської безпеки відповідно чинного КК України, 

але й розкриття окремих ознак складів правопорушень відповідно до 

міжнарондого законодавства. Фахівці зауважили, що привілей комбатанта  не 

може бути виправдовуючим аргументом у ході судового процесу щодо 

військових злочинів тощо (вих. № 192-01-40 від 04.10.2022 р.) (виконавці – Л. 

М. Демидова, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько, Н. В. Шульженко, В. В. 

Базелюк).  
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2. Науково-правовий висновок щодо законопроєктів з питань 

боротьби з тероризмом (реєстр. № 7349 від 05.05.2022 р., № 7350 від 

05.05.2022 р. і № 7699 від 26.08.2022 р.), підготований за запитом заступника 

начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України О. 

Букрєєва (вх. б/н від 24.09.2022 р.)  

Науковці Інституту дійшли висноку, що аналізовані законопроєкти 

потребують ретельного вивчення, аналізу і професійного доопрацювання. У 

такій редакції змістовної частини аналізованих Проєктів  останні не можуть 

бути винесені на розгляд Верховної Ради України. Висловлено правову позицію 

щодо незгоди з виокремленням терористичної групи від організованої 

терористичної групи й введенням останньої в понятійний (термінологічний) 

апарат законодавства України про кримінальну відповідальність (КК України). 

Аналіз законопроєктів №№  7349, 7350 є підґрунтям для  висловлювання 

судження щодо намагання авторів законопроєктів сформулювати визначення 

терористичної групи, організованої терористичної групи та терористичної 

організації як різновидів відповідних для останніх родових понять, що 

зазначені в ст. 28 КК України  ̶  групи, організованої групи, злочинної 

організації. Впевнені, що це хибний підхід, що призведе, до необґрунтованої 

декриміналізації суспільно небезпечних діянь, які зараз кваліфікуються як 

терористичні злочини, зокрема за певними частинами ст. 258-3 КК, і до 

необґрунтованого розширення меж криміналізації, якщо група з 2-х осіб вчиняє 

приміром злочин терористичної спрямованості, які не передбачені статтями 

112, 147, 258-260, 443, 444 КК. У Проєктах №№  7349, 7350 використовується 

нова правова конструкція – «злочини терористичної спрямованості», проте 

відсутне чітке визначення змісту такого словосполучення, що є недотриманням 

принципу правової (юридичної) визначеності як основного елемента 

верховенства права. Залишилося поза увагою авторів існуюча прогалина Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом» і кримінального законодавства, а саме 

відсутність визначення терористичної мети. Зауважено, що необхідне 

проведення системного аналізу розмежування норм ст. 258-6 Проєкту від 
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суміжних. Крім того, також доцільно надати чітку дефініцію терористичної 

мети та терористичної діяльності тощо (вих. № 188-01-40 від 28.09.2022 р.) 

(виконавці – Л. М. Демидова, О. С. Попович). 

3. Відповідь щодо кваліфікації дій осіб, які у складі приватних 

військових компаній  беруть участь у військовій агресії проти України, 

підготована за запитом заступника начальника Головного слідчого управління 

Служби безпеки України О. Буряка (вх. б/н від 12.10.2022 р.).  

Науковець Інституту зазначив, що чинне кримінальне законодавство 

України дозволяє давати кримінально-правову оцінку громадян рф та білорусі, 

які у складі приватних військових компаній беруть участь у збройній агресії рф 

проти України. Найбільш перспективним з огляду на можливості використання 

механізмів міжнародної співпраці для забезпечення кримінального 

переслідування видається кваліфікація дій таких осіб як комбатантів, осіб, які 

вчиняють воєнні злочини (ст.ст. 437, 439, 445 КК). Розгляд таких осіб як 

комбатантів та суб’єктів воєнних злочинів не виключає можливостей 

кваліфікації їх дій за іншими нормами кримінального законодавства. Зокрема, 

ст.ст. 258, 258 – 258-5, 260 КК. Зазначене дає можливість використовувати 

норми чинного КК, які передбачають заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. Доповнення чинного КК нормами про відповідальність 

громадян рф та білорусі, які у складі приватних військових компаній беруть 

участь у збройній агресії рф проти України видається недоцільним (вих. № 203-

01-40 від 20.10.2022 р.) (виконавець – М. В. Карчевський). 

4. Відповідь щодо кваліфікації дій осіб окремих категорій як 

колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), підготована за запитом 

заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки 

України О. Буряка (вх. б/н від 06.11.2022 р.). 

Науковці Інституту зазначили, що безпосереднє викладання вчителями 

(викладачами) предметів на основі вже впроваджених стандартів країни-

агресора на окупованих територіях не утворює об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, у 
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формі «впровадження стандартів освіти держави-агресора». Дії медичного 

персоналу (організаційні, у тому числі головних лікарів), які полягають у 

виконанні своїх безпосередніх обов’язків, якщо вони не містять складу іншого 

кримінального правопорушення, не можуть бути кваліфіковані за ст. 111-1 КК 

України. Дії колишніх співробітників ДСНС України, які знаходяться на 

тимчасово окупованій території та надають допомогу цивільному населенню, 

не містять складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК 

України. Водночас, якщо йдеться про осіб, які здійснюють керівництво 

підрозділом, який надає допомогу цивільному населенню, виконує обов’язки 

подібні до обов’язків підрозділів ДСНС, то вони підлягають відповідальності за 

ч. 5 ст. 111-1 КК. Крім цього, якщо діяльність зазначених осіб стосується 

надання допомоги збройним силам агресора, такі дії треба кваліфікувати за ст. 

111-2 КК України (вих. № 228-01-40 від 14.11.2022 р.) (виконавці:  

Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко, М. В. Карчевський). 

 

Наукові заходи на виконання показників  

паспорту бюджетної програми (3): 

1. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: 

міжнародний круглий стіл (режим онлайн, 5 травня 2022 р.). Співорганізатори: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Науково-дослідний 

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

України. Кількість учасників – 205. Видано збірник матеріалів. 

2. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: VІ міжнародна 

науково-практична конференція» (режим онлайн, 12 травня 2022 р.). 

Співорганізатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, відокремлений підрозділ в Харківській 

області громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». 

Кількість учасників – 70. Видано збірник матеріалів. 



 49 

3. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: 

яким воно є і яким йому бути?: Міжнародна наукова конференція (м. Харків, 

21-22 жовтня  2022 р.). Співорганізатори: Комісія з питань правової реформи 

при Президентові України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України, громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». Кількість учасників – 100. Планується ивданя збірника 

матеріалів. 

 

Зв'язок з органами державної влади в межах виконання дослідження: 

За звітний період була виконана така робота із встановлення зв’язків з 

органами державної влади: 

1) здійснюється робота з підготовки меморандумів із Департаментом 

кіберполіції Національної поліції України та Центром протидії дезінформації 

при Раді національної безпеки і оборони України;  

2) спрямовано листи із пропозицією співпраці до Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності (вих. лист № 136-01-55/1 від 

22.08.2022 р.), Служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки  

Апарату Ради національної безпеки і оборони України (вих. № 136-01-55/14 від 

22.08.2022 р.), Міністерства внутрішніх справ (вих. № 136-01-55/4 від 

22.08.2022 р.), Національної поліції України (вих. № 136-01-55/5 від 22.08.2022 

р.), Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу 

Президента України (вих. № 136-01-55/12 від 22.08.2022 р.), Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду (вих. лист № 136-01-55/11 від 

22.08.2022 р.), на які отримано відповіді щодо зацікавленості у такій співпраці; 

3) у межах співробітництва Інституту та Головного слідчого 

управління Служби безпеки України підготовлено 4 науково-правові висновки 

щодо: а) законопроєктів з питань боротьби з тероризмом (реєстр. №№ 7349, 

7350 і 7699) (вих. № 188-01-40 від 28.09.2022 р.); б) кваліфікації загибелі людей 
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під час ракетно-бомбових ударів (вих. № 192-01-40 від 04.10.2022 р.); в) 

кваліфікації дій осіб, які у складі приватних військових компаній  беруть участь 

у військовій агресії проти України (вих. № 203-01-40 від 20.10.2022 р.); г) 

кваліфікації дій осіб окремих категорій як колабораційна діяльність (ст. 1111 КК 

України) (вих. № 228-01-40 від 14.11.2022 р.); 

4) додатково здійснено обмін контактами відповідальних осіб з 

Департаментом протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлiкту 

Офісу Генерального прокурора задля налагодження співробітництва з питань 

кримінального права. 

 

 

2. ТЕМА: “Дотримання прав людини при виконанні покарань і 

поводженні із засудженими в Україні”. Затверджена постановою Президії 

НАПрН України №  118/5 від 15 червня 2021 р.  та постановою Вченої ради 

НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України № 14 від 28 грудня 2021 р. 

Номер державної реєстрації 0121U114397. Термін виконання: I кв. 2022 р. – IV 

кв. 2024 р.  

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

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

Економічні, політичні та інші процеси, що відбуваються в суспільстві, 

зумовили необхідність реформування кримінально-виконавчої системи в 

цілому та кримінального виконавчого законодавства зокрема. Одним з 

найважливіших етапів реформи у сфері виконання покарань є оновлення 

нормативно-правової бази, приведення її у відповідність до загальноприйнятих 

міжнародних стандартів поводження із засудженими. Згідно з Річною 

національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО, затвердженою 

Указом Президента України 26 травня 2020 року, «реформа кримінально-

виконавчої системи передбачає створення системи, яка б дала 

змогу забезпечити дотримання прав людини у кримінально-виконавчих 

закладах, функціонування ефективної та прозорої системи кримінально-
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виконавчого інспектування, спрямованої на забезпечення безпеки суспільства 

та створення служби пробації на принципах, визначених у Концепції 

реформування кримінальної юстиції». Концепція реформування кримінальної 

юстиції була затверджена Указом Президента України 8 квітня 2008 року на 

підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 

2008 року  "Про хід реформування системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів". Ці програмні документи визначили, зокрема, хід 

реформ у сфері виконання покарань, поводження із засудженими, надали 

розуміння, які ключові ідеї мають бути втілені Державною кримінально-

виконавчою службою,  якими мають бути конструктивні принципи діяльності 

органів і установ виконання покарань. Так, завданням Концепції було 

створення науково обґрунтованої методологічної основи,  визначення змісту та 

напрямів реформування системи кримінальної юстиції, а саме: створення умов 

для гуманізації сфери виконання кримінальних покарань; розвиток інституту 

пробації та розширення застосування відновних процедур і примирення. Дану 

Концепцію можна характеризувати також як розробку науково обґрунтованого 

довгострокового прогнозу конкретних перспектив напряму, характеру та 

особливостей розвитку кримінально-виконавчої системи. Через свою 

прогностичність будь-яка концепція виступає як частково доведене знання. Ця 

обставина зумовлює необхідність вищої, більш розвинутої форми організації 

наукового знання, а саме: теорії кримінально-виконавчого права, яка покликана 

надати цілісне уявлення про сферу виконання покарань, пробацію, поводження 

із засудженими. Втілення у життя концептуальних положень реформування 

кримінально-виконавчої системи потребує теоретичного супроводу. 

Характерною особливістю теорії кримінально-виконавчого права є не тільки 

можливість висунення припущень, але й наявність комплексу ідей, уявлень, 

аргументів, спрямованих на тлумачення та пояснення, доктринальне 

осмислення процесу виконання-відбування покарання, актуалізацію проблеми 

дотримання прав засуджених; це також і висновки, підтверджені практичною 

діяльністю органів і установ виконання покарань та службою пробації. Саме з 
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таких позицій, тобто поєднання теорії і практики, має бути розгорнуто 

дослідження в межах фундаментальної теми «Виконання покарань і 

поводження із засудженими у контексті забезпечення прав людини».  

Метою є удосконалення кримінально-виконавчого законодавства на 

відповідність до загальноприйнятих стандартів поводження із засудженими; 

з'ясування проблем та можливостей запровадження в Україні нових інституцій, 

які би сприяли виправленню та ресоціалізації засуджених, запобіганню 

вчинення ними повторних злочинів та забезпечили б фізичну, процедурну, 

динамічну безпеку в місцях позбавлення волі. 

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що теоретична 

значущість проблеми виконання покарань і поводження із засудженими у 

контексті забезпечення прав знаходить свій вираз у тому, що відповідні наукові 

розробки мають заповнити існуючі в науці кримінально-виконавчого права 

прогалини в контексті з'ясування переваг «поводження із засудженими» перед 

«виконанням покарань», тюремного  ув'язнення перед позбавленням волі 

радянського зразка, а так само повинні стати теоретичним базисом для 

подальших наукових напрацювань у цій царині. 

 

Наукові результати: 

1) сформульовано пропозиції щодо удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства стосовно правового регулювання праці 

військовополонених; 

2) визначено зміст правового стану караності і правового статусу 

засуджених; 

3) обґрунтовано, що використання терміну «політика у сфері поводження 

із засудженими» є пріоритетним порівняно з такими термінами як 

«кримінально-виконавча політика» та «політика у сфері виконання 

кримінальних покарань»; 
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4) визначено, що порядок тримання військовополонених в Україні не 

зовсім відповідає основоположним засадам Женевської конвенції у питанні 

стосовно розміщення військовополонених. 

 

 

Фактичні результати: 

Підручники та навчальні посібники/розділи (підрозділи)  

в підручнику (навчальному посібнику) (1): 

1. Степанюк А. Ф. Сутність та зміст поняття персоналу УВП як 

об’єкта запобігання кримінальним правопорушенням у сфері виконання 

покарань. Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються 

персоналом установ виконання покарань України: навч. посіб. / за заг. ред. 

д.ю.н., проф. В.Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста 

України О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх 

справ, 2022. 192 с. Підрозд. 1.2. С.28-41 (авт.: 0,3 д.а.).  

 

Аналітичні дослідження за темами фундаментальних досліджень: 

1. Право на охорону здоров’я та медичну допомогу в установах 

виконання покарань і слідчих ізоляторах: сучасний стан і перспективи: 

Інформаційно-аналітичний дайджест / Уклад. Степанюк А. Х, Яковець І. С., 

Гальцова О. В. та ін. Харків: Юрайт, 2022. 304 с. (Яковець І.С. – 5,0 д.а., 

Степанюк А.Х. – 1,0 д.а., Гальцова О.В. – 2,0 д.а.; заг. обсяг – 12,6 д.а.). 

 

Наукові статті (1): 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (1): 

1. Пащенко  О. О. «Кримінально-виконавча політика» чи «політика у 

сфері виконання кримінальних покарань»: підходи до визначення поняття. Право 

та державне управління. 2022. № 1. С. 131–136.  (0,5 д.а.) DOI 

https://doi.org/10.32840/pdu.2022.1.19 (Видання індексується в міжнародній 

https://doi.org/10.32840/pdu.2022.1.19
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наукометричній базі даних Google Scholar; входить до переліку фахових видань 

України за напрямом «Юридичні науки»; включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).  

2. Пащенко О. О. Утілення положень Європейських пенітенціарних 

правил у проєкт нового Кримінального кодексу України – важливий крок на 

шляху до євроінтеграції. Ампаро. 2022. Спецвип. Т. 2. С. 55–60.  (0,5 

д.а.) DOI https://doi.org/10.26661/2786-5649-2022-spec-2-08 (Журнал входить до 

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

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

3. Степанюк А.Ф. Правовий стан караності. Вісник пенітенціарної 

асоціації України. 2022. № 1 (18). С.29-45.(1,4 д.а.) (журнал індексується в 

міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International Journal 

Master List (Польща) та журнал внесено до бази даних цитувань CrossRef 

(США)). 

4. Яковець І. С., Гальцова О. В. Правовий статус військовополонених 

в процесі виконання кримінальних покарань в Україні. Питання боротьби зі 

злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 

2022. Вип. 43. С. 59-69 (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) (Яковець І. С. – 0,5 д.а., Гальцова 

О. В. – 0,5 д.а).  

 

Тези наукових доповідей (32):  

1. Автухов К.А. Базові засади захисту прав жертв/свідків катувань за 

стандартами ООН. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. V  Всеукр. наук.-практ. 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24789258,3.html
https://doi.org/10.26661/2786-5649-2022-spec-2-08
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24789258,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24789258,3.html
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Проєкти нормативних актів 

на виконання паспорту бюджетної програми (4): 

До Комітету Верховної Ради з питань правової політики спрямовано 

2 законопроєкти: 

- проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо особливостей правового статусу 

засуджених з числа військовополонених», пояснювальну записку та порівняльну 

таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, О.В. Гальцова). 

Проєкт покликаний на усунення суперечностей між Міжнародними 

стандартами та національним законодавством, що  сприятиме залученню праці 

військовополонених для відновлення інфраструктури України, збереженню 

економічного потенціалу України, підвищення політичного та соціального 

іміджу України на європейському просторі та міжнародній арені. (вих. № 81-

01-23 від 03.05.2022 р.); 

– проєкт Закону України “Про внесення змін до частини 2 ст. 7 

Кримінально-виконавчого кодексу України”, пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, 

І.С. Яковець). 

Проєкт покликаний усунути колізії застосування норм КК і КПК, що 

підвищить політичний та соціальний імідж України на європейському просторі 

та міжнародній арені як держави, яка дотримується загальновизнаних 

міжнародною спільнотою документів у сфері захисту прав людини. (вих. № 85-

01-23 від 18.05.2022 р.). 

 

До Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування спрямовано 1 законопроєкт: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги окремим 

категоріям осіб, які перебувають у спеціалізованих закладах та установах», 



 61 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього. (розробники: А.Х. 

Степанюк, О.В. Гальцова, І.С. Яковець, М.Ю. Кутєпов). 

Законопроєкт спрямований на гарантування права і медичну допомогу та 

доступу до медичних послуг засудженим особам, які не мають паспорту, і 

сприятиме збереженню працездатного населення серед засуджених та 

нарощування економічного потенціалу України, підвищенню  політичного та 

соціального іміджу України на європейському просторі та міжнародній арені. 

(вих. № 129-01-23 від 11.08.2022 р.). 

 

До Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних 

меншин і міжнаціональних відносин спрямовано 1 законопроєкт: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. 

Гальцова, І.С. Яковець, М.Ю. Кутєпов). 

Законопроєкт покликаний підвищити  політичний та соціальний імідж 

України на європейському просторі та міжнародній арені, оскільки посилить 

гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, створить 

додатковий механізм державного та громадського контролю за запобіганням 

катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують 

гідність, видам поводження та покарання. (вих. № 132-01-23 від 16.08.2022 р.). 

 

Зв'язок з органами державної влади в межах виконання дослідження: 

За звітний період була виконана така робота із встановлення зв’язків з 

органами державної влади: 

1) здійснюється робота з підготовки меморандумів із Міністерством 

соціальної політики України та Міністерством юстиції України; 

2) спрямовано листи із пропозицією співпраці до Міністерства 

соціальної політики України (вих. лист № 140-01-55 від 26.08.2022 р., 
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Міністерства юстиції України (вих. лист № 138-01-31 від 26.08.2022 р.), на які 

отримано відповіді щодо зацікавленості у такій співпраці; 

додатково здійснено обмін контактами відповідальних осіб з Офісом 

Уповноваженого з прав людини задля налагодження співробітництва з питань 

дотримання прав та свобод людини і громадянина, у тому числі з засудженими 

особами до позбавлення волі. 

 

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 і 

перспективних напрямів стратегії запобігання правопорушенням у сфері 

дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні, удосконалення чинної 

системи державного управління убезпечення дорожнього руху в країні з 

урахуванням стандартів, що містяться у законодавстві ЄС, та особливостей 

воєнного стану. 

Ключова ідея полягає в розробці системи взаємопов’язаних стратегій 

запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації 

транспорту в Україні. Вони включають низку соціально-правових засобів і 

механізмів, завдяки яким цілком можливо обмежити поширеність явища 

автотранспортної злочинності, зменшити тяжкість і суспільну небезпечність 

правопорушень у досліджуваній сфері, скоротити прямі й непрямі витрати та 

інші негативні соціальні наслідки від їх вчинення. Окремої уваги заслуговує 



 63 

необхідність оцінки впливу на стан досліджуваного явища умов воєнного часу. 

Останні вимагають розробки специфічних напрямів запобіжної діяльності.  

Зазначене може запропонувати лише кримінологічна теорія, яка містить у 

своєму науковому арсеналі некаральні шляхи обмеження правопорушень і 

досягнення найбільшого позитивного соціального ефекту щодо захисту прав і 

свобод громадян, їх життя, здоров’я й майна.  

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 

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».  
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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 

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 
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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.  

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 
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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. 

 

Наукові результати: 

1) з’ясовано основні тенденції розвитку правопорушень у сфері безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту, у тому числі в умовах воєнного 

стану; 

2) уточнено систему законодавства України щодо убезпечення 

дорожнього руху та експлуатації транспорту; 

3) визначено сучасний стан правопорушень у царині дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в Україні в умовах воєнного стану;  

4) установлено комплекс соціальних наслідків правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, включаючи період 

військових дій; 

5) з’ясовано гендерні особливості особи правопорушника у сфері безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту; 

6) конкретизовано специфіку типовості конкретних життєвих ситуацій у 

механізмі вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту; 

7) окреслено кримінологічні особливості жертви правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту; 
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8) виявлено на теоретичному й емпіричному рівнях прорахунки 

державної політики у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту з урахуванням особливостей воєнного часу; 

9) установлено корупційні ризики у діяльності щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту; 

10) надано пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення у 

сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні, у тому числі крізь 

призму соціальної військово-зумовленої дійсності; 

11) оцінений зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення у 

сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту; 

12) з’ясовані інституційні засади убезпечення дорожнього руху та 

експлуатації транспорту в зарубіжних країнах. 

 

 

Фактичні результати: 

 

Монографії (1): 

1. Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України: 

монографія. Харків: Право, 2022. 300 с. (17,4 д.а.). 

 

Збірники наукових праць  

за темами фундаментальних досліджень (-): 

1. Нова архітектура безпекового середовища: зб. тез Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 23 груд. 2022 р.). Харків: Юрайт, 2022. 196 с. 

 

Наукові статті (5): 

Наукові статті у виданнях, що індексуються  

базами Web of Science та/або Scopus (11): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q1/Q2 (-): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (1): 
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1. Holovkin B., Tavolzhanskyi О., Lysodyed О. 2021. Corruption as a 

cybersecurity threat in the new world order. Connections: the Quarterly Journal. 20 

(2): 2021. 75–87. DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.20.2.07 (журнал 

індексується в науко-метричній базі Scopus, Q4) (0,6 д.а.) (не увійшла до звіту 

2021 р.). 

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

переліку наукових фахових видань України (5): 

 

1. Батиргареєва В. С. Методологія кримінологічного вивчення 

правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. 

Питання боротьби зі злочинністю. зб. наук.пр. Харків: Право, 2022.  Вип. 44. 

(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). (0,9 

д.а.) (в редакції).  

2. Голіна В. В. Запобігання транспортним правопорушенням в Україні 

в контексті євроінтеграції. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. 

Вип. № 4 (у редакції). (журнал індексується у наукометричній базі  Index 

Copernicus International (Республіка Польща), «Google Scholar», «Research Bible 

(ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової 

палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки 

України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної 

Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової 

бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, 

Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка) (0,9 д.а.). 

3. Голіна В. В. Актуальні питання убезпечення безпеки дорожнього 

руху: правові та кримінологічні аспекти. Питання боротьби зі злочинністю. зб. 

наук.пр. Харків: Право, 2022. Вип. 44 (в редакції). (журнал індексується у 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1h29KzgAAAAJ&hl=ru
http://www.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=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pupch
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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). (0,9 д.а.). 

4. Колодяжний М. Г. Нормативно-правові засади безпеки дорожнього 

руху у зарубіжних країнах. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук.пр. 

Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 102–112 (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). (0,9 д.а.) 

5. Колодяжний М. Г. Європейська стратегія Vision Zero: сутність й 

напрями запровадження в Україні. Нове українське право. Київ: КРЦ НАПрН 

України, 2022. Вип. 4. (здано до редакції). (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). 

6. Колодяжний М. Г. Міфи у сфері безпеки дорожнього руху в Україні 

крізь призму сучасного європейського досвіду. Ампаро. Запоріжжя: Гельветика, 

2022. Спецвипуск. Т. 1. С. 145–151. (0,6 д.а.) (внесено до Міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus International») (Польща). 

7. Новіков О. В. Статистичне співвідношення між облікованими 

дорожньо-транспортними пригодами, адміністративними правопорушеннями у 

сфері дорожнього руху та кримінальними правопорушеннями проти безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту. Journal «ScienceRise: Juridical 

Science». 2022. № 1 (19). С. 57–63. (журнал внесено до міжнародних 

наукометричних баз ERIHPLUS, Master List та «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща)(0,9 д.а.). 

8. Новіков О. В. Регіональні особливості розподілу порушень правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують 
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транспортними засобами (ст. 286 КК України). Journal «ScienceRise: 

JuridicalScience». 2022. № 2 (20). С. 50–58. (журнал внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща). (1 

д.а.). 

9. Головкін Б. М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та 

тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми законності: зб. наук. пр. Харків: Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2022. Вип. 156. С. 52-75. (журнал внесено 

до міжнародних наукометричних баз Hein Online (США) та «Index Copernicus 

International» (Республіка Польща) (0,9 д.а.). 

10. Христич І. О. Латентність правопорушень у сфері безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. Публічне право. 2022. № 

4. (журнал внесений до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,7 д.а.) (у редакції). 

11. Христич І. О. Основні тенденції кримінальних правопорушень у 

сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту під час воєнного 

стану в Україні.  DICTUM FACTUM. 2022. № 2 (12). (журнал внесено до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща). С. 139-143 (0,5 д.а.). 

12. Шрамко С. С. Впровадження в Україні державної політики щодо 

зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. Вісник Асоціації 

кримінального права, 2022. Вип. 2(18). С. 172-185 (журнал індексується у 

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

входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», 

журнал включено до каталогів та систем пошуку Bielefeld Academic Search 

Engine (BASE), General Impact Factor (GIF), Google Scholar, Scientific Indexing 

Services (SIS), Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського). (0,5 д.а.). 

13. Шрамко С. С., Калініна А. В. Злочинність в Україні: яка вона є під 

час війни і якою може бути у післявоєнний час. Питання боротьби зі 

злочинністю. зб. наук.пр. Харків: Право, 2022.  Вип. 44. (журнал індексується у 

http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://generalimpactfactor.com/
http://www.sindexs.org/
http://www.sindexs.org/
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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). (0,7 д.а.) (в редакції).  

14. Шрамко С. С., Самойлова О. М. Запобігання дитячому дорожньо-

транспортному травматизму. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 

12 (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus 

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

напрямом «Юридичні науки»). В редакції. 

15. Danylchenko Y. Criminogenic Factors of Organizational And 

Managerial Nature As Determinants Of Road Traffic Offenses. Archives of 

Criminology and Forensic Sciences. 2021. № 2 (4). Р. 69-78. DOI: 

https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021(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).(0,9 д.а.) (не увійшла до звіту 2021 

р.). 

16. Калініна А. В. Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в 

умовах воєнного стану. Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: В. С. 

Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2022.  Вип. 44. (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). (0,9 

д.а.) (в редакції). 

17. Кисельова М. С. Нормативно-правове регулювання створення 

аварійного коридору під час дорожньо-транспортної пригоди: зарубіжний 

досвід. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6. (журнал 

https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021
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індексується у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus 

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

18. Панова С. В. Дорожньо-транспортний травматизм і смертність в 

умовах зовнішньої воєнної загрози суверенітету і територіальної цілісності 

України. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2021. Вип. 43. С. 

67-73. (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Index 

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

України за напрямом «Юридичні науки», журнал включено до GoogleScholar, 

Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського).( 0,5 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей (30): 

1. Батиргареєва В. С. Дорожній рух у прифронтовому регіоні: виклики 

воєнного стану. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: мат-ли 

Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 

2022. С. 8-11. (0,2 д.а.). 

2. Батиргареєва В. С. Безпека дорожнього руху під час воєнного стану: до 

аналізу ситуації на автошляхах України. Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: мат-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 93-річчю з 

дня народження членакореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної 

кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, 

професора Процевського О.І. (м. Харків, 21 травня 2022 р.). Харків, 2022. C. 

306-309. (0,2 д.а.). 

3. Батиргареєва В.С. Статистичний аналіз правопорушень у сфері 

дорожнього руху: про коректність співставлення. Кримінально-правові, 

кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: 

мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 лист. 2022 р.). Одеса,  2022. 

С. 153-156.   

4. Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу у сфері забезпечення 

дорожнього руху Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в 
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Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро, 2022. 103-107. (0,2 д.а.). 

5. Голіна В. В. Культурологічний вектор у системі напрямів підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 

2022. С. 97-99. (0,15 д.а.). 

6. Голіна В. В. Покарання як єдність примушування та переконання. 

Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: зб. мат-лів. 

(Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 111-115. (0,2 д.а.). 

7. Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу у сфері забезпечення 

дорожнього руху. Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в 

Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 103-107. (0,2 д.а). 

8. Голіна В. В. Деякі спірні питання виокремлення і розміщення 

кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту за чинним КК України та Проєктом нового КК України (de lege 

ferenda). Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: 

яким воно є і яким йому бути? : мат-ли Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 21-

22 жовт. 2022 р.). Харків, 2022. (в редакції). 

9. Голіна В. В. Деякі спірні питання виокремлення і розміщення 

кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту за чинним КК України та Проєктом нового КК України (de lege 

ferenda). Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: 

яким воно є і яким йому бути? : мат-ли Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 21-

22 жовт. 2022 р.) (в редакції). 

10. Голіна В. В. "Людський фактор" - вирішальний чинник дорожньо-

транспортних пригод: спроба осмислення поняття. Кримінально-правові, 

кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності. 

Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи 
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попередження злочинності: мат-ли  Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 25 

листоп. 2022 р.). С. 162-165. (0,2 д.а.). 

11. Голіна В. В. "Криваві війни на дорогах": шляхи забезпечення прав 

людини на життя та здоров’я в Україні. Правове регулювання діяльності у сфері 

охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: мат-ли VI Медико-прав. 

Форуму. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). Харків, 2022. (в редакції). 

12. Голіна В. В. Культурологія дорожнього руху в умовах воєнного 

стану. Сектор безпеки і оборони України на захисті національних інтересів: 

актуальні проблеми та завдання в умовах воєнного стану : матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 24 листоп. 2022 р.) (в редакції).  

13. Голіна В. В. Безпека дорожнього руху та шляхи її забезпечення в 

Україні. Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022 С. 38-41 

(0,2 д.а.). 

14. Голіна В. В. Підхід до визначення поняття дорожнього руху як 

складова публічної безпеки і правопорядку. Забезпечення публічної безпеки і 

порядку в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Кропивницький, 1 липня 2022 р.). Донецький держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 

91-94 (0,2 д.а.). 

15. Голіна В. В. Окремі питання вдосконалення кримінально-правової 

охорони суспільних відносин у сфері дорожнього руху. Кримінальна юстиція в 

Україні: реалії та перспективи: матеріали «круглого столу» (м. Львів, 23 верес. 

2022 р.). Львів. держ. ун-т внутр справ. Інститут права. Львів : ЛДУВС, 2022. С. 

29-31 (0,2 д.а.). 

16. Голіна В. В. Етична складова, або три «С» культурологічного 

напряму запобігання транспортним правопорушенням в Україні. Нова 

архітектура безпекового середовища : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 23 груд. 2022 р.). Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. 

В. В. СташисаНАПрНУкаїни та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 

2022. С. 63-66 (0,2 д.а.). 
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17. Колодяжний М. Щодо системи міжнародно-правового 

регулювання безпеки дорожнього руху. Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези V  

Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький, 

2022. С. 669–672. (0,15 д.а.). 

18. Колодяжний М. Г. Війна – нова умова сучасної української 

соціальної дійсності. Кримінологічний вимір сучасності: зб. тез доп. наук.-

практ. конф. (Харків, 14 квіт. 2022 р.,). Харків, 2022. С. 38–40. (0,2 д.а.). 
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у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро, 2022. С. 77-80. (0,2 д.а.). 

99. Самойлова О.М. Окремі аспекти дорожньо-транспортних пригод, 

що вчиняються водіями похилого віку. Актуальні проблеми приватного та 

публічного права: мат. ІV Міжнар. науково-практ. конф. присвяченої 93-річчю з 

дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової 

академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, 

професора Процевського О.І.: зб. матеріалів (м. Харків, 21 трав. 2022 р.). 

Харків, 2022. С. 345-347. (0,2 д.а.). 



 88 

 

Довідкова література: 

 

1. Безпека особи під час воєнного стану : пам’ятки для населення / 

уклад. Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А. В. Харків: Право, 2022. 

…(у редакції). 

 

Збірники нормативних актів: 

1. Убезпечення дорожнього руху в Україні : зб. норм. актів / уклад. 

Колодяжний М. Г., Калініна А. В. Харків : Право, 2022. … с. (у редакції). 

2. Міжнародно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху : зб. норм. 

актів / уклад. Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А. В. Харків : Право, 

2022. … с. (у редакції). 

 

Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за перевищення 

встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів та формування 

нульової толерантності до правопорушуваності на дорогах», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю до нього (вих. №254-01-23 від 28.12.22 р.) 

(розробники: В. В. Голіна, В. С. Батиргареєва, Б. М. Головкін, М. Г. 

Колодяжний, Ю .Б. Данильченко, А. В. Калініна, М. С. Кисельова, С. С. 

Шрамко, І. О. Христич, О. В. Новіков, С. В. Панова). Метою законопроекту є 

підвищення юридичної відповідальності щодо порушення швидкісного режиму 

їзди, посилення захисту конституційних прав громадян (на життя, здоров’я, 

майно), підвищення рівня безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту 

в Україні, скорочення кількості смертей та тяжкого травмування учасників 

дорожнього руху, зменшення рівня кримінальних та адміністративних 
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правопорушень, пов’язаних із перевищенням транспортними засобами 

швидкісного режиму руху, обмеження економічних утрат нашої країни від 

дорожньо-транспортної летальності, приведення чинного законодавства 

України у цій сфері до європейських правових стандартів, створення правового 

середовища нашої держави відповідно до вимог європейської стратегії 

Vision Zero, у тому числі з огляду на формування у громадян нульової 

толерантності до порушення правил дорожнього руху. 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми (1): 

1. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

зміни до статті 66 Закону України «Про Національну поліцію» щодо 

службового сумісництва поліцейських (реєстр. № 6450 від 20.12.2021 р.) та 

альтернативного проєкту Закону України (реєстр. № 6450-1 від 24.12.2021р.), 

підготовлені на запит Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та за дорученням головного ученого секретаря 

НАПрН України Євгена Гетьмана (вх. лист електронною поштою № 03 від 

10.01.2022 р.). 

Проаналізувавши положення законопроєктів, пояснювальних записок до 

них та порівняльних таблиць, встановлено, що в цілому погоджуючись із 

необхідністю приведення ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» у 

відповідність до ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», водночас 

вважають, що обидва законопроєкти потребують свого доопрацювання 

(особливо щодо можливості роботи в охоронних структурах) з таких підстав. 

По-перше, вони докорінно не вирішують проблеми ані матеріального 

забезпечення поліцейських, ані ефективного виконання поліцією покладених на 

неї завдань. По-друге, якщо поліцейські у вільний від виконання службових 

обов’язків час (що є обов’язковою умовою праці за сумісництвом) будуть 

працювати в інших місцях – то якою буде якість несення служби поліцейським, 
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який фактично працюватиме без вихідних? По-третє, законопроєкти викривляють 

сутність служби в поліції, адже поліцейські служать державі, а вона дає їм 

грошове забезпечення і соціальній захист, зокрема, ранню пенсію, збільшену 

відпустку тощо. Таким чином, проєкт Закону про внесення зміни до статті 66 

Закону України «Про Національну поліцію» щодо службового сумісництва 

поліцейських (вих. лист № 26-01-52 від 20.01.2022) (виконавець – С.В.Панова). 

 

Науковий захід на виконання показників 

паспорту бюджетної програми: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова архітектура 

безпекового середовища України» (м. Харків, 23 груд. 2022 р.). Кількість 

учасників – понад 100. Виданий збірник матеріалів. 

 

За звітний період була виконана така робота із встановлення зв’язків з 

органами державної влади: 

1. Підписано меморандум про співпрацю між Інститутом та 

Державною службою України з безпеки на транспорті. 

2. Завершена робота з підготовки тексту меморандуму щодо співпраці 

між Інститутом та Департаментом патрульної поліції України. Проєкт 

меморандуму направлений до Департаменту для узгодження та подальшого 

підписання. 

3. Розроблено макет меморандуму щодо співпраці Інституту з 

Комітетом ВР України з питань правоохоронної діяльності, який спрямовано 

останньому для вивчення та подальшого підписання. 

4. На запит Департаменту освіти, науки та спорту МВС України 

фахівцями відділу кримінологічних досліджень Інституту розробляється проєкт 

Концепції розвитку безпекового середовища в Україні у період правового 

режиму воєнного стану та у післявоєнний період.  

5. Спрямовано листи із пропозицією співпраці : 
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- спрямовано лист до Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності (вих. лист № 154-01-23/1 від 29.08.2022 р.). Комітет 

сповістив про готовність до співпраці;  

- спрямовано лист до Міністерства інфраструктури України (вих. 

лист 157-01-55 від 29.08.2022 р.). Отримано відповідь, в якій департамент 

висловив зацікавленість щодо співпраці (вих. лист № 5801/27/10-22 від 

01.09.2022). Здійснений обмін контактами відповідальних осіб. 07.09.2022 р. 

проведено зустріч для конкретизації форм співробітництва. У листопаді 2022 р. 

підписано меморандум про співпрацю; 

- спрямовано лист до Департаменту патрульної поліції України (вих. 

лист 156-01-55 від 29.08.2022 р.). Отримано відповідь від Департаменту 

патрульної поліції (вих. № 13319/41/27/02-2022 від 29.09.2022 р.) щодо 

співпраці зі зменшення кількості злочинів у сфері дорожнього руху та 

експлуатації транспорту, а також підвищення безпеки учасників дорожнього 

руху, особливо в прифронтових регіонах держави; 

- спрямовано лист до Міністерства внутрішніх справ (вих. лист 155-

01-55 від 29.08.2022 р.). Отримано відповідь щодо готовності до співпраці та 

обговорення конкретних форм співробітництва в частині можливості 

дослідження прогнозу криміногенної ситуації в Україні в повоєнний час (вих. 

№ 26202/6/48-2022 від 08.09.2022 р., а також вих. № 28383/48-2022 від 

26.09.2022 р.); 

- спрямовано лист до Комітету Верховної Ради України з питань 

інтеграції України до Європейського Союзу (вих. лист № 154-01-23/2 від 

29.08.2022 р.). Відповіді поки що не отримано; 

- спрямовано лист до Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту та інфраструктури (вих. лист 155-01-23/3 від 29.08.2022 р.). 

Відповіді поки що не отримано; 

- спрямовано лист до Міністерства соціальної політики України 

(вих. лист № 158-01-55 від 29.08.2022 р.). Відповіді поки що не отримано. 
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4. ТЕМА: “Національна безпека у сфері громадського здоров'я: 

правові засоби захисту від загроз”. Затверджена постановою Президії НАПрН 

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 напряму – доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України, голов. наук. співроб. Н.О. Гуторова.  

Виконавці: в. о. завідувача відділу, д.ю.н., проф. В. М. Пашков, пров. 

наук. співроб., к.ю.н., доц. А. О. Гаркуша, мол. наук. співроб. к.ю.н., Є. О. 

Гаркуша, старш. наук. співроб., к.ю.н. Т. О. Михайліченко, старш. наук. 

співроб., к.ю.н., А. С. Сидоренко, старш. наук.співроб. к.ю.н. Ю. Ю.Забуга, мол. 

наук. співроб. Є. С. Гнедик (з 23.02.2022 р.); мол. наук. співроб. П. П. Нога. 

Актуальність наукового дослідження в першу чергу зумовлюється 

виникненням можливих спалахів епідемій інфекційних хвороб, у тому числі 

особливо небезпечних інфекційних хвороб під час широкомасштабної збройної 

агресії pосійської федерації проти України, а саме:  

1) подальшим поширенням туберкульозу через руйнування будинків, 

соціальної інфраструктури та недостатнє харчування населення, які мають 

місце під час війни;  

2) збільшенням кількості випадків захворюваності ВІЛ/СНІД та інших 

захворювань, що передаються статевим шляхом, через численні випадки 

згвалтувань, які чинилися і чиняться російськими військовими на тимчасово 

окупованих територіях;  

3) поширенням кишкових інфекцій, холери й черевного тифу, через 

руйнування водоочисних споруд, антисанітарію як на території всієї України, 

так і на тимчасово окупованих територіях;  

4) продовженням пандемії СОVID-19 через скупчення людей у 

бомбосховищах та на вокзалах;  
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5) можливістю виникнення захворювань на гепатити та правець через 

численні поранення і травми, яких зазнають військові на фронті, а мирні жителі 

– під час постійних ракетних обстрілів та артобстрілів; 

 6) поверненням поліомієліту, кору, дифтерії, паротиту та інших 

вакцинокерованих захворювань через руйнування медичної інфраструктури та 

ускладнення доступу до вакцинації;  

7) можливими спалахами інших інфекційних захворювань, викликаних 

біологічними агентами через підвищену загрозу використання збройними 

силами Російської Федерації біологічної зброї, а також високу ймовірність 

виникнення у майбутньому проблем з антибіотикорезистентістю та поширення 

епідемії посттравматичного стресового розладу, яка спостерігається майже 

після кожної із сучасних війн.  

Крім цього, тема дослідження набуває актуальності також через 

відсутність комплексних правових досліджень, присвячених вивченню та 

концептуальному обґрунтуванню правових засобів захисту від загроз 

національній безпеці у сфері громадського здоров’я під час воєнного стану та 

періоду після його скасування. 

Також тема дослідження узгоджується з цілями сталого розвитку України 

на період до 2030 року, затверджених Указом Президента України 30 вересня 

2019 року № 722/2019, а саме із ціллю 3 «міцне здоров’я і благополуччя», ціллю 

16 «сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх 

рівнях»; Законом України «Про Національну безпеку України» від 21.06.2018 

№ 2469-VIII; Національною стратегією у сфері прав людини, затверджена 

Указом Президента України 24.03.2021 року № 119/2021, а саме з § 14. 

Забезпечення права людини на охорону здоров’я; п. 7 Указу Президента 

України  «Про питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» від 

21 квітня 2022 року № 266/2022 в аспекті утворення робочої групи Національної 

ради з відновлення України від наслідків війни з питань охорони здоров’я; п. 1, 
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57 Стратегії національної безпеки України, затвердженою Указом Президента 

України від 14 вересня 2020 року № 392 (яка визначає, що людина, її життя і 

здоров’я - найвища соціальна цінність в Україні та головна ціль державної 

політики національної безпеки, а право людини на охорону здоров’я має бути 

забезпечене державою), пп.3,4 «Положення про функціональну підсистему 

медичного захисту населення» затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 25 березня 2019 року № 667, а саме із «метою»; п. 1 

Положення «Про деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської 

Федерації проти України» затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 25 березня 2019 року № 667 від 08.04.2022 р. № 597 (в 

якому визначаються заходи швидкого реагування та протидії поширення 

особливо небезпечних інфекційних та інших небезпечних соціальних хвороб на 

територіях населених пунктів, які були тимчасово окуповані збройними силами 

Російської Федерації, і на яких забезпечено (відновлено) державний суверенітет 

України, за умови відсутності повідомлень про можливі радіаційні, хімічні, 

біологічні та ядерні ризики на відповідних територіях). 

Таким чином, тема роботи є досить актуальною (важливою, соціально 

значущою для держави та суспільства), вона вирішує важливу наукову 

проблему, має теоретичну прикладну цінність для підвищення ефективності 

системи національної безпеки в Україні загалом та громадського здоров’я 

зокрема, як під час воєнного стану, так і під час післявоєнної відбудови. 

Метою наукового дослідження є вдосконалення існуючої системи 

правових засобів захисту громадського здоров’я як складової національної 

безпеки в тому числі в умовах триваючого збройного конфлікту, підвищення 

епідемічного захисту населення, гарантування права на охорону здоров'я та 

медичну допомогу як абсолютного, необмеженого права кожного, усунення 

існуючих суперечностей і прогалин в правовому регулюванні системи 

громадського здоров’я. 
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Теоретична та практична значимість пояснюється тим, що відповідні 

результати, наукові розробки стануть підґрунтям для нормотворчої роботи 

(зокрема проєкт Закону України «Про внесення доповнень до Основ 

законодавства України про особливості забезпечення громадського здоров'я в 

умовах воєнного стану»; проєкт закону України «Про транскордонне медичне 

обслуговування громадян України та особливості медичного туризму в умовах 

воєнного стану»; проєкт Закону України «Про протидію фальсифікації та обігу 

фальсифікованої медичної продукції»; проєкт Закону України «Про 

фармацевтичну діяльність»; проєкт Закону України «Про біологічні добавки»; 

проєкт Закону України «Про обіг в Україні небезпечних патогенів та штамів 

особливо небезпечних мікроорганізмів» та ін.). Також результати наукового 

дослідження можуть бути основою та запорукою для швидкого реагування на 

поширення особливо небезпечних інфекційних та інших небезпечних 

соціальних хвороб внаслідок збройної агресії рф на території України, належної 

реалізації Концепції розвитку громадського здоров’я схваленої 

розпорядженням КМУ від 30.11.2016 року та «Цілей сталого розвитку України 

на період до 2030 року», розгляду робочої групи Національної ради з 

відновлення України від наслідків війни з питань охорони здоров’я створеної 

відповідно до п.7 Указу Президента України «Про питання Національної ради з 

відновлення України від наслідків війни» від 21 квітня 2022 року № 266/2022, 

розроблення стратегій, концепцій, планів по відновленню України у 

післявоєнний період.  

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 за звітний період було отримано такі 

результати. 

 

Наукові результати: 

- у ході проведення фундаментального дослідження було розроблено, 

запропоновано та направлено адресатам рекомендації:  

а) Верховній Раді України включити проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та 

реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану  (реєстр. номер 7422 від 

31.05.2022 р.) до порядку денного та за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти його за основу;  прийняти (з урахуванням зауважень) проект 

Закону України про систему громадського здоров'я (реєстр. номер 4142 від 

22.09.2020 р.); внести зміни до спеціальних законів, які були б спрямовані на 

недопущення істотного погіршення детермінант здоров'я, наприклад, 

недопущення забруднення навколишнього природного середовища в результаті 

воєнних дій, підвищення доступності медичної допомоги під час воєнного 

стану тощо; відновити законопроектну роботу щодо усунення з КУпАП ст. 181-

1 “Заняття проституцією”; виключити із Кримінального кодексу України статті 

130 та 133, передбачивши таким чином можливість кваліфікації зазначених у 

них діянь залежно від ступеня тяжкості тілесного ушкодження за статтями 121 

“Умисне тяжке тілесне ушкодження”, 122 “Умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження” або 125 “Умисне легке тілесне ушкодження”; розробити 

нормативно-правові акти, які б: а) регулювали процедуру швидкого та якісного 

надання першої медичної допомоги потерпілій від сексуального насильства 

особі; б) передбачали спрощення, а у разі можливості - мінімізацію контактів 

потерпілої особи з правоохоронними органами та судовими та медичними 

експертами; в) гарантували проведення мінімальної кількості гінекологічних 

оглядів з метою зменшення моральних страждань потерпілої; г) визначали 

нормативне підґрунтя для можливості застосування донорських кітів під час 

обстеження потерпілої особи з метою збору та зберігання біоматеріалу для 
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експертизи; д) давали можливість використання в якості доказів зібраних таким 

чином біоматеріалів у рамках кримінального провадження; е) регламентували 

створення бази даних вилучених біоматеріалів з метою збору, накопичення 

інформації про сексуальних злочинців під час збройної агресії Росії чи країн-

пособників агресора в Україні, ідентифікації злочинців; доповнити текст Закону 

України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 р. № 1102-ІV  

вказівкою про те, що вищезазначені гарантії не забезпечуються на тимчасово 

окупованих територіях під час збройного конфлікту та/або воєнного стану; б) у 

ст. 3 цього закону закріпити легальне визначення поняття «неорганізовані 

масові поховання»; в) доповнити нормою, яка б визначала алгоритм дій з боку 

держави в разі виявлення неорганізованого масового поховання цивільних осіб 

на деокупованій території та передбачала комплекс санітарно-епідемічних 

заходів під час перепоховань таких померлих, якщо в цьому виникне 

необхідність; 

б) Кабінету Міністрів України: удосконалити Воєнно-медичну доктрину 

України, затверджену Постановою КМУ від 31.10.2018 р. № 910, в частині 

підвищення готовності системи охорони здоров'я військовослужбовців до 

реагування на надзвичайні ситуації під час війни; розробити Стратегію 

відбудови системи охорони здоров’я України з урахуванням небезпек, 

зумовлених збройним конфліктом в умовах воєнного стану, а також і 

ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України; 

розглянути можливість зняття мораторію на проведення заходів державного 

контролю якості лікарських засобів Державною службою України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, шляхом внесення відповідних змін до 

постанови Кабінету міністрів України “Про припинення заходів державного 

нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” 

від 13.03.2022 р. № 303; розробити та прийняти нову п’ятирічну Концепцію 

розвитку системи громадського здоров’я замість чинної, що була схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р з 

урахуванням викликів, які постали перед системою охорони здоров'я під час 
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збройного конфлікту в умовах воєнного стану; рекомендовано запровадити 

принцип “Охорона здоров'я в усіх політиках держави” з метою забезпечення 

умов для недопущення істотного погіршення детермінант здоров'я в умовах 

воєнного стану; рекомендовано вжити низку заходів, спрямованих на зміцнення 

інституційної спроможності реагування на виклики епідемічній безпеці, що 

передбачає розробку стратегії відбудови України (в тому числі відбудови 

системи охорони здоров'я), розробку стратегії розвитку охорони здоров'я 

України та Стратегії розвитку первинної медичної допомоги, розробити проект 

Закону України “Про біологічну зброю та біозахист”; рекомендовано включити 

до Плану відновлення України на 2022-2032 рр. положення щодо необхідності 

законопроектних ініціатив з метою запровадження виключень з інтелектуальної 

власності в сфері охорони здоров'я на підставі статті 73 Угоди про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності, вдосконалити механізми примусового 

ліцензування винаходів, які стосуються лікарських засобів та правовий 

механізм використання винаходів в інтересах суспільства; рекомендовано 

розробити стандарти якості та визначити на рівні державної програми 

гарантований обсяг медико-соціального забезпечення із суттєвим 

удосконаленням організації системи надання психологічної та психіатричної 

допомоги особам, у яких діагностовано посттравматичний стресовий розлад.  

 в) Міністерству охорони здоров’я України:  створити робочу групу для 

розробки проекту Закону України щодо особливостей профілактики 

інфекційних захворювань під час воєнних дій, з урахуванням різноманітності 

ризиків інфекційних захворювань, їх причин, правил поведінки під час 

виявлення неорганізованих поховань, використання засобів індивідуального 

захисту тощо; створити робочу групу для розроблення положень проєкту 

закону України “Про біологічну безпеку та біологічних захист”; розробити чіткі 

інструкції для медичних працівників, які б визначали порядок дій під час 

огляду потерпілих осіб, які зазнали інших видів сексуального насильства 

(йдеться про сексуальні злочини проти статевої свободи, порушення законів і 

звичаїв війни в рамках національного законодавства та воєнні злочини та 
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злочини проти людяності в рамках міжнародного законодавства) та 

передбачали надання їм можливість використовувати отримані в якості 

донорської допомоги інших держав методи відбору біоматеріалу потерпілої 

особи/нападника та використання постконтактної профілактики на базі 

донорських медичних препаратів; внести зміни до п. 3.1 наказу Міністерства 

охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку встановлення заборони 

(тимчасової заборони) та  поновлення обігу лікарських засобів на території 

України” від 22.11.2011 р. № 809, включивши вказівку на можливість 

встановлення тимчасової заборони обігу лікарського засобу через одержання 

Держлікслужбою повідомлень стосовно виявлення фальсифікованих лікарських 

засобів, що надійшли від міжнародних організацій та національних 

регуляторних органів країн-членів ЄС, країн-членів PIC/S; з метою посилення 

гарантій доступу в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, 

психоневрологічних інтернатах, геріатричних пансіонатах, будинках-інтернатах 

для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, соціально-реабілітаційних 

центрах, центрах соціальної адаптації до медичної допомоги первинного рівня, 

рекомендувати внести зміни до п. 3 Порядку вибору лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 19.03.2018 р. № 503, передбачивши можливість укладення 

декларації та ідентифікації особи без паспорту, в порядку, встановленому для 

ідентифікації осіб при наданні медичної допомоги другого та третього рівнів; 

- на підставі аналізу судової практики України щодо корупційних 

правопорушень у сфері охорони здоров'я було виявлено вельми лояльне 

ставлення суддів до осіб, які вчинили корупційні кримінальні правопорушення 

у цій сфері, – призначення покарань, не пов'язаних із позбавленням волі або 

звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК 

України, а також не призначення в багатьох випадках додаткового покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. В Україні до кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення притягуватись, як показав аналіз судової практики, лише 
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медичні працівники. Водночас, не менш корумпована сфера охорона здоров’я – 

фармацевтична – залишена поза увагою антикорупційних заходів. Так, жоден 

фармацевтичний працівник не був суб'єктом кримінальних правопорушень. 

Проведена класифікація кримінальних правопорушень у сфері охорони здоров'я 

на загальні, які притаманні будь-якій сфері, та спеціальні – притаманні лише 

сфері охорони здоров'я. Доведено, що конструювання спеціальних норм на 

кшталт статті 184 КК України «Порушення права на безоплатну медичну 

допомогу» створює штучні привілеї для корупціонерів і призводить до 

неможливості застосування антикорупційного законодавства до осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення у цій сфері. Виявлено таку прогалину у 

кримінально-правовій охороні сфери охорони здоров'я, як відсутність 

відповідальності за надання отримання винагороди медичним або 

фармацевтичним працівником за просування медичної продукції. Ця 

пропаганда (порушення правил промоції) має бути усунена шляхом внесення 

відповідних змін до КК України; 

- встановлено, що діяльність у сфері медичного туризму, крім загальних 

туристичних послуг, пов’язана з наданням: 1) медичних послуг: а) діагностики 

організму; б) лікування, в тому числі здійсненням трансплантації; в) подальшої 

реабілітації; 2) лікувально-оздоровчих послуг (реабілітаційних), що 

передбачають медичне втручання, в тому числі в санаторно-курортних 

закладах; 3) медичних послуг, не пов’язаних із поліпшенням стану здоров’я 

пацієнта, в тому числі косметологічних послуг, що потребують медичного 

втручання; 

- на основі рекомендацій, що викладені в монографії Пашкова В.М., 

Гнедика Є.С. «Правове регулювання медичного туризму в умовах війни в 

Україні», запропоновано головні положення проєкту закону України «Про 

транскордонне медичне обслуговування громадян України та особливості 

медичного туризму в умовах воєнного стану». Крім цього, результати 

наукового дослідження  лягли в основу інших законодавчих рекомендацій щодо 

нової господарсько-правової моделі отримання безпечних та якісних медичних 
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послуг, відшкодування витрат за власною схемою медичного страхування, а 

також гарантій надання таких послуг та відшкодування шкоди в разі її 

заподіяння шляхом запровадження примірного договору, який відповідатиме 

міжнародним і регіональним стандартам цієї діяльності (зокрема щодо 

транскордонного медичного обслуговування). Означений матеріал сприяє 

врахуванню специфіки медичних послуг при створенні туристичного продукту, 

створенню безпечних умов для життя здоров’я споживачів послуг з медичного 

туризму; 

- на підставі проведеного соціологічного дослідження (опитування 

медичних працівників з використанням GoogleForms) доведено, що протягом 

останніх років працівники сфери охорони здоров’я реалізують своє 

конституційне право на працю в шкідливих і небезпечних умовах; виявлено, що 

саме серед медичних працівників спостерігається найбільший рівень 

професійних захворювань; 

-  у дослідженні В. М. Пашкова та Н. О. Гуторової «Принципи 

безоплатного вільного донорства крові та її компонентів: проблеми 

запровадження в Україні» установлено головні чинники відновлення та 

розвитку системи охорони здоров’я з новою якістю і доступністю послуг для 

задоволення потреб громадян, які посилять систему громадського здоров'я та 

підготують її до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, що 

передбачає забезпечення функціонування проможної системи громадського 

здоров’я та забезпечення функціонування Національної служби крові для 

гарантування державою рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до 

безпечних та якісних компонентів донорської крові у достатній кількості. До 

чинників відновлення та розвитку системи охорони здоров’я з новою якістю і 

доступністю слід віднести: ведення Державного реєстру донорів крові та її 

компонентів, до якого вносяться біометричні персональні дані донора і в якому 

вони обробляються; поновлення такого засобу регулятивного впливу держави 

на господарську діяльність, пов’язану з переробкою донорської крові та її 

компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної 
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крові, інших тканин і клітин людини, як ліцензування;  віднесення до засобів 

регулятивного впливу держави встановлення та розмежування окремих прав 

оплатних та безоплатних донорів; упровадження інституту уповноваженої 

особи закладу національної служби крові, яка нестиме відповідальність за 

забезпечення якості крові та її компонентів, із нормативним визначенням 

кваліфікації такої особи та ін; 

- запропоновано розробити механізми захисту епідемічної безпеки під 

час війни. Науковцями запрпоновано створити робочу групу для розробки 

проекту Закону України щодо особливостей профілактики інфекційних 

захворювань під час воєнних дій, з урахуванням різноманітності ризиків 

інфекційних захворювань, їх причин, правил поведінки під час виявлення 

неорганізованих поховань, використання засобів індивідуального захисту тощо; 

створити робочу групу для розроблення положень проєкту закону України 

«Про біологічну безпеку та біологічних захист»; розробити чіткі інструкції для 

медичних працівників, які б визначали порядок дій під час огляду потерпілих 

осіб, які зазнали інших видів сексуального насильства (йдеться про сексуальні 

злочини проти статевої свободи, порушення законів і звичаїв війни в рамках 

національного законодавства та воєнні злочини й злочини проти людяності в 

рамках міжнародного законодавства), та передбачали надання їм можливість 

використовувати отримані в якості донорської допомоги інших держав методи 

відбору біоматеріалу потерпілої особи/нападника та використання 

постконтактної профілактики на базі донорських медичних препаратів; 

- дослідження питань епідемічної безпеки під час широкомасштабної 

війни рф проти України надало змогу дійти таких висновків: 1) під час війни 

підвищуються ризики спалахів та подальшого поширення інфекційних 

захворювань, що свідчить про нестійку епідемічну ситуацію; 2) законодавство у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення потребує 

приведення у відповідність із реаліями збройного конфлікту та/або воєнного 

стану; 3) видається доцільним поширення дії «карантинної» постанови, яка 

передбачає встановлення різнокольорових зон із відповідними рівнями 
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карантинних обмежень у випадку спалаху та поширень інших особливо 

небезпечних інфекційних хвороб під час збройного конфлікту та/або воєнного 

стану; 

- встановлено виклики, які постали перед системою охорони здоров’я в 

перші місяці повномасштабного вторгнення армії РФ на території України. До 

таких викликів належали: 1) обмеження доступу до медичної допомоги як на 

окупованих територіях, так і по всій території України через руйнування та 

пошкодження закладів охорони здоров’я, загибель та поранення медичних 

працівників через обстріли карет швидкої медичної допомоги, тощо; 2) 

проблеми з доступом до гарантованої медичної допомоги (інсулінозалежним, 

онкохворим тощо), а також обмеження доступу до медичних виробів (і перш за 

все до лікарських засобів) по всій Україні; 3) суттєве погіршення 

епідеміологічної ситуації через продовження пандемії СОVID-19, зростання 

захворюваності на туберкульоз. Також прогнозується збільшення кількості 

випадків захворюваності на ВІЛ/СНІД, а також інших захворювань, що 

передаються статевим шляхом, через значну кількість зґвалтувань російськими 

військовими цивільного населення; 4) відсутність достатньої кількості 

підготовлених психологів, які мають допомагати людям, які пережили 

окупацію, воєнним, які побували на передовій, а також самим лікарям, які 

надають невідкладну медичну допомогу важкопораненим, а отже також мають 

ознаки емоційного вигорання та депресії; 

- проведено дослідження особливостей захисту права на здоров’я в 

період збройного конфлікту, в ході якого було доведено, що право на здоров'я 

не є абсолютним правом людини, а тому в період збройного конфлікту 

обмежується: 1) законно і вимушено для громадян, які залишилися в тилу, 

державою, на території якої триває збройний конфлікт; 2) незаконно, коли одна 

із сторін конфлікту порушує норми міжнародного гуманітарного права (далі – 

МГП). Досвід російсько-української війни засвідчив, що забезпечення права на 

здоров’я в умовах воєнного стану, оголошеного у зв'язку зі збройним 

конфліктом, є складним завданням. Незважаючи на закріплені сторонами 
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збройного конфлікту – Україною та РФ – нормативні засоби забезпечення і 

захисту права на здоров'я (як на міжнародно-правовому, так і на національному 

рівнях), а також широкий спектр інституціональних (насамперед на 

міжнародному рівні) засобів захисту, існуюча система цих засобів не здатна 

захищати право цивільних осіб на здоров’я. Видається, що для успішного 

захисту права на здоров’я в умовах війни сторони конфлікту мають насамперед 

дотримуватися таких ключових правил: 1) не завдавати невиправданих ударів 

по об'єктах цивільної інфраструктури, ставлячи в загрозу життя і здоров’я 

цивільного (мирного) населення; 2) не знищувати та не пошкоджували заклади 

охорони здоров’я, не обстрілювати карети швидкої медичної допомоги, не 

брати у полон медиків, а також пацієнтів лікарень, забезпечуючи тим самим 

можливість медичним працівникам виконувати свої професійні обов’язки, а 

пацієнтам - отримувати належну та якісну медичну допомогу; 3) створювати 

гуманітарні коридори на окупованих територіях, що дозволило б, у тому числі, 

налагодити ефективне постачання деяких лікарських засобів (інсулінохворим, 

хворим на ВІЛ, тощо). Доведено, що швидких механізмів захисту МГП у 

досліджуваній сфері, на жаль, не передбачено ані на національному рівні 

законодавства, ані на міжнародному рівні. Такий підхід призводить до того, що 

цивільні особи найчастіше відчувають себе беззахисними перед агресорами. 

Тому видається, що світовій спільноті варто переглянути наявні підходи та 

закріпити більш дієві засоби захисту прав людини, у тому числі й права на 

здоров’я, в період збройного конфлікту. 
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війни: проблеми реформування. Медичне право України: збірник статей 

наукових читань, присвячених пам’яті Гладуна Зіновія Степановича. 2022. 

Спец.видання.С. 69 – 71. (0,4  д.а.). (журнал індексується в міжнародній 

науковометричній базі Index Copernicus International, EBSCO Publishing, ERIH 

PLUS, Academic Resource Index, InfoBase Index). 

7. Пашков В. М., Гнедик Є. С. Фармацевтична політика держави в умовах 

воєнного стану. Публічне право. 2022. № 2. С. 81-89. (0,4 д.а.). (журнал 

індексується в міжнародній науковометричній базі Index Copernicus 

International). 

8. Сидоренко А. С. Вплив COVID-19 та війни в Україні на сферу 

трудових відносин: окремі аспекти. Право і суспільство. 2022. №4. С.236-243. 

(0,7 д.а.). (журнал індексується в міжнародній науковометричній базі Index 

Copernicus International). 

9. Сидоренко А. С., Петренко Д. С. Особливості розірвання та 

призупинення трудового договору з ініціативи суб’єктів трудових 

правовідносин в умовах сучасності. Питання боротьби зі злочинністю. 

редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 44. С.  

(подано до ред.). (0,8 д.а., особистий внесок 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). 
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Наукові статті у інших закордонних наукових періодичних виданнях 

(1): 

1. Pashkov V. The Legal Nature of Managed Entry Agreements (MEAs) in the 

Coronavirus Response System. Ukrainian Healthcare Law in the Context of 

European and International Law. Series Title  European Union and its Neighbours in 

a Globalized World. 2022. № 14. P. 276-290. (0,7 д.а.). 

 

Наукові статті в інших вітчизняних наукових періодичних виданнях 

(4): 

1. Нога П. П. Функціонування міжнародної системи співробітництва 

фармацевтичних інспекцій в сучасній системі державного контролю якості 

лікарських засобів. Полтавський правовий часопис. 2022. № 2. C. 80-92. (0,5 

д.а.). 

2. Нога П.П. Control quality of medicines: foreign experience.Полтавський 

правовий часопис. 2022. № 3. С. 56–66. (0,5 д.а.). 

3. Пашков В. М. Українські аптеки: соціальна функція чи бізнес на крові? 

Дзеркало тижня. URL:https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-

funktsija-ili-biznes-na-krovi.html. (0,2 д.а.). 

4. Пашков В.М. Про проблеми відпуску за рецептами медичними 

працівниками лікарських засобів і медичних виробів у сільській місцевості. 

Щотижневик «АПТЕКА». 2022. № 04 (1325). URL: 

https://www.apteka.ua/article/627159. (0,2 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей (68): 

1. Гаркуша А. О.  Підходи до правового забезпечення застосування AI 

у сучасній медичній практиці в країнах західного світу. Теоретичний аналіз та 

наукові дослідження сучасної юридичної науки. (м. Ужгород, 13-14 трав.2022 

р.). Херсон: Гельветика, 2022. С. 96-99. (0,1 д.а.); 

https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-funktsija-ili-biznes-na-krovi.html
https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-funktsija-ili-biznes-na-krovi.html
https://www.apteka.ua/article/627159
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2. Гаркуша А. О.  Правові засади інформаційно-цифрових реформ у 

медичній сфері. Бізнес та освіта: партнерство в умовах нових викликів: 

Матеріали Всеукраїнського круглого столу. (м. Київ, 28 сер. 2022 р.). Київ: 

ДТЕУ, 2022. с. 31-33 (0,1 д.а.). 

3. Гаркуша А. О. Актуалізація запровадження IOmT пристроїв в 

умовах пандемії: досвід правового регулювання окремих країн ЄС. Актуальні 

питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали 

міжнар. наук.-практ.конф. (м. Львів, 18-19 бер. 2022 р.). Львів: Центр 

правничих ініціатив, 2022. С. 20-22. (0,1 д.а.); 

4. Гаркуша А. О. Досвід іноземних країн у реагуванні на виклики, 

пов'язані із забезпеченням безпеки медичних пристроїв в період пандемії. 

Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: матеріали міжнар. 

круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 23-25. 

(0,1 д.а.); 

5. Гаркуша А. О. Концептуальні аспекти юридичної відповідальності 

в медичній сфері у відносинах із застосуванням технічних можливостей 

штучного інтелекту. Мова, Бізнес І Право, міжкультурна комунікація: виклики 

сьогодення: матеріали ІII міжнар. міждисципл. наук.-практ.конф.(м. Київ, 26-27 

квіт. 2022 р.). Київ: LBLIC, 2022. С. 34-36. (0,1 д.а.); 

6. Гаркуша А. О. Концептуальні проблеми юридичного впровадження 

штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я.  Адаптація правової системи 

України до права ЄС: теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 29 вер. 2022 р.). 

Полтава: Полтавський юридичний інститут, 2022. С.80-83. (0,1 д.а.); 

7. Гаркуша А. О. Медичні права людини в контексті використання 

технологій ШІ. Захист прав людини в Україні: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення: матеріали науково-практичного круглого столу (м. 

Хмельницький, 9 груд. 2022 р.). Хмельницький: Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022, С. 44-46. (0,1 д.а.). 
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8. Гнедик Є. С. Правова характеристика первиного огляду за 

допомогою телемедицини та направлення для лікування за кордон. Екстрена 

та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти: 

матеріали всеукр. наук-практ. конф.з міжнар. участю. (м. Полтава, 25 лют. 2022 

р.).  Полтава: ПДМУ, 2022. С.  31-33 с. (0,2 д.а.); 

9. Гнедик Є. С., Машинцева В. Доступ іноземних лікарів до системи e-

health при наданні допомоги українським пацієнтам, які виїхали із зони бойових 

дій. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали 

міжнар. наук.-практ.конф. (м. Київ, 12 трав. 2022 р.). Київ, 2022. С. 22-23. (0,1 

д.а.); 

10. Гнедик Є.С. Правова характеристика окремих аспектів лікувального 

туризму в країні. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під 

час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. 

Полтава, 25 лис. 2022 р.) Полтава. 2022. С. 26-30. (0,2 д.а.); 

11. Гнедик Є.С. Правове забезпечення медичного туризму під час 

війни. Адаптація правової системи України до права ЄС: теоретичні та 

практичні аспекти: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Полтава, 29 вер. 2022 р.). Полтава: Полтавський юридичний 

інститут, 2022. С.84-86. (0,1 д.а.); 

12. Гуторова Н. О. Вплив кримінальної відповідальності на поширенню 

ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, які передаються статевим 

шляхом. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 чер. 2022 р.). Харків: Право, 

2022. С. 151-154. (0,2 д.а.); 

13. Гуторова Н. О. Законотворчі тенденції щодо кримінальної 

відповідальності за зараження інфекційною хворобою.  Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності: матеріали V Всеукр. наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 

2022 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 106-108. (0,2 д.а.); 
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14. Гуторова Н. О. Мета покарання за кримінальні правопорушення та 

шляхи її досягнення (на прикладі посягань на публічне здоров’я). Наукові 

читання, присв. пам’яті проф. Т.А. Денисової: збірник матеріалів. (м. 

Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 121-125. (0,2 д.а.); 

15. Гуторова Н. О., Гнедик Є. С. Епідемічна безпека під час і післі 

війни: питання правового регулювання. Правові питання епідемічної безпеки 

під час воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 

2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 54-57. (0,2 д.а.); 

16. Гуторова Н.О. Корупційні ризики у сфері охорони  здоров’я 

України. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: матеріали VІ Міжнародного медико-правового 

форуму (м. Полтава, 25 жов. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 50-54. (0,2 д.а.); 

17. Гуторова Н.О. Наукова спадщина М. І. Бажанова в частині 

призначення покарання (на прикладі посягань на публічне здоров’я). Наукова 

спадщина професора М. І. Бажанова у дискурсі сучасності і майбуття (до 100-

річчя від дня народження): матеріали меморіальної конференції. (м. Харків, 27 

груд. 2022 р.). Харків, 2022. С. 10-12. (0,1 д.а.); 

18. Гуторова Н.О. Правове регулювання епідемічної безпеки під час 

війни. Біобезпека в умовах воєнного стану: матеріали науково-практичної 

конференції (м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 40-44. (0,15 д.а.); 

19. Забуга Ю. Ю. Права біженців від війни з України за законодавством 

Литовської Республіки. Правовий статус громадян України, що постраждали 

внаслідок військового вторгнення, у країнах ЄС: матеріали семінару. (м. 

Ужгород, 4 трав. 2022 р.). Ужгород: Центр правової підтримки осіб, 

постраждалих внаслідок військового вторгнення НАПрН України та ДВНЗ 

“Ужгородський національний університет, 2022. С. 5-7. (0,1 д.а.); 

20. Забуга Ю.Ю. Виклики, які постали перед системою охорони 

здоров’я в період воєнного стану. Історико-теоретичні проблеми захисту прав 

людини: матеріали студентської наукової конференції з нагоди 20-тої річниці 

створення Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 
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університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). Полтава: 

ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2022. С. 151–155. (0,2 д.а.). 

21. Забуга Ю.Ю. Міжнародно-правові засоби захисту права на здоров’я 

в період збройного конфлікту. Біобезпека в умовах воєнного стану: матеірали 

науково-практичної конференції (м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 52-57. 

(0,2 д.а.); 

22. Забуга Ю.Ю. Окремі аспекти правового регулювання епідемічної 

безпеки в період воєнного стану. Правове регулювання діяльності у сфері 

охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VІ 

Міжнародного медико-правового форуму (м. Полтава, 25 лист. 2022 р.). Харків: 

Право, 2022. С. 54-58. (0,2 д.а.); 

23. Забуга Ю.Ю. Особливості правового регулювання обігу лікарських 

засобів в Україні під час воєнного стану. Інтеграція теорії у практику: 

проблеми, пошуки, перспективи – 2022: матеріали ІІ міжнар. науковопракт. 

конф. (м. Чернігів, 4 лист. 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 48-51. 

(0,2 д.а.); 

24. Забуга Ю.Ю. Особливості реалізації механізму захисту епідемічної 

безпеки в Україні під час війни. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 червня 2022 

р.). Харків: Право, 2022. С. 135–138. (0,15 д.а.)  

25. Забуга Ю.Ю. Щодо доцільності посилення кримінальної 

відповідальності за підроблення та використання підроблених COVID-

сертифікатів про вакцинацію в Україні. Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: 

матеріали V Всеукр. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.), 

Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 139-142. (0,2 д.а.); 

26. Михайліченко Т. О. Відповідальність за відмову від вакцинації. 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності: матеріали V  Всеукр. науково-практ. конф. 
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(Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 

245-247. (0,2 д.а.); 

27. Михайліченко Т. О. Застосування зброї масового знищення в 

проекті нового КК України. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного 

стану в Україні: матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 5 трав. 2022 р.). 

С.222-225. (0,2 д.а.); 

28. Михайліченко Т. О. Кримінальний закон та нетрадиційні види 

зброї. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: 

проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Маріуполь, 23 чер. 2022 р.). Київ: МДУ, 2022. С. 105-109. (0,25 д.а.); 

29. Михайліченко Т. О. Національна безпека України: нові виміри. 

Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й 

перезавантаження технічних і юридичних наук: матеріали міжн. наук.-практ. 

конф.. (м. Харків-Рига, 31 трав. 2022 р.). (подано до редакції). (0,2 д.а.); 

30. Михайліченко Т. О. Підстави для застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру. Наукові читання, присв. пам’яті 

проф. Т.А. Денисової: збірник матеріалів. (м. Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). 

Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 247-251. (0,25 д.а.); 

31. Михайліченко Т. О. Право на охорону здоров’я під час воєнного 

стану. Право охорони здоров’я в умовах війни та відбудови України: виклики, 

рішення, перспективи : всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю,. (м. Київ, 21-

22 жовт. 2022 р.) Київ, 2022. С. 72-76. (0,2 д.а.); 

32. Михайліченко Т. О., Панчак О. Г. Біологічна зброя як загроза для 

епідемічної безпеки України. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 чер. 2022 р.). 

Харків: Право, 2022. С. 159-164. (0,2 д.а.); 

33. Михайліченко Т. О.Громадське здоров’я в умовах воєнного стану: 

виклики та перспективи. Біобезпека в умовах воєнного стану: наук.-практ.конф. 

(м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 80-88. (0,35 д.а.); 
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34. Нога П. П. Декомпозиційні елементи правовідносин у сфері 

державного контролю якості лікарських засобів.  Право і суспільство: 

актуальні питання та перспективи розвитку: матеріали VIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Полтава, 8 груд. 2022 р.). Полтава:  

Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 2022. С. 128-130. (0,1 д,а); 

35. Нога П. П. Державний контроль якості лікарських засобів під час 

воєнного стану та воєнних дій. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 2022 

р.). Харків: Право, 2022. С. 48-50. (0,1 д.а.); 

36. Нога П. П. Окремі шляхи вдосконалення вітчизняного 

законодавства з питань державного контролю якості лікарських засобів як 

гарантія забезпечення прав особи на медичну допомогу. Історико-теоретичні 

проблеми захисту прав людини: матеріали студ. наук. конф. з нагоди 20-тої 

річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). 

Полтава, 2022. С. 93-95. (0,1 д,а); 

37. Нога П. П., Губанова О. В. Щодо гарантій  забезпечення права осіб, 

які направляються в зону бойових дій, на батьківство та/або материнство. 

Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: матеріали міжнар. 

круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 44-46. 

(0,2 д.а.); 

38. Нога П. П., Осипенко Ю. О. Підозра у фальсифікації як підстава для 

встановлення тимчасової заборони обігу лікарського засобу. Історико-

теоретичні проблеми захисту прав людини: матеріали студ. наук. конф. з 

нагоди 20-тої річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 

2022 р.). Полтава, 2022. С. 97-99. (0,1 д,а); 

39. Нога П.П. Аналіз стану правового регулювання відносин у сфері 

обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних 

мікроорганізмів та його відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням, 

виявлення існуючих недоліків, які створюють загрозу публічному 
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здоров’ю. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. 

Полтава, 25 лис. 2022 р.)  Полтава. 2022. С. 90-92. (0,2 д.а.); 

40. Нога П.П. Використання даних автоматизованої системи 

відстеження в обігу лікарських засобів з використанням маркування 

(кодифікації) та ідентифікації при розслідуванні фактів фальсифікації 

лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів. 

Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали круглого столу. (м. Харків, 12 грудня 2022 р.). 

Харків: Право, 2022 С. 94-98. (0,2 д.а.); 

41. Нога П.П. Лібералізація у сфері державного контролю якості 

лікарських засобів під впливом євроінтеграційних процесів. Адаптація 

правової системи України до права ЄС: теоретичні та практичні аспекти: 

матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 29 вер. 

2022 р.). Полтава: Полтавський юридичний інститут, 2022. С. 227-229. (0,2 д.а.); 

42. Нога П.П., Величко О.В. Правове забезпечення обігу небезпечних 

патогенів та штамів особливо небезпечних мікроорганізмів в актах ЄС. Правове 

регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики 

сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. Полтава, 25 лист. 2022 

р.) Полтава. 2022. С. 93-95. (0,2 д.а.); 

43. Нога П.П., Гнедик Є.С. Дослідження нормативно-правового 

забезпечення обігу небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних 

мікроорганізмів на національному рівні в окремих країнах ЄС (Франція, 

Іспанія, Фінляндія). Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я 

під час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. 

Полтава, 25 лист. 2022 р.). Полтава: Право 2022. С. 96-97. 2022 С. 88-91. (0,2 

д.а.). 

44. Нога П.П., Гнедик Є.С. Проблеми котролю за онлайн дистрибуцією 

лікарських засобів. Використання цифрової інформації в розслідуванні 
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кримінальних правопорушень: матеріали круглого столу. (м. Харків, 12 грудня 

2022 р.). Харків: Право, 2022 С. 88-91. (0,2 д.а.); 

45. Нога П.П., Олаг В.І. Державний контроль якості лікарських засобів 

в розрізі Плану відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків 

війни на 2022 ‐ 2032 роки. Адаптація правової системи України до права ЄС: 

теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Полтава, 29 вер. 2022 р.). Полтава: Полтавський 

юридичний інститут, 2022. С. 227-229. (0,2 д.а.); 

46. Пашков В. М. Онлайн торгівля лікарськими засобами в особливий 

правовий період (ПЗІР). Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах 

розбудови економіки Індустрії 4.0: матеріали ІІ круглого столу (м. Харків, 29 

квіт.  2022 р.). Харків: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку, 

2022. С. 52-55. (0,1 д.а.); 

47. Пашков В. М. Право пацієнтів на лікарські засоби в умовах 

воєнного стану. Історико-теоретичні проблеми захисту прав людини: 

матеріали студ. Наук. конф. З нагоди 20-тої річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). Полтава, 2022. С. 100-102. (0,1 д.а.); 

48. Пашков В. М. Правове забезпечення фінансування громадського 

здоров’я. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, 

глобалізаційний виміри : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Суми, 28 січ. 

2022 р.).  Суми: Сумський державний університет, 2022.  С. 64-65. (0,1 д.а.); 

49. Пашков В. М. Правове регулювання використання Е-рецептів в 

сільській місцевості в умовах війни. Актуальні питання розвитку юридичної 

науки та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Київ, 12 трав. 

2022 р.). Київ, 2022. С. 31-33. (0,1 д.а.); 

50. Пашков В. М. Правове регулювання дистанційної торгівлі 

лікарськими засобами. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток 

національного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 лют. 

2022 р.).  Одеса, ОДУВС, 2022.  С. 21 – 23. (0,2 д.а.); 
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51. Пашков В. М. Правове регулювання дистанційної торгівлі 

лікарськими засобами в умовах війни. Незалежність України: права людини та 

національна безпека: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20 трав. 

2022 р.) Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. С. 317-319. (0,1 д.а.); 

52. Пашков В. М. Профілактика інфекційних захворювань у під час 

війни: правова характеристик. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 чер. 2022 р.). 

Харків: Право, 2022. С. 66-68. (0,2 д.а.); 

53. Пашков В. М., Соловйов О. С. Медицина катастроф в надзвичайних 

ситуаціях: правовий статус. Екстрена та невідкладна допомога в Україні: 

організаційні, правові, клінічні аспекти: матеріали всеукр. наук-практ. конф. з 

міжнар. участю (м. Полтава, 25 лют. 2022 р.). Полтава: ПДМУ, 2022.  63-65 с. 

(0,2 д.а.); 

54. Пашков В.М. Правова регулювання діяльності аптек в ФРН. 

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: 

виклики сьогодення: матеріали VІ Міжнародного медико-правового форуму (м. 

Полтава, 25 лист. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 110-112. (0,1 д.а.); 

55. Пашков В.М. Правова сутність терміну «біологічна безпека». 

Біобезпека в умовах воєнного стану: матеріали науково-практичної конференції 

(м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 96-104. (0,25 д.а.); 

56. Пашков В.М. Правове регулювання медичного забезпечення для 

переміщених осіб. Адаптація правової системи України до права ЄС: 

теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Полтава, 29 вер. 2022 р.). Полтава: Полтавський 

юридичний інститут, 2022. С. 235-238 (0,2 д.а.); 

57. Пашков В.М., Соловйов О.С. Правова характеристика до 

кваліфікації засновників аптек в країнах ЄС. Правове регулювання діяльності у 

сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VІ 

Міжнародного медико-правового форуму (м. Полтава, 25 лист. 2022 р.). Харків: 

Право, 2022. С. 113-115. (0,1 д.а.); 
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58. Сидоренко А.С. COVID-19 та сфера праці: проблеми та шляхи їх 

подолання. The theoretical and applied aspects of the application of modern science: 

materials The V International Scientific and Practical Conference  (Tokyo, February 

7 – 9, 2022). Tokyo, 2022. С. 141-142. (0,2 д.а); 

59. Сидоренко А.С. Вплив війни на сферу трудових відносин. Правове 

регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики 

сьогодення: матеріали VІ Міжнародного медико-правового форуму (м. Полтава, 

25 лист. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 135-139. (0,2 д.а.); 

60. Сидоренко А.С. Галузева належність як підстава диференціації 

правового регулювання праці фармацевтичних працівників. Problems of science 

and practice, tasks and ways to solve them: materials The ХI International Scientific 

and Practical Conference. (Warsaw, March 22 – 25, 2022). Warsaw, 2022. С.238-240 

(0,3 д,а); 

61. Сидоренко А.С. Епідемія COVID-19 і війна: вплив на ринок праці в 

Україні. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 2022 р.). Харків: Право, 

2022. С. 39-41. (0,2 д.а.); 

62. Сидоренко А.С. Окремі аспекти диференціації правового 

регулювання праці медичних працівників. Actual priorities of modern science, 

education and practice: materials The ХII International Scientific and Practical 

Conference. (Paris, March 29 – April 01, 2022). Paris, 2022, С.340-341. (0,1д,а); 

63. Сидоренко А.С. Охорона праці в умовах воєнного стану (окремий 

аспект). Multidisciplinary academic research, innovation and results: materials The 

ХIII International Scientific and Practical Conference (Prague, April 05 – 08, 2022). 

Prague, 2022. С.313-315. (0,3 д,а); 

64. Сидоренко А.С. Охорона праці як складова реалізації здатності до 

праці (сучасний аспект). Innovative trends in science, practice and education: 

materials The VII International Scientific and Practical Conference. (Munich, 

February 22 – 25, 2022). Munich, 2022. С. 168-169. (0,2 д.а); 
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65. Сидоренко А.С. Постковідне відновлення працездатності та 

реалізація права на працю. Актуальні проблеми захисту громадян України на 

працю та соціальний захист на шляху до Євроінеграції: матеріали ХІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 7 жов. 2022 р.). 

Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2022. 

С.227-231. (0,3 д.а.); 

66. Сидоренко А.С. Призупинення трудового договору в умовах 

воєнного стану. Історико-теоретичні проблеми захисту прав людини: 

матеріали студ. Наук. конф. З нагоди 20-тої річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). Полтава, 2022. С. 83-85. (0,3 д,а); 

67. Сидоренко А.С. Реалізація права на відпустку в умовах воєнного 

стану. Advancing in research, practice and education XVIII International Scientific 

and Practical Conference. (Florence, 10-13 May, 2022). Florence, 2022. C.270-271. 

(0,1 д.а); 

68. Сидоренко А.С. Реалізація права на працю в умовах оголошеного 

воєнного стану. Адаптація правової системи України до права Європейського 

Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Полтава, 29 Вер. 2022 р.). Полтава: 

Полтавський юридичний інститут, 2022. С.277-279. (0,3 д.а.). 

 

Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми: 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності направлено проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

удосконалення відповідальності за порушення порядку ввезення в Україну 

лікарських засобів, оптової чи роздрібної торгівлі ними», пояснювальну записку 

та порівняльну таблицю до нього (вих. № 259-01-23 від 30.12.2022) 

(розробники: Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О., Михайліченко Т.О., 

Забуга Ю.Ю., Сидоренко А.С., Гнедик Є.С., Нога П.П. ). 
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Прийняття законопроекту дозволить привести у відповідність положень 

Кримінального кодексу України до положень Конвенції Ради Європи про 

підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні 

здоров’я, а також Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 

6 листопада 2001 р. про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів 

призначених для застосування людиною. 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми (4): 

 

1. Пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», підготовлені за зверненням Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та на виконання 

доручення головного ученого секретаря НАПрН України Є. А. Гетьмана (вх. 

лист електронною поштою б/н від 29.03.2022 р.). 

Науковці дійшли до висновку, що законопроєкт потребує суттєвих 

доопрацювань. Необхідно  а) статтю 0 «Визначення термінів» – викласти у 

редакції як стаття 1 «Основні терміни та їх визначення» для більш повного 

розуміння термінів та понять які безпосередньо та постійно вживані в умовах 

сьогодення; б) статтю 2 «Мета закону» за доцільне вважаємо викласти в 

Преамбулі Закону для того щоб визначити і довести мету, мотив та інші 

настанови, що стали причиною створення нормативного акту. А також для того, 

щоб логічно побудувати структуру Закону; в) статтю 7 «Забезпечення реалізації 

прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, на зайнятість, 

пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

соціальні послуги, освіту»: - необхідно систематизувати по частинам(з 1 у 

порядку черговості); - в пункти статей внести уточнення – відповідно до 

чинного законодавства України; - п. 3. «Порядок надання соціальних послуг 
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громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, визначається 

Кабінетом Міністрів України» викласти в наступній редакції: «Надання 

соціальних послуг громадянам, які проживають на тимчасово окупованій 

території, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»; 

- п. 4. «Бездомні особи, які перебувають на тимчасово окупованій території, 

мають право на соціальний захист відповідно до законодавства України» 

пропонуємо викласти в наступній редакції: «Соціальних захист бездомних осіб 

та безпритульних дітей, які перебувають на тимчасово окупованій території 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України» (вих. лист № 77-

01-52 від 30.03.2022) (виконавці – А. С. Сидоренко, П. П. Нога). 

2. Науковий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення захисту працівників бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги під час виконання службових обов’язків» (реєстр. 

№ 6423 від 13.12.2021) підготовлений на запит Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України (вх. лист електронною 

поштою № 1 від 04.01.2022 р.). 

Науковці прийшли до висновку, що проєкт Закону України № 6423 може 

бути прийнятий Верховною Радою України тільки після подальшого 

доопрацювання та усунення недоліків (зокрема, диспозиція ч. 1 ст. 350-1 КК 

України підлягає доповненню такими словами: «якщо були реальні підстави 

побоюватися здійснення цієї погрози», вказівка на вчинення дій «метою 

заволодіння майном» підлягає виключенню з ч. 1 ст. 350-1 КК України,  с 

анкція ч. 2 ст. 350-1 КК України виглядає занадто суворою за вчинення таких 

описаних у диспозиції цієї статті дій, як «умисне  нанесення  побоїв   або  

заподіяння  легкого … тілесного  ушкодження працівнику системи екстреної 

медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги, під час виконання ним службових обов’язків». Вона явно 

порушує принципи співрозірності між суспільною небезпечністю зазначених 

дій та мірою покарання, яку може призначити суд, застосовуючи 
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запропоновану санкцію та ін.) (вих. лист № 17-01-52 від 14.01.2022).  

(виконавці – Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

3. Судження до законопроєктів, які перебувають на розгляді у комітетах 

Верховної Ради України та потребують перевірки на відповідність acquis ЄС, 

підготовлені за запитом комітетів Верховної Ради України та на виконання 

доручення віце-президента НАПрН України Н. С. Кузнецової України (вх. лист 

б/н від 04.09.2022 р.).  

Науковці підготували судження до євроінтеграційних законопроектів, які 

співпадають з переліком законопроектів у сферах європейської та 

євроатлантичної інтеграції на 2022 рік, які визначені Урядом як пріоритетні, 

зокрема: проєкту Закону України «Про матеріали і предмети, що контактують з 

харчовими продуктами» (реєстр. № 4568 від 04.01.2021 р.); проєкту Закону 

України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» 

(реєстр. № 6477 від 28.12.2021 р.) (виконавці: В. М. Пашков, П. П. Нога). 

4. Науково-правовий висновок до проекту закону «Проект Закону про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за знищення 

або пошкодження об’єктів рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або 

надзвичайного стану» за зверненням Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та за дорученням НАПрН (лист № 406 від 

08.09.2022).  

На підставі проведеного аналізу науковці лабораторії дійшли висновків, 

що окремі положення проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів 

рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану» (реєстр. 

№ 7212-1 від 11.04.2022 р.) потребують істотного доопрацювання, хоча частина 

законодавчих ініціатив є дійсно на часі. Наприклад, щодо змін у ст. 252 КК, то 

видається, що виключення із назви та диспозиції ч. 1 ст. 252 КК вказівки на 

об'єкти природно-заповідного фонду, поперше, є необґрунтованим – у 
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пояснювальній записці до проекту Закону немає з цього приводу жодних 

пояснень. Водночас фактори, які б вказували на необхідність такої 

декриміналізації, є для широкого кола неочевидними. Подруге, відповідно до 

ст. 4 ЗУ «Про природно-заповідні фонди» останні можуть перебувати не лише у 

власності українського народу (тобто під охороною 214 держави, що 

охоплюватиметься пропонованою редакцією ст. 252 КК), а й у інших формах 

власності, тобто у комунальній чи приватній власності. При цьому навряд чи їх 

цінність, як об’єктів довкілля, є набагато нижчою. Викладене дозволяє зробити 

висновок про відсутність потреби вносити зміни до ст. 252 КК України (вих. № 

183-01-52 від 23.09.2022). (виконавці –Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

 

Науково-правові (науково-експертні) висновки щодо 

правозастосовної діяльності (на запити Конституційного суду України, 

Верховного суду, Вищого антикорупційного суду тощо) (1 документ): 

 

На запит Головного слідчого управління Служби безпеки України на 

виконання  паспорту бюджетної програми – 1 документ: 

1. Відповідь щодо кваліфікації дій осіб окремих категорій як 

колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), підготована за запитом 

заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України 

Олександра Буряка (вх. б/н від 06.11.2022 р.). 

Зроблено висновок щодо неможливості кваліфікації дій медичного 

персоналу (організаційних в числі головних лікарів), які полягають у виконанні 

своїх безпосередніх обов’язків за ст. 111-1 КК України, якщо вони не містять 

складу іншого кримінального правопорушення. Запропонований погляд на 

кваліфікацію дій медичного персоналу, а також службових осіб закладів 

охорони здоров’я на окупованих територіях є абсолютно правильним і 

відповідає положенням міжнародних актів у сфері охорони здоров’я, зокрема, 

статті 56 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Женева, 12 

серпня 1949 року).  
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Щодо відсутності у діях співробітників ДСНС України, які полягають у 

наданні допомоги цивільному населенню на тимчасово  окупованих територіях, 

складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК України,  

за винятком випадків, коли така діяльність стосується надання допомоги 

військовим формування країни-агресора, наприклад під час їх рятування, то 

таке твердження є аргументованим, логічним та цілком відповідає розумінню 

відповідного складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 

КК України (вих. № 228-01-40 від 14.11.2022 р.). (виконавці – Т. О. 

Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

 

Наукові заходи на виконання показників  

паспорту бюджетної програми (2): 

1. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

міжнародний круглий стіл (м. Полтава, 16 черв. 2022р.). Співорганізатори: НДІ 

вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ інтелект. власн. НАПрН України; БО 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»; ГО «Асоціація 

фармацевтичного і медичного права». Кількість учасників – 47. Видано збірник 

матеріалів.  

2. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: 

виклики сьогодення: VI Медико-правовий форум: (м. Полтава, 25.11.2022). 

Співорганізатори: НАПрН України; НДІ вивч.проблем злочинності ім. акад. 

В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

Видавництво «Аluna» (Польща); ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного 

права». Кількість учасників – 32. Видано збірник матеріалів. 

 

Зв'язок з органами державної влади в межах виконання дослідження: 

За звітний період була виконана робота із встановлення зв’язків з 

органами державної влади. Здійснюється робота з підготовки меморандумів та  

додатково здійснено обмін контактами відповідальних осіб з Верховною Радою 
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України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Радою національної 

безпеки і оборони України. 

 

 

 

5. ТЕМА: “ Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального 

провадження в Україні”. Затверджена постановою Президії НАПрН України 

№ 118/5 від 15.06.2021 р. та постановою Вченої Ради  Інституту № 6/3від 

28.12.2021 р., № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0121U114401. Термін 

виконання: І квартал 2022 р. – ІV квартал 2025 р., науковий керівник теми – 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Глинська Н.В. Тема 

затверджена постановою Президії НАПрН України. 

Основні виконавці: Н. В. Глинська (науковий керівник теми), О. Г. Шило, 

Л. М. Москвич, І. В. Назаров, С. В. Подкопаєв, М. І. Пашковський, Ю. С. Рєпіна, 

О. І. Марочкін, Т. Є. Дунаєва, Д. І. Клепка,  А. А. Барабаш. 

 

Актуальність розробки теоретико-правових проблем цифровізації 

кримінального провадження зумовлюється, зокрема, стрімким впровадженням 

цифрових технологій і телекомунікацій у всі сфери суспільного життя, що з 

урахуванням об’єктивних процесів інформатизації є цілком виправданим та 

безальтернативним; необхідність модернізації (осучаснення) правового 

регулювання та практики застосування кримінального процесуального 

законодавства. Водночас стан законодавчого забезпечення впровадження 

електронних технологій в кримінальне провадження в Україні характеризується 

низькою ефективністю та безсистемністю. Позначене й зумовлює необхідність 

розв’язання теоретико-правових проблем цифровізації кримінального 

провадження. 

Метою наукового дослідження є розробка концептуальних засад 

використання цифрових технологій в національному кримінальному процесі, 
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що, з одного боку, дозволить розв’язати низку теоретико-правових проблем 

цифровізації кримінального провадження, а з іншого, – надати доктринальні 

орієнтири законодавцю у площині реалізації державної політики щодо 

впровадження електронних технологій в кримінальне провадження та 

спрямувати правозастосовну практику на єдине застосування кримінального 

процесуального законодавства, що регулює використання цифрових технологій 

у царині кримінального процесу. 

Соціальна та економічна значимість дослідження полягатиме у 

розробці пропозицій і рекомендацій, спрямованих на реалізацію державної 

політики у сфері правових досліджень; наукове забезпечення правотворчої 

діяльності органів державної влади, вивчення та узагальнення механізмів 

реалізації актів законодавства; правове забезпечення у сфері цифрової 

трансформації та подальшій розробці доктрини та теоретико-методологічних 

основ формування сучасної кримінальної процесуальної політики. 

У рамках наукового дослідження було отримано такі результати. 

 

Наукові результати: 

– визначено проблемні питання нормативного регулювання 

використання інформації з відкритих джерел у якості доказів;  

– визначено чинники, що актуалізують цифровізацію кримінального 

провадження, а саме: нормативно-правовий, соціально-політичний, 

криміногенний, праксеологічний; 

– на підставі моніторингу кримінального процесуального 

законодавства з’ясовано «прогалини» у регулюванні використання цифрових 

технологій в кримінальному провадженні; 

– на підставі аналізу “воєнних” змін до кримінального 

процесуального законодавства, констатовано, що нововведення є важливими 

законодавчими рішеннями в напрямі  переведення документування 

кримінального провадження в електронну форму, що є передумовою розробки 

електронного кримінального провадження як єдиної платформи взаємодії 
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учасників процесу. Зазначені та інші новели кримінального процесуального 

законодавства  викликані потребами часу та  безперечно є необхідними для 

вирішення завдань кримінального провадження в умовах воєнного стану, хоча  

й окремі з них потребують наукового аналізу  з точки зору якості відповідних 

нормативних положень; 

– визначено аксіологічні стандарти допустимого спрощення 

кримінальної процесуальної форми під час воєнного стану (зокрема, в контексті 

цирових прав учасників провадження); 

– з’ясовано особливості збирання як доказів інформації з відкритих 

джерел при досудовому розслідуванні порушень законів та звичаїв війни; 

– з’ясовано тенденції міжнародного співробітництва із застосування 

цифрових технологій у кримінальних провадженнях про вчинення на території 

України міжнародних злочинів; 

– шляхом порівняльного аналізу текстів КПК, ЦПК, ГПК, КАС 

України виявлено прогалину в Кримінальному процесуальному кодексі 

України в частині права учасників судового провадження брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з 

використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з 

вимогами Положення про ЄСІТС та сформульовано відповідні пропозиції щодо 

змін до КПК України, викладені в ініціативному законопроєкті, яи спрямовано 

до Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України;  

– констатовано, що для прийнятності інформації з відкритого доступу 

як доказу у суді, уповноважені суб’єкти, як правило, повинні мати змогу 

встановлювати її достовірність та ланцюг забезпечення збереження 

(хронологічну документацію послідовності дій; документацію контролю, дати і 

часу, аналізу та розпорядження), а також повинні користуватися чіткими 

критеріями для оцінки ваги такої інформації, зокрема як доказу конкретного 

кримінального правопорушення. Наголошено, що Протокол Берклі з ведення 

розслідувань з використанням відкритих цифрових даних сприяє ефективному 

використаню цифрової інформації у відкритому доступі для розслідування 
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порушень міжнародного кримінального права, прав людини та гуманітарного 

права; 

– на підставі аналізу КПК України констатовано, що Розділ ІХ-2 не 

містить визначення процесуального статусу Офісу Прокурора МКС на 

території України. Надавши Прокурору МКС право проводити процесуальні ії 

на території України на  підставі та на виконання прохання МКС, крім 

процесуальних дій, виконання яких в Україні здійснюється за погодженням із 

прокурором або з дозволу слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 624 КПК), законодавець 

поставив під  контроль Генерального прокурора проведення процесуальних дій 

на території України іншими працівниками МКС, уповноваженими 

Прокурором МКС (ч. 2 ст. 624 КПК), що також унеможливлює застосування ст. 

57(3)(d) РС МКС щодо вжиття Прокурором спеціальних слідчих дій. 

Наголошено  на необхідності  в  офіційному перекладі українською мовою 

ключових документів, пов’язаних з РС МКС, які стосуються співробітництва з 

МКС, зокрема Елементів злочинів, Правил процедури та доказування, 

Регламентів МКС, ОП МКС тощо.  

– на підставі аналізу міжнародних стандартів впровадження 

цифрових технологій в судочинстві визначено основні напрями використання 

ІТ у судовій системі України, виявлено проблеми, пов’язані з використання ІТ 

та недостатнім рівнем запровадження ІТ в сучасних умовах та запропоновано 

напрями, зокрема, удосконалення законодавства щодо їх використання в 

умовах воєнного стану в Україні;  

– на підставі дослідження проблемних питань винесення рішень в 

електронній формі у кримінальному провадженні запропоновано створення 

електронної постанови. Механізм такого листування має відбуватися за 

допомогою офіційної електронної пошти слідчого, прокурора, а за можливості 

й адресата. За аналогією з ч. 2 ст. 136 КПК у такому випадку підтвердженням 

отримання рішення слідчого, прокурора може бути тільки відповідь на 

електронний лист слідчого або прокурора адресатом. Також запропоновано 

вирішувати питання щодо направлення рішень слідчого, прокурора в 
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електронному вигляді (у формі SMS-повідомлень) шляхом подання учасником 

судового процесу відповідної заяви;  

– проаналізовано КПК України Кримінального процесуального 

кодексу та констатовано, що у ньому відсутні норми, які б забезпечували 

здійснення судових засідань у випадку виникнення надзвичайних обставин та 

воєнного стану. Науковці дійшли висновку, що лише суд першої інстанції, 

слідчий суддя не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного 

судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває 

підозрюваний, обвинувачений, якщо він проти цього заперечує. У зв’язку із 

чим науковцями пропонується доповнити статтю 336 КПК України, яка 

регламентує проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час 

судового провадження, новою частиною десятою, якою дозволити під час 

досудового розслідування або судового провадження в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії російської федерації та / або інших держав проти України 

учасникам судового провадження, за винятком підозрюваного, обвинуваченого, 

які тримаються під вартою, брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 

технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що 

визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів); 

– установлено, що ані чинний КПК, ані Закон України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» не містять положень, які б регламентували 

порядок оголошення особи у міжнародний розшук та здійснення міжнародного 

розшуку. Така правова невизначеність призвела до суперечливої судової 

практики у питанні визначення моменту, з якого особа вважається такою, що 

оголошена у міжнародний розшук. Запропоновано внести зміни до ч. 6 ст. 193, 

статей 297-1, 297-2, 297-4 КПК, якими передбачити як підстави для обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності 
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підозрюваного, обвинуваченого та застосування спеціального досудового 

розслідування та судового розгляду такі обставини: підозрюваний, 

обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території 

України; підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває за межами 

України, зокрема на території держави, визнаної Верховною Радою України 

державою-агресором. 

– сформульовано основні аспекти загальних положень досудового 

розслідування кіберзлочинів; 

– проаналізовано законодавчі умови задля забезпечення поетапного 

початку впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (далі – ЄСІТС) у кримінальне провадження, зокрема пропонується 

унормувати дистанційне судове провадження поза межами приміщення суду з 

використанням власних технічних засобів; 

– констатовано, що запровадження у чинному КПК цифрових 

технологій (як то, наприклад, здійснення судового розгляду в режимі відео 

конференції з використанням власних технічних засобів) у будь-якому випадку 

не можуть зазіхати на фундаментальне право людини на справедливий суд. Так,  

Висновок КРЕС № 14 (2011) у п. 5 передбачає, що ІТ повинні бути 

інструментом або засобом удосконалення адміністрування судочинства, 

полегшувати доступ користувачів до судів та укріплювати гарантії, встановлені 

статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доступ 

до правосуддя, неупередженість, незалежність судді, справедливість та розумні 

строки розгляду справи. У будь-якому разі правосуддя не може існувати окремо 

від осіб, що до нього звертаються, а розвиток ІТ не звільняє суди від здійснення 

своїх повноважень (п. 20), а тому покладення на особу ризиків технічної 

неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з 

використанням власних технічних засобів або переривання зв’язку може стати 

потенційно небезпечним з точки зору забезпечення права особи на доступ до 

правосуддя. 
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Впровадження результатів наукової діяльності 

1. Отримано акт впровадження за підписом Заступника начальника 

Головного слідчого управління Служби безпеки України Олександра Буряка, 

що засвідчує впровадження в практичну діяльність слідчих підрозділів Служби 

безпеки України науково-правового висновку «Вилучення, зберігання  та облік 

в умовах правового режиму воєнного стану зброї, боєприпасів, а також 

захопленого у ворога озброєння, військової техніки та іншого майна» (лист-

орієнтування на слідчі підрозділи регіональних органів Служби безпеки 

України від 14.10.2022 № 6/7026-С ). 
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Проєкти нормативних актів 

на виконання паспорту бюджетної програми (1): 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо окремих вимог здійснення дистанційного 

судового провадження», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до 

нього (вих. № 76-01-23 від 24.03.2022 р.) (розробник: М. І. Пашковський). 

Метою законопроєкту є викладення норм Кримінального 

процесуального кодексу в редакції, яка б забезпечувала здійснення судових 

засідань у випадку виникнення надзвичайних обставин та воєнного стану. 

Проєктом пропонується конкретизувати, що лише суд першої інстанції, 

слідчий суддя не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного 

судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває 

підозрюваний, обвинувачений, якщо він проти цього заперечує. Отже, 

дистанційне судове провадження в судах апеляційної, касаційної інстанції стає 

можливим навіть якщо проти цього заперечує підозрюваний, обвинувачений.  

У зв’язку з цим проєктом пропонується доповнити статтю 336 КПК 

України, яка регламентує проведення процесуальних дій у режимі 

відеоконференції під час судового провадження, новою частиною десятою, 

якою дозволити під час досудового розслідування або судового провадження в 

умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та / або 

інших держав проти України учасникам судового провадження, за винятком 

підозрюваного, обвинуваченого, які тримаються під вартою, брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з 

використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з 

вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 
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систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих 

підсистем (модулів). 

Також пропонується доповнити ч. 3 ст. 336 КПК України положеннями 

про те, що захисник підозрюваного, обвинуваченого має право бути присутнім 

у місці, де знаходиться підозрюваний, обвинувачений, при дистанційному 

судовому провадженні, а також, що захисник та підозрюваний, обвинувачений, 

які беруть участь в судовому засіданні, можуть безперешкодно конфіденційно 

консультуватися один з одним із застосуванням відповідних технічних засобів; 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо здійснення спеціального досудового 

розслідування та обрання до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою за її відсутності», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до 

нього (розробники:  Н. В. Глинська, М. І. Пашковський, Д. І. Клепка) (вих. № 

233-01-23 від 25.11.2022 р.). 

Метою законопроєкту є вдосконалення механізму реалізації 

спеціального досудового розслідування та обрання до особи запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за її відсутності.  

Відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу (далі – 

КПК) однією з підстав прийняття рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування є оголошення особи у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 

297-1 КПК). Аналогічна обставина передбачена як умова обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого (ч. 6 ст. 193 КПК).  

Водночас поняття «міжнародний розшук» не знайшло свого 

нормативного визначення у кримінальному процесуальному законодавстві. Ані 

чинний КПК, ані Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» не 

містять положень, які б регламентували порядок оголошення особи у 

міжнародний розшук та здійснення міжнародного розшуку. Така правова 

невизначеність призвела до суперечливої судової практики у питанні 

визначення моменту, з якого особа вважається такою, що оголошена у 
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міжнародний розшук. Описана різність у формуванні правозастосовної 

практики, призводить до порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, до 

яких застосовується процедура міжнародного розшуку та суттєво ускладнює 

досудове розслідування, що істотне знижує його ефективність. 

Проєктом Закону пропонується внести зміни до ч. 6 ст. 193, статей 297-1, 

297-2, 297-4 КПК, якими передбачити як підстави для обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого та застосування спеціального досудового розслідування та 

судового розгляду такі обставини: підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або 

перебуває на тимчасово окупованій території України; підозрюваний, 

обвинувачений виїхав та/або перебуває за межами України, зокрема на 

території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми (12): 

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

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

підвищення ефективності механізму захисту суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 6551 від 25.01.2022 р.), 

підготовлений на виконання листа Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на доручення Президента 

НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист електронною поштою № 18 від 

31.01.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що Законопроєкт потребує 

суттєвого доопрацювання з урахуванням того, що здійснення прокурором 

запропонованих ним повноважень виходить за межі такої конституційної 

функції прокурора як представництво інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом (п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції 

України). Окрім того, в порушення вимог п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції 
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України проєкт Закону не містить визначення порядку здійснення прокурором  

представництва інтересів держави в суді (а з урахуванням особливостей 

кримінального провадження – і на стадії досудового розслідування) як 

потерпілого у кримінальному провадженні (вих. лист № 58-02-52 від 11.02.2022 

р.) (виконавці: Н. В. Глинська, С. В. Подкопаєв, М. І. Пашковський, 

О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, Д.І. Клепка). 

2. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 

7290 від 15.04.2022 р.), підготовлені за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України  

С.К. Іонушаса та на виконання доручення Президента НАПрН України  

О. В. Петришина (вх. лист б/н від 01.07.2022 р.) (вих. лист № 109-01-52 від 

08.07.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України у частині внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України може бути прийнятим після внесення необхідних змін до його тексту, 

аби привести його у відповідність до Римському статуту (виконавці: Ю. С. 

Рєпіна). 

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

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

співробітництва з Міжнародним кримінальним судом» (реєстр. № 7304 від 

20.04.2022 р.), підготовлений за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

доручення та на виконання доручення Президента НАПрН України О.В. 

Петришина (вх. лист б/н від 25.04.2022 р.) (вих. лист б/н від 28.04.2022 р.). 

Науковці Інституту погоджуються з тим, що питання нормативного 

врегулювання співпраці компетентних органів України з Міжнародним 

кримінальним судом є вельми затребуваним, адже наразі Міжнародний 

кримінальний суд веде безпрецедентне розслідування злочинної агресії РФ 
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проти України. Тож, цілком підтримуючи зазначений проєкт Закону зауважимо 

про можливість його прийняття до ратифікації Римського статусу 

Міжнародного кримінального суду, адже він є важливим з огляду на 

необхідність забезпечення ефективного співробітництва України з 

Міжнародним кримінальним судом та в цілому спроможний забезпечити 

регламентацію такого співробітництва, однак потребує доопрацювання 

(виконавці: Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаєва, М. І. Пашковський, О. І. Марочкін, Ю. 

С. Рєпіна, Д. І. Клепка). 

4. Науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України» 

(реєстр. № 7615 від 29.07.2022 р.), підготовлений за запитом Голови Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 від 23.09.2022 р.) 

Науковці Інституту звертають увагу на те, що Пояснювальна записка не 

містить обґрунтування, яким чином інститут міжвідомчих слідчих груп ставить 

сторону захисту у нерівне становище порівняно зі стороною обвинувачення (з 

огляду на обсяг процесуальних прав та можливості їх реалізації) чи порушує 

загальні засади кримінального провадження чи об’єктивно спроможне 

негативно вплинути на ефективність досудового розслідування. Водночас 

здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану є 

екстраординарним порядком розслідування кримінальних правопорушень. 

Тому для ситуації здійснення досудового розслідування міжвідомчими 

слідчими групами законодавець зробив виняток, допустивши можливість 

розслідування кримінальних проваджень по будь-яким кримінальним 

правопорушення слідчими групами у складі слідчих різних органів досудового 

розслідування. Також вони погоджуються з авторами проєкту Закону, що 

запровадження застосування запобіжного заходу «винятково у вигляді 

безальтернативного тримання під вартою» суперечить принципу правової 

визначеності і не враховує змісту Рішення Конституційного Суду України № 7-
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р/2019 від 25.06.2019, яким аналогічні положення вже визнавались 

неконституційними (виконавці: С.В. Подкопаєв, М.І. Пашковський, Д.І. Клепка, 

О.І. Марочкін).  

5. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

закриття кримінального провадження в зв’язку з декриміналізацією діяння» 

(реєстр. № 7630 від 02.08.2022 р.), підготовлений за запитом Голови Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 від 23.09.2022  р.) 

Науковці Інституту, звертаючись до Рішення Конституційного Суду 

України № 3-р(II)/2022, відповідно до якого п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України 

визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), 

наголошують на тому, що на законодавчому рівні уможливлено порушення 

презумпції невинуватості особи, оскільки декриміналізація діяння не 

спростовує причетності такої особи до вчинення кримінального 

правопорушення в минулому та не усуває закономірних загроз її репутації, 

честі та гідності. Тому вважають, що подання законопроєкту є цілком логічним 

та заслуговує на підтримку. Разом із цим, доповнення першого речення ч. 8 

ст. 284 КПК України словами «пунктом 4-1» видається недостатньо 

обґрунтованим з огляду на правову природу цієї підстави та можливі наслідки 

для кримінального провадження (виконавець: О.І. Марочкін). 

6. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

окремих питань кримінального провадження» (реєстр. № 7634 від 04.08.2022 

р.), підготовлений за запитом Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на доручення Президента 

НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 08.09.2022 р.) (вих. лист № 

183-01-52 від 23.09.2022  р.)  
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На підставі проведеного аналізу науковці Інституту дійшли висновку про 

необхідність суттєвого доопрацювання Законопроєкту з урахуванням 

висловлених ними зауважень. Зокрема, звертається увага на спробу 

протиставлення процесуальних, слідчих, негласних слідчих, оперативно-

розшукових дій, на те, що слідчий за КПК України не уповноважений на 

здійснення ОРД, а визнання доказу очевидно недопустимим на будь-якій стадії 

судового провадження унеможливлює визнання доказу очевидно недопустимим 

на стадії досудового розслідування під час здійснення судового контролю  

(виконавці: Н.В. Глинська, М.І. Пашковський, Д.І. Клепка). 

7. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України 

щодо можливості звернення в дохід держави застави щодо якої слідчим 

суддею, судом не було вирішено питання про її повернення підозрюваному, 

обвинуваченому, заставодавцю» (реєстр. № 7705 від 29.08.2022 р.), 

підготовлено за запитом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення Президента НАПрН 

України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 

від 23.09.2022  р.) 

Науковці Інституту не підтримують Законопроєкт, а ініціативу щодо 

вирішення питання застави, яка не була звернена в дохід держави та не 

повернена підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії 

цього запобіжного заходу у зв’язку з відсутністю заяви зазначених осіб про її 

повернення, вважають такою, що потребує доопрацювання. Так, виходячи із 

змісту норм ст. 203 КПК України та враховуючи, що застава не є безстроковим 

запобіжним заходом, дія ухвали про її застосування припиняється після 

закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення 

виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження. А 

відповідно до ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено 



 151 

принцип непорушності права приватної власності (виконавці: О.І. Марочкін, 

А.А. Барабаш).  

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

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо удосконалення відповідальності за колаборційну діяльність та 

суміжні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 7570 від 20.07.2022 р.), 

підготовлений за запитом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення Президента НАПрН 

України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 12.08.2022 р.) (вих. № 134-01-52 від 

18.08.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що запропоновані Законопроєктом 

зміни спрямовані на гармонізацію кримінального процесуального та 

кримінального законодавства України та заслуговують на підтримку (вих. 

№ 134-01-52 від 18.08.2022 р.) (виконавець: Д.І. Клепка). 

9. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

вирішення окремих питань здійснення досудового розслідування» (реєстр. № 

7635 від 05.08.2022 р.), підготовлено за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 від 23.09.2022  р.) 

На підставі аналізу проєкту Закону науковці Інституту дійшли висновку 

про необхідність його істотного доопрацювання. Зокрема, запропонована 

дефініція терміна «процесуальної дія» потребує істотного доопрацювання, 

оскільки чинний КПК України не містить визначення такого поняття як 

«оперативно-розшукова дія» і не регламентує оперативно-розшукову діяльність, 

а тому і порядок проведення оперативно-розшукових дій не може визначатися 

цим законом; запропонований підхід не узгоджується із доктринальним 

розумінням процесуальної дії як більш загальної категорії, що включає в себе, 

зокрема, слідчі (розшукові) дії як їх різновид. Також не логічним та не доцільним 



 152 

видається доповнення чинного КПК України ст. 214-1, яка передбачає, що в разі 

самостійного виявлення в ході досудового розслідування ознак нового 

кримінального правопорушення слідчий, прокурор виносять про це відповідну 

постанову, відомості з якої вносяться до ЄРДР в порядку ст. 214 цього Кодексу, 

адже належною процесуальною формою відповідно до ст.ст. 103, 104 КПК 

України має бути протокол (виконавці: Н.В. Глинська, С.В. Подкопаєв, М.І 

Пашковський, Д.І. Клепка, Т.Є. Дунаєва). 

10. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

відновлення завершеного досудового розслідування» (реєстр. № 8070 від 

23.09.2022 р.), підготовлені за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

виконання доручення в.о. Президента НАПрН України В.А. Журавля (вх. лист 

б/н від 19.10.2022 р.) (вих. № 211-01-52 від 28.10.2022 р.).  

Підтримуючи законодавчу ініціативу щодо унормування процедури 

відновлення досудового розслідування, науковці Інституту наполягають на 

тому, що розглядати її необхідно як екстраординарну процедура, а тому 

звертають увагу на окремі положення Законопроєкту, які потребують 

доопрацювання. Зокрема, ті, які мають бути спрямовані на дотримання 

принципу правової визначеності та засади розумних строків у кримінальному 

провадженні (виконавці: О. І. Марочкін, Д. І. Клепка, Ю.С. Рєпіна). 

11. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи» (реєстр. № 8219 від 23.11.2022 р.),  підготовлені 

на виконання листа Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення доручення В.о. 

Президента НАПрН України В.А. Журавля та (вх. лист б/н від 08.12.2022 р.) 

(вих. № б/н від 13.12.2022 р.). 
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Підтримуючи створення законодавчих умов задля забезпечення 

поетапного початку впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи у кримінальне провадження, науковці Інституту 

зауважили на наступному. Так, проєкт Закону використовує словосполучення 

«учасники справи», яке не відповідає усталеній термінології КПК України. 

Видається, що положення, відповідно до якого, ризики технічної неможливості 

участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням 

власних технічних засобів, переривання зв’язку тощо несе учасник 

кримінального провадження, який подав відповідне клопотання, заслуговує на 

критичну оцінку (виконавці: Н.В. Глинська, М.І. Пашковський, Т.Є. Дунаєва, Д.І. 

Клепка, О.І. Марочкін). 

 

На запит Головного слідчого управління Служби безпеки України (1): 

1. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження» (реєстр. № 8038 від 15.09.2022 р.), підготовлені 

на звернення Головного слідчого управління Служби безпеки України (вх. б/н 

від 04.10.2022 р.) (вих. лист № 197-01-40 від 10.10.2022 р.). 

Підтримуючи необхідність вдосконалення нормативної регламентації 

відповідного сегменту здійснення кримінальної процесуальної діяльності, у той 

же час науковці Інституту звертають увагу на окремі положення 

Законопроєкту, які ними не підтримуються: відсутність у проекті запобіжників 

щодо попередження бездіяльності слідчого; необхідність виокремлення 

міжнародного розшуку як окремого виду розшуку в кримінальному 

провадженні, який має свої особливості та ін. (виконавці: Н. В. Глинська, М. І. 

Пашковський, Ю. С. Рєпіна, Д. І. Клепка). 
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Науково-правові висновки щодо правозастосовної діяльності. 

На доручення Офісу Генерального прокурора на виконання паспорту 

бюджетної програми (2 документи): 

На запит начальника Департаменту процесуального керівництва у 

кримінальних провадженнях про катування та інших серйозних порушеннях 

прав громадян з боку правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора 

Юрія Бєлоусова підготовлено такі науково-експертні довідки:  

– довідка про особливості кримінального провадження щодо 

військовополонених; довідка про обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях за ст. 438 КК України; довідка про правовий 

статус та заборону примусового обміну до російської федерації громадянина 

України, захопленого ЗСУ під час військової дії в рядах ворога зі зброєю в 

руках; довідка про колізію інституту обміну військовополонених та інших осіб 

з зобов’язаннями кримінального переслідування і покарання осіб, винних у 

вчиненні міжнародних злочинів (виконавець – М. І. Пашковський); 

 

Для Офісу Генерального прокурора за ініціативою науковців 

Інституту на виконання паспорту бюджетної програми підготовлено такі 

науково-експертні довідки: 

– довідка про основні положення Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення добору  та підготовки прокурорів» 

від 14 квітня 2022 року № 2203IX (проєкт № 5158 від 25.02.2021); довідка про 

основні положення Закону України «Про запобігання загрозам національній 

безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб,  які мають значну економічну 

та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»  

№ 1780-IX від 23 вересня 2021 р. щодо прокурорів (виконавець – 

С. В. Подкопаєв). 
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Науково-правові висновки на запити Головного слідчого управління 

Служби безпеки України у межах запланованих показників паспорту 

бюджетної програми (4): 

 

1. Окремі міркування щодо упорядкування застосування процедур in 

sbsentia в кримінальному провадженні (зокрема, за ст.ст. 193, 297-1 КПК 

України) з приводу звернення ГСУ СБУ про надання висновку за проєктом 

Закону України (реєстр. № 8038 від 15.09.2022 р.), підготовлені на звернення 

Головного слідчого управління Служби безпеки України (вх. б/н від 04.10.2022 

р.) (вих. лист № 197-01-40 від 10.10.2022 р.) 

Науковці Інституту зазначили, що поняття «міжнародний розшук» 

використовується в КПК України з моменту його прийняття в 2012 році. Суди, 

вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою за відсутності підозрюваного, виходили з того, що доказом 

оголошення підозрюваного у міжнародний розшук є повідомлення 

Генерального секретаріату Інтерполу або НЦБ Інтерполу в Україні чи 

повідомлення МВС РФ. Внаслідок змін, внесених до КПК України законами 

України № 119-VIII від 15.01.2015 та № 769-VIII від 11.12.2015, оголошення 

особи в міжнародний розшук стало однією з підстав для здійснення 

спеціального досудового розслідування (ч.2 ст. 297-1 КПК). Зважаючи на 

можливість зловживання слідчим, прокурором інститутом оголошення 

підозрюваного в міжнародний розшук та відсутності судового контролю за 

обґрунтованістю цього рішення на стадії досудового розслідування, 

пропонується виключити зі ст.ст. 193, 297-1 КПК посилання на міжнародний 

розшук та обумовити розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого та 

здійснення спеціального досудового розслідування доведенням прокурором 

таких обставин: 

–  підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово 

окупованій території України; 
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– підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває за межами 

України, зокрема на території держави, визнаної Верховною Радою України 

державою-агресором. Відповідно, потреба у внесенні змін до ст. 281 КПК, а 

також у визначенні в КПК поняття «міжнародний розшук» зникає (вих. лист б/н 

від 20.10.2022 р.) (виконавець: М.І. Пашковський). 

2. Науково-правовий висновок щодо питань вилучення, зберігання та 

обліку в умовах правового режиму воєнного стану зброї, боєприпасів, а також 

захопленого у ворога озброєння, військової техніки та іншого військового 

майна, підготовлений на запит Головного слідчого управління Служби безпеки 

України (вх. лист б/н від 21.09.2022  р.) (вих. лист № 194-01-40 від 05.10.2022 

р.).   

У зверненні від Головного слідчого управління Служби безпеки України 

до НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України порушено питання 

належної організації вилучення, огляду, визнання речовими доказами та 

подальшого зберігання значної кількості зброї, боєприпасів, військової техніки 

та іншого військового майна (або їх залишків) при здійсненні кримінального 

провадження в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема, стосовно 

проваджень про злочини, передбачені ст. 438 КК України. Не зважаючи на 

точкові зміни до чинного КПК України щодо здійснення кримінального 

провадження в умовах воєнного стану, багато питань не знайшли свого 

нормативного вирішення, зокрема щодо вилучення, використання та зберігання 

зброї, боєприпасів, габаритної військової техніки, іншого військового майна. 

Тому, на думку науковців Інституту, нагальною є необхідність внесення змін до 

чинного КПК та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та 

передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду (виконавці: Н. В. Глинська, М.І. 

Пашковський, Д.І. Клепка, О.І Марочкін, Ю.С. Рєпіна) 

3. Науково-правовий висновок щодо внесення змін до кримінального і 

кримінального процесуального законодавства для забезпечення кримінального 

переслідування осіб, відповідальних за діяльність приватних військових 
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компаній у контексті збройної агресії рф проти України, підготовленого на 

доручення Головного слідчого управління Служби безпеки України (вх. б/н від 

11.10.2022 р.) (вих. № 204-01-40 від 20.10.2022 р.). 

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України констатовано 

участь громадян рф та рб у складі ПВК у збройній агресії проти України. 

Інформація, що є наразі у розпорядженні, дозволяє по-різному кваліфікувати з 

позицій Міжнародного гуманітарного права персонал приватних військових 

компаній (ПВК), які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті на 

боці рф: (і) організатори та керівники ПВК, що знаходяться в рф та/або не 

беруть безпосередню участь у військових діях, – цивільні особи; (ii) працівники 

ПВК, які беруть безпосередню участь у військових діях, – підкатегорія 

цивільних осіб з урахуванням застережень за ст. 51(3) ДПІ. В будь-якому з 

зазначених варіантів участь таких цивільних осіб у збройному конфлікті є 

незаконною, відповідним імунітетом комбатанта вони не володіють, а тому 

можуть притягуватися до кримінальної відповідальності за будь-які фактично 

вчинені злочини. У випадку, коли ПВК включено до складу збройних сил рф і з 

цього приводу зроблено відповідне повідомлення за ст. 43(3) ДПІ, такі 

працівники можуть набувати статус комбатанта. У разі, якщо хтось з 

працівників ПВК не є громадянином рф або не проживає постійно в рф, то 

додатково до статусу цивільної особи відповідає критеріям найманця, при 

цьому найманці не можуть набувати статус комбатантів.  

Кримінальний кодекс України містить задовільну правову 

регламентацію для забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності 

як організаторів, пособників (зокрема, осіб, які здійснюють фінансування), 

керівників, так і учасників ПВК.  

Пропозиція з запровадження спеціальної норми щодо кримінальної 

відповідальності за створення, фінансування, керівництво воєнізованим або 

збройним формуванням, що бере участь у збройній агресії російської федерації 

або агресії іншої країни проти України (варіант: бере участь у збройному 

конфлікті на боці держави-агресора), або за участь у такому формуванні, 
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потребує попереднього аналізу причин неможливості притягнення їх до 

кримінальної відповідальності за існуючої правової регламентації, 

моделювання відповідних ситуацій кваліфікації (виконавець: М.І Пашковський). 

4. Науково-правовий висновок щодо можливих шляхів відшкодування 

шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з агресією 

рф, підготовлений на звернення Головного слідчого управління Служби 

безпеки України (вх. лист б/н від 13.12.2022 р.) (вих. б/н від 19.12.2022 р.). 

Дослідження суті поставлених питань в Аналітичній довідці дозволило 

науковцям Інституту надати наступні висновки. По-перше, питання щодо 

особливостей розслідування та притягнення до відповідальності суб’єктів 

кримінальних правопорушень потребує істотного доопрацювання. 

Конкретизації потребують питання щодо релевантності теми довідки, способів 

та мети спрощення процедури спеціального досудового розслідування. 

По-друге, положення ч. 6 ст. 9 КПК України не є релевантними до 

питання визначення рф як цивільного відповідача в кримінальному 

провадженні. Вирішення цього питання можливе лише шляхом внесення 

відповідних змін до КПК України. Наразі щодо підозрюваних, які належать до 

збройних формувань рф, слід притягувати як цивільних відповідачів центральні 

органи рф, яким підпорядковуються відповідні формування. А щодо 

підозрюваних, які належать до збройних формувань, що знаходяться під 

загальним контролем рф, (у т.ч. незаконних комбатантів), слід притягувати як 

цивільних відповідачів центральні органи рф, через які такий загальний 

контроль переважно здійснювався  (виконавці: Н.В. Глинська, М.І. 

Пашковський, Д.І. Клепка). 

 

Наукові заходи на виконання показників паспорту бюджетної 

програми: 

1. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах 

воєнного стану: круглий стіл (режим онлайн, 23 грудня 2022 р.). Організатори: 

відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-
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дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України. Кількість учасників – 20. Готується до видання 

збірника матеріалів «круглого столу». 

 

Зв'язок з органами державної влади в межах виконання дослідження: 

За звітний період відділом дослідження проблем кримінального процесу 

та судоустрою була виконана така робота зі встановлення зв’язків з органами 

державної влади: 

1. Укладено Меморандум про співпрацю з Тренінговим центром 

прокурорів України (вересень 2022 р.). 

2. Спрямовано лист із пропозицією співпраці до Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності (вих. лист № № 147-01-23 від 

26.08.2022 р.), до Департаментів Офіса Генерального прокурора (міжнародно-

правового співробітництва  (вих. лист № 151-01-32/2  від 26.08.2022 р.), 

протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту (вих. лист № 151-

01-32/1 від 26.08.2022 р.), нагляду за додержанням законів органами безпеки 

Офіса Генерального прокурора (вих. лист № 151-01-32/3 від 26.08.2022 р.)), на 

які отримано відповіді щодо зацікавленості у такій співпраці. 

3. Спрямовано лист до Головного слідчого управління Служби 

безпеки України (вих. лист № 148-01-55 від 26.08.2022 р.). Налагоджено 

співробітництво з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, у 

межах якого надані 5 науково-правових висновків з питань кримінального 

процесуального права: 1) на запит від 21.09.2022 р. надано науково-правовий 

висновок щодо проблемних питань організації вилучення, огляду, визнання 

речовими доказами та подальшого зберігання значної кількості зброї, 

боєприпасів, військової техніки та іншого військового майна (або їх залишків) 

при здійсненні кримінального провадження в умовах правового режиму 

воєнного стану, зокрема, стосовно проваджень про злочини, передбачені ст. 438 

КК України (вих. лист № 194-01-40 від 05.10.2022 р.); 2) на запит від 04.10.2022 

р. надано науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 
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внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження» (реєстр. № 8038 від 15.09.2022 р.) (вих. лист № 

197-01-40 від 10.10.2022 р.); 3) на запит від 04.10.2022 р. надано окремі 

міркування Пашковського М. І. щодо упорядкування застосування процедур in 

sbsentia в кримінальному провадженні (зокрема, за ст.ст. 193, 297-1 КПК 

України) з приводу звернення ГСУ СБУ про надання висновку за проєктом 

Закону України (реєстр. № 8038 від 15.09.2022 р.) (вих. лист № 197-01-40 від 

10.10.2022 р.); 4) на запит від 11.10.2022 р. надано науково-правовий висновок 

щодо внесення змін до кримінального і кримінального процесуального 

законодавства для забезпечення кримінального переслідування осіб, 

відповідальних за діяльність приватних військових компаній у контексті 

збройної агресії рф проти України (вих. лист № 204-01-40 від 20.10.2022 р.); 5) 

на запит від 13.12.2022 р. надано науково-правовий висновок щодо можливих 

шляхів відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, 

пов’язаними з агресією рф (вих. б/н від 19.12.2022 р.). Отримано Акт 

впровадження за підписом Заступника начальника Головного слідчого 

управління Служби безпеки України Олександра Буряка, що засвідчує 

впровадження в практичну діяльність слідчих підрозділів Служби безпеки 

України науково-правового висновку «Вилучення, зберігання  та облік в умовах 

правового режиму воєнного стану зброї, боєприпасів, а також захопленого у 

ворога озброєння, військової техніки та іншого майна» (лист-орієнтування на 

слідчі підрозділи регіональних органів Служби безпеки України від 14.10.2022 

№ 6/7026-С ). 

4. Спрямовано лист до Головного слідчого управління Національної 

поліції України (вих. лист № 149-01-55 від 26.08.2022 р.). Отримано відповідь, в 

якій Головне слідче управління Національної поліції України висловило 

готовність до співпраці та обговорення конкретних форм співробітництва, 

зокрема за такими напрямами як: 1) кваліфікація діянь пов’язаних із 

посяганням на інформаційну безпеку; 2) здійснення досудового розслідування 
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кримінальних правопорушень Національною поліцією України в умовах дії 

правового режиму воєнного стану в Україні. Здійснено обмін даними 

контактних осіб (вх.лист  № 43-01-49 від 30.11.2022 р.). 

 

 

6. ТЕМА: «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці та судовій експертизі». Затверджена постановою Президії 

НАПрН України № 118/5 від 15 червня 2021 р. та протоколом Вченої ради НДІ 

ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України № 14 від 28 грудня 2021 р. Номер 

державної реєстрації 0120U105615. Термін виконання: 1 кв. 2022 р. − 4 кв. 2025 

р.  

Науковий керівник – акад. НАН 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,  

А. О. Григоренко, Я. Є. Мишков. 

 

Актуальність наукового дослідження обумовлена тим, що в умовах 

соціально-економічних перетворень в Україні мають місце певні негативні 

тенденції. Викликає занепокоєння поширення нових видів кримінальних 

правопорушень. Змінюється інтелектуальний та професійний рівень сучасних 

злочинців, які активно використовують новітні пристрої, сучасні 

телекомунікаційні засоби та кримінальні технології. За таких умов перед 

правоохоронною практикою постають завдання, що спрямовані на підвищення 

ефективності досудового розслідування та судово-експертної діяльності. Для 

ефективного розкриття злочинів мають застосовуватися сучасні цифрові та 

інноваційні технології, упровадження автоматизованих систем. 

Важливим фактором упровадження новітніх технологій слід вважати 

інтеграційні процеси, що нині відбуваються у криміналістиці, оскільки на 

перетині гуманітарних та природничих наук формуються інноваційні методи, 

творче використання яких надає нові можливості  для подальшої оптимізації та 
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підвищення ефективності наукового пошуку, а також слідчої (прокурорської) та 

судово-експертної діяльності. 

З огляду на вищевикладене, запровадження інноваційних методів та 

використання цифрових технологій в криміналістиці та судовій експертизі 

видається актуальним, теоретично й практично значущим.  

Актуальність продовження теми наукового дослідження обумовлюється 

тим, що не зважаючи на прийняття важливих законів в межах продовження 

судової реформи з метою наближення вступу України в ЄС,  поза увагою 

законодавців і науковців залишились проблеми розроблення і впровадження 

інноваційних методів і цифрових технологій в криміналістиці і судовій 

експертизі. Особливої актуальності ці проблеми набули в умовах військової 

агресії РФ проти України та у зв'язку з необхідністю системного реформування 

законодавства нашої країни після рішення Європейського Союзу про статус 

України як кандидата в члени ЄС. 

Армія РФ принесла в Україну масові вбивства мирних людей, знищення 

об'єктів інфраструктури та помешкань громадян, ґвалтування жінок і дітей, 

мародерство. Злочини, скоєні військовими РФ на території України, є 

надзвичайно масштабними і їх розслідування передбачає дослідження значного 

обсягу подій, ретельне збирання безлічі доказів і проведення великої кількості 

судових експертиз.  

За таких умов перед правозастосовною практикою постають завдання, що 

спрямовані на підвищення ефективності досудового розслідування та судово-

експертної діяльності у воєнний і післявоєнний періоди. Для ефективного 

розкриття злочинів мають застосовуватися сучасні цифрові та інноваційні 

технології, упровадження новітніх автоматизованих систем. 

Мета наукового дослідження. Визначення підходів і напрямів 

впровадження інноваційних методів та цифрових технологій в криміналістиці 

та судовій експертизі з метою вдосконалення криміналістичного забезпечення 

діяльності органів правопорядку  і судово-експертних установ України. 
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Окрім того, впровадження у роботу органів правопорядку і судово-

експертних установ України інноваційних методів та цифрових технологій 

сприятиме створенню ефективної системи запобігання та протидії 

кримінальним правопорушенням; скороченню термінів та економії 

процесуальних ресурсів при розслідуванні правопорушень, зокрема, вчинених 

на тимчасово окупованій території України; підвищенню ефективності 

розслідування воєнних злочинів, скоєних військовими та посадовими особами 

РФ на території України; підвищенню рівня боротьби зі злочинністю та 

дотриманню прав людини. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше пропонуються 

концептуальні  підходи до визначення і впровадження інноваційних методів та 

цифрових технологій в криміналістиці та судовій експертизі. 

Теоретична та практична значимість. Теоретична значимість проблеми  

впровадження інноваційних методів та цифрових технологій в криміналістиці 

та судовій експертизі знаходить свій вираз у тому, що відповідні наукові 

розробки мають заповнити існуючі прогалини в науці, 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 підготовки нормативно-правових актів та 

надання пропозицій і зауважень до чинного законодавства України з питань 

криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку та судово-

експертних установ України;  

у правозастосовній сфері – створення автоматизованих інформаційних 

систем та надання рекомендацій щодо вдосконалення організаційних й 

методичних засад впровадження інноваційних криміналістичних методів та 

сучасних цифрових технологій у практику боротьби зі злочинністю; 

у навчальному процесі – під час підготовки відповідних наукових, 

навчально-методичних видань й при проведенні навчальних занять із 
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дисципліни «Криміналістика», «Судова експертиза», «Спеціальні знання у 

юридичній діяльності».  

Разом з цим, теоретична та практична значущість наукової теми 

«Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці та судовій 

експертизі» пояснюється тим, що результати роботи над темою сприятимуть 

модернізації та діджиталізації сфери правопорядку, слугуватимуть основою для 

навчально-методичної роботи з працівниками правозастосовних органів щодо 

використання інноваційних методів і цифрових технологій при розслідуванні 

воєнних злочинів та підґрунтям для нормотворчої роботи з огляду на 

необхідність швидкого реагування на відновленням порушених внаслідок 

воєнної агресії РФ прав громадян України, закріплених у Розділі І Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) та її 

протоколах №№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13. 

 

Наукові результати:  

 

- визначено роль криміналістичних знань в розслідуванні фактів 

геноциду в умовах воєнної агресії; 

- виокремлено можливості та способи адаптації криміналістики і судової 

експертизи до умов війни; 

- визначено можливості сучасних цифрових технологій, їхню роль в 

оптимізації діяльності органів досудового розслідування; 

- виявлено проблеми законодавчого регулювання процесів використання 

цифрових доказів у досудовому розслідуванні; 

- визначено проблеми криміналістичного забезпечення розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією РФ проти 

України;  

- з’ясовано проблеми застосування інноваційних методів та їх ролі у 

боротьбі із злочинністю в умовах глобальних загроз та трансформації сучасної 

злочинності;  
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- визначено можливості сучасних цифрових технологій, їх ролі у 

оптимізації діяльності органів досудового розслідування в умовах воєнного 

стану; 

- з’ясовано проблеми удосконалення механізму цифрової фіксації 

злочинів та визначення шкоди, завданої майну фізичних та юридичних осіб в 

умовах воєнного стану, та забезпечення подальшого відшкодування збитків; 

- визначено проблеми удосконалення методики розслідування 

кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України в 

умовах війни; 

- вирішено проблеми побудови та реалізації криміналістичної методики 

розслідування державної зради в умовах воєнного стану; 

- з’ясовано проблеми використання спеціальних знань у кримінальному 

провадженні в умовах воєнного стану в Україні. 

 

Фактичні результати: 

 

Розділи монографій (2):  

Розділи монографій, виданих в Україні (1): 

1. Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних 

медичних знань при встановленні фактів катувань. Єдиний медичний простір 

України: правовий вимір: монографія / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Харків : 

Право, 2022. Підрозділ 7.13. С. 579-584 (0,45 д.а.). 

 

Розділи монографій, виданих за кордоном (2): 

1. Shepitko V., Shepitko M. Criminalistics and Forensic Sciences in Ukraine: 

History and Current Trends. Developments of сriminalistics theory and future of 

forensic expertology: liber amicorum profesoriui Egidijui Vidmantui Kurapkai. 

Collective monograpfy / Malewski H., MatulienеS., Shepitko V., Shepitko М., 

Shevchuk V. and others.Vilnius, Lithuanian association of criminalists, Mykolas 

Romeris University, 2022. 608 р. P. 117-132. (1,5 д.а. / 0,75 д.а.). 
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2. Shevchuk V. Innovative Essence of Criminalistic and Prospective 

Directions of its Development. Developments of сriminalistics theory and future of 

forensic expertology: liber amicorum profesoriui Egidijui Vidmantui Kurapkai. 

Collective monograpfy / Malewski H., MatulienеS., Shepitko V., Shepitko М., 

Shevchuk V. and others.Vilnius, Lithuanian association of criminalists, Mykolas 

Romeris University, 2022. 608 р. Рр. 152-168 (1,2 д. а.). 

 

Навчальні видання (розділи/підрозділи) у виданні (1): 

1. Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до 

міжнародних стандартів: навчально-методичний комплекс з навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. Г. К. Авдєєва. Харків: НДІ ВПЗ імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2022 (1,6 д.а.). 

 

Збірники наукових праць за темами фундаментальних досліджень : 

1. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 12 

груд. 2022 р.) / електрон. наук. вид., редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), В.М. 

Шевчук, Г. К. Авдєєва, М. О. Соколенко.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Лаб. «Використання сучас. досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Харків: Право, 2022. 104 с. DOI: 

https://doi.org/10.31359/978‐966‐998‐460-9. 

 

Наукові статті (21): 

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Web of Science 

та/або Scopus (3): 

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

1. Orlovskyi R., Us O., Shevchuk V. Committing a Criminal Offence by an 

Organized Criminal Group. Pakistan Journal of Criminology. Vol.14. № 2. April-

June 2022. Рр. 33-46. URL: http://www.pjcriminology.com /publications/ 

https://doi.org/10.31359/978‐966‐998‐460-9
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committing-a-criminal-offence-by-an-organized-criminal-group/ (журнал 

індексується у міжародних наукометричних базах Scopus, IndexCopernicus, 

внесено  до бібліографічних баз The Vernadsky National Library of Ukraine, 

Google Scholar; Erih Plus), Q 4. 

2. Shevchuk V.M., Musiienko O. L., Sokolenko M.О. Criminal Offenses 

Related to Illicit Trafficking in Falsified Medicines: Investigation Problems. 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2022, (cz). Рр.. URL: (журнали 

індексуються у міжародних наукометричних базах Scopus, PubMed/Medline, 

EBSCO, IndexCopernicus, PolishMedicalLibrary (GBL), Polish Ministry of Science 

and Higher Education), Q 4. (у редакції). 

3. Shevchuk  O., Shevchuk V., Kompaniiets I., Lukashevych S., Tkachova 

O. (2022). Features of ensuring the rights of drug addicts for rehabilitation in Ukraine 

and the European Union: Comparative Legal Aspect. Juridical Tribune – Tribuna 

Juridica. Volume 12. Issue 2. Pр. 264 - 

282.URL: www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul12v2_en.html (0.8 д.а) (індексується 

в Scopus, Web of Science, PubMed, MEDLINE, Q 4). 

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (14): 

1. Шепітько В. Ю. Формування доктрини криміналістики та судової 

експертизи в Україні – шлях до єдиного європейського криміналістичного 

простору. Право України. 2022. № 2. С. 76-91 (0,8 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). 

2. Shepitko V. Theoretical and methodological model of criminalistics and its 

new directions. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2022. 

Issue 3 (25). P. 9-20. URL: https://khrife.org/index.php/journal (0,8). (індексується 

в Index Copernicus International (ICV 2021: 100), DOAJ, Ulrich’s, ERIH PLUS, 

WorldCat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld Academic 

http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul12v2_en.html
https://khrife.org/index.php/journal
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
https://doaj.org/toc/2708-5171
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502961
https://www.worldcat.org/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics&qt=results_page
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2708-5171
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
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Search Engine (BASE), Academic Research Index (ResearchBib), RefSeek, CORE, 

EuroPub, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Vernadsky National Library) 

3. Малєвскі Г., Курапка Е. В., Шепітько В. Криміналістична дидактика в 

контексті руху до єдиного європейського криміналістичного простору: погляди 

студентів Литви та України. Вісник Національної академії правових наук 

України. 2022. № 4 DOI: 10.31359/1993-0909-2022-29-4-129 (журнал 

індексується у міжародних наукометричних базах IndexCopernicus, The 

Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; Erih Plus). 

4. Shevchuk V.M. Innovative optimization directions of investigative 

(detective) activity in modern condition. Theory and Practice of Forensic Science 

and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. Kharkiv: NSC “Hon. Prof. M. S. 

Bokarius FSI”, 2021. Issue 2 (24). Pp. 8-25.(0,8 д. а.). URL: https://khrife-

journal.org/index.php/journal/article/view/483/530 (не увійшло до звіту за 2021 р.). 

(індексується в Index Copernicus International (ICV 2021: 100), DOAJ, Ulrich’s, 

ERIH PLUS, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE), Academic Research Index (ResearchBib), RefSeek, 

CORE, EuroPub, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Vernadsky National 

Library) 

5. Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення. Проблеми 

законності. 2022. Вип. 156. С. 114–129. (0,8 д.а.) doi: 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537(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))  

6. Шевчук В.М. Формування та реалізація криміналістичної методики 

розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний 

https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1993-0917
https://www.refseek.com/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics
https://europub.co.uk/journals/29513
http://esjindex.org/search.php?id=5605
https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/483/530
https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/483/530
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
https://doaj.org/toc/2708-5171
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502961
https://www.worldcat.org/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics&qt=results_page
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2708-5171
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1993-0917
https://www.refseek.com/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics
https://europub.co.uk/journals/29513
http://esjindex.org/search.php?id=5605
https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537
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науковий електронний журнал.  № 6. 2022. С. 450-455. (0,6 д.а.) (індексується в 

Index Copernicus International). 

7. Шевчук В.М. Виявлення ознак корупційних кримінальних 

правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики 

розслідування. Юридичнии ̆науковий електронний журнал. № 7. 2022.  С. 425 - 

430 (0, 8 др. арк.). URL: http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf (індексується в Index 

Copernicus). 

8. Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні в умовах воєнного стану в Україні. Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2022. Вип. 43. DOI: 

10.31359/2079-6242-2022-43-70. С. 70-76.  (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.)  

9. Авдєєва Г.К. Проблеми і перспективи реформування системи 

експертного забезпечення правосуддя України в умовах євроінтеграції. Ампаро. 

Запоріжжя: Гельветика, 2022. Спецвипуск. Том 1. 182 с. С. 7-14. DOI 

https://doi.org/10.26661/2786-5649-2022-spec-1-01 (індексується в Index 

Copernicus, Vernadsky National Library of Ukraine) (0,5 д.а.)  

10. Яремчук В.О. Криміналістичні та спеціальні знання при розслідуванні 

кримінальних правопорушень у банківській сфері. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2022. № 6. С. 456-458.URL: 
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першодрукований. 2021. № 21-22. С. 39-47 (0,5 д.а.) (журнал внесено до 
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903.(0,4 д. а.).https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-

konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/. 

6. Коновалова В.О., Булулуков О.Ю. Цифрова інформація у 
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Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків, 

2022. С. . URL: (0,3 д. а.). (в редакції) 
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методики розслідування державної зради в умовах воєнного стану. Modern 

research in world science: Тhe 2nd International scientific and practical conference 

(May 15-17, 2022). Lviv, Ukraine, SPC - Sci-conf.com.ua, 2022. Р. 1766-1773. (0,3 
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криміналістичний центр МВС, 2022. С. 89-95. (0,3 д. а.). 

12. Shevchuk V. M.The role of criminalistics in improving the efficience of 
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Всеукр. науково-практ. конф. (Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). С. 188-

189. (0,25 д.а.). 

53. Яремчук В.О. Використання цифрової інформації у розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Використання цифрової інформації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ 

круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. 

Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022.С. 94-96. (0,25 д.а.). 

54. Соколенко М.О., Шевчук В.М., Коновалова В.О. Спеціальні знання 

під час розслідування незаконного обігу фальсифікованих лікарських засобів / 

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: 

виклики сьогодення : матеріали VI Міжнародного Мед.-прав. форуму (25 

листопада 2022 р.). НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса 

НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2022. 

С. 108-111 (0,3 д. а.). 

55. Sokolenko M.О., Shevchuk V.M., Konovalova V.O. Digital criminalistics: 

formation and role in the fight against crime in wartime conditions in Ukraine // 

Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 12 

груд. 2022 р.) / електрон. наук. вид., редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), В.М. 

Шевчук, Г. К. Авдєєва, М. О. Соколенко.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Лаб. «Використання сучас. досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Харків: Право, 2022. С. 97-102. (0,3 

д. а.). 

56. Соколенко М.О. Використання цифрових технологій при 

впровадженні алгоритмів слідчих дій. Використання цифрової інформації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ. 

круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. 

Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022.С. 75-77. (0,25 д.а.). 

57. Григоренко А.О. Застосування методу реконструкції в умовах 
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використання криміналістичного полігону у дидактичному забезпеченні 

навчального процесу. Юридичні новели під час воєнного стану: матеріали 

науково-практичної конференції (13 червня 2022 р. м. Харків), Харків. 2022. С. 

28-30 (0,2 д.а.). 

58. Григоренко А.О. Використання методу реконструкції під час 

застосування інноваційних джерел цифрової інформації в розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Використання цифрової інформації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ 

круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. 

Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022.С. 26-28.  (0,25 д.а.). 

59. Мишков Я. Є. Проблема побудови криміналістичних методик 

розслідування корупційних кримінальних правопорушень: інноваційний підхід. 

Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ круглого столу (м. Харків,12 

грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків: 

Право, 2022.С. 51-52.  (0,25 д.а.). 

 

Впровадження результатів наукової діяльності 

Результати фундаментального дослідження «Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці та судовій експертизі» 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 Національного 

наукового центру «Інститут судових еспертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» 

від 15.12.2022 року. 
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Проєкт нормативного акта 

на виконання паспорту бюджетної програми (1): 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності направлено проєкт 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо розширення можливостей використання спеціальних знань під 

час розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 93-01-23 від 

04.06.2022 р.) (розробники: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва). 

Прийняття законопроекту дозволить встановити порядок залучення 

експертів і спеціалістів для проведення досліджень речових доказів , який існує 

в країнах-членах Європейського союзу і Ради Європи, визнавати висновки 

спеціалістів джерелом доказів, що дозволить значно скоротити терміни 

розслідування правопорушень в умовах воєнного стану. Такоє наслідком його 

прийняття стане впровадженя ефективних механізмів, які сприятимуть захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, які реалізуються 

шляхом використання спеціальних знань. 

 

Науково-правові висновки до законопроєктів  

та інших нормативних актів у межах запланованих показників виконання 

паспорту бюджетної програми (-): 

 

На запит Верховної Ради України підготовлено 1 документ: 

1. Науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо розслідування авіаційних 

подій та інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро розслідування 

авіаційних подій» (реєстр. № 6410 від 06.12.2021 р.), підготовлені на виконання 

запиту Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 
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України С. К. Іонушаса та на доручення Президента НАПрН України 

О.В. Петришина (вх. лист № 1029 від 23.12.2021 р.). 

Аналіз тексту законопроєкту показав, що його  зміст є не зрозумілим та 

нелогічним, не відповідає усталеній кримінальній процесуальній термінології. 

На підставі чого можна обґрунтовано стверджувати, що проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розслідування 

авіаційних подій та інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро 

розслідування авіаційних подій» (реєстр. № 6410 від 06.12.2021 р.) не 

відповідає засаді верховенства права, зокрема, такій її складовій як правова 

визначеність та передбачуваність правової норми, а тому не може прийнято  

(В. Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва та ін.) (вих. лист № 06-01-52 від 06.01.2022 р.). 

 

 

Заходи на виконання показників паспортів бюджетних програм: 

1. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: міжнародний науково-практичний «круглий стіл», 

присвячений Всеукраїнському тижню права, (м. Харків,12 грудня 2022 року). 

Організатор: НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України (В. Ю. 

Шепітько, В. О. Коновалова, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, В. О. Яремчук,  

М. О. Соколенко).  Кількість учасників – 50. Планується видання збірника 

матеріалів. 

 

Зв'язок з органами державної влади в межах виконання дослідження: 

За звітний період була виконана така робота із встановлення зв’язків з 

органами державної влади: 

1. Спрямовано лист до Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності (вих. лист № 159-01-23 від 30.08.2022 р.) щодо 

співпраці у сфері підвищення ефективності використання спеціальних знань 

при розслідуванні кримінальних правопорушень, а також залучення фахівців 
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Інституту до ініціатив Комітету, що зачіпають  питання усунення 

дискримінаційних положень стосовно приватних судових експертів та 

запровадження єдиного підходу до підготовки та сертифікації державних та 

приватних судових експертів. Запропоновано співпрацю за такими напрямами: 

підготовка ініціативних проєктів законів щодо внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо цифрових доказів, підвищення 

ефективності використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, внесення змін до закону України «Про судову експертизу» 

щодо усунення дискримінаційних положень стосовно приватних судових 

експертів та запровадження єдиного підходу до підготовки та сертифікації 

державних та приватних судових експертів, внесення пропозицій до проєкту 

«Стратегії кримінальної політики України» у частині цифровізації слідчої та 

судово-експертної діяльності на основі проблемно-орієнтованого підходу і 

відповідно до євроінтеграційного процесу України. Отримано відповідь, в 

якій Комітет висловив зацікавленість щодо співпраці (вих. лист № б/н  від 

12.09.2022 р.).  

2. Спрямовано лист до Департаменту  протидії злочинам, вчиненим в 

умовах збройного конфлікту  Офісу Генерального прокурора  (вих. лист № 151-

01-32/1 від 26.08.2022 р.) щодо співпраці у сфері розслідування військових 

кримінальних правопорушень та правопорушень проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку, механізму притягнення до відповідальності, 

механізму відшкодування шкоди та компенсації збитків. Отримано відповідь, 

у якій Департамент  протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного 

конфлікту, Офісу Генерального прокурора засвідчив зацікавленість у 

налагодженні співробітництва з наведених питань  (вих. № 18/311-98вих22 

від 14.09.2022 р.). 

3. Спрямовано лист до Міністерства юстиції України (вих. лист № 162-

01-31 від 30.08.2022 р.) щодо співпраці у сфері реформування системи 

експертного забезпечення правосуддя у відповідності до європейських 

стандартів справедливого правосуддя та дотримання прав людини. 
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Запропоновано співпрацю за наступним напрямом: підготовка ініціативних 

проєктів законів щодо внесення пропозицій до проєкту «Стратегії кримінальної 

політики України» у частині цифровізації слідчої та судово-експертної 

діяльності на основі проблемно-орієнтованого підходу і відповідно до 

євроінтеграційного процесу України. Отримано відповідь, у якій Мін’юст 

засвідчило готовність до співпраці  (вих. № 79217/98314-33-22/11.8 від 

12.09.2022 р.), зокрема з питань правового регулювання судово-експертної 

діяльності. 

4. Спрямовано лист до Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики (вих. лист № 139-01-23 від 26.08.2022 р.). щодо співпраці у 

сфері цифровізації слідчої та судово-експертної діяльності, підвищення 

ефективності використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних 

правопорушень. Запропоновано співпрацю за такими напрямами: підготовка 

ініціативних проєктів законів щодо внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо цифрових доказів, підвищення 

ефективності використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, внесення змін до закону України «Про судову експертизу» 

щодо усунення дискримінаційних положень стосовно приватних судових 

експертів та запровадження єдиного підходу до підготовки та сертифікації 

державних та приватних судових експертів, внесення пропозицій до проєкту 

«Стратегії кримінальної політики України». Відповіді наразі не отримано. 

Спрямовано лист до Міністерства внутрішніх справ (вих. лист № 161-01-

55 від 30.08.2022 р.). Запропоновано співпрацю з питань науково-методичного 

супроводу вирішення проблемних питань у сфері розслідування військових 

кримінальних правопорушень та правопорушень проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку, механізму притягнення до відповідальності, 

механізму відшкодування шкоди та компенсації збитків, процесуального 

порядку здійснення кримінального провадження в умовах особливого періоду, 

надзвичайного стану і стану війни та використання спеціальних знань при 
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розслідуванні кримінальних правопорушень у межах, що охоплюються 

сферами діяльності Міністерства. Відповіді поки що не отримано. 

 

 

 

Розділ ІІ 
ПРИКЛАДНІ ТА ГРАНТОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Прикладні наукові дослідження  

не проводилися. 

2.2. Грантові наукові дослідження  

2.2.1. Грантодавець – Фундація імені Кшиштофа Скубішевського 

(Республіка Польща). 

Назва Проєкту – «Допомога для збереження наукового потенціалу 

України».  

Строки дослідження – травень-серпень 2022 р. 

Загальна сума отриманого гранту –  2780 €. 

Виконавець: К. А. Новікова.    

Тема наукового проєкту: «Захист інформаційної безпеки засобами 

кримінального права в умовах війни». 

 

2.2.2. Грантодавець – Фундація імені Кшиштофа Скубішевського 

(Республіка Польща). 

Назва Проєкту – «Допомога для збереження наукового потенціалу 

України».  

Строки дослідження – квітень-липень 2022 р. 

Загальна сума отриманого гранту –  2000 €. 

Виконавець: В. В. Базелюк.    

Тема наукового проєкту: «Кримінально-правова охорона об’єктів 

культурної спадщини в умовах війни». 
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2.2.3. Грантодавець – Фундація імені Кшиштофа Скубішевського 

(Республіка Польща). 

Назва Проєкту – «Допомога для збереження наукового потенціалу 

України».  

Строки дослідження – жовтень-грудень 2022 р. 

Загальна сума отриманого гранту –  2129 €. 

Виконавець: Д. П. Євтєєва.   

Тема наукового проєкту: «Проблеми захисту прав дітей в Україні в 

умовах війни». 

 

2.2.4. Грантодавець – Фундація Лідери Змін (Республіка Польща). 

Назва Проєкту – «Грант на поверення» (втілення досвіду, отриманого під 

час річного наукового стажуваня за програмою Lane Kirkland).  

Строки виконання – грудень 2021- червень 2022 р. 

Загальна сума отриманого гранту –  597,19 €. 

Виконавець: К. А. Новікова. 

Тема науково-педагогічного проєкту: «Психологія та кримінальне право». 

 

 

 

Розділ ІІІ  

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ 

На замовлення регіонів підготовлено 2 аналітичні документи. 

 

На запит наукових установ на виконання паспорту бюджетної 

програми (1): 

На запит Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і 

права Національної академії правових наук України» підготовлено 1 документ: 



 190 

– пропозиції та зауваження до аналітичного матеріалу «Помилки у 

законах воєнного часу щодо змін Кримінального кодексу України», підготовані 

за запитом директора Державної наукової установи «Інститут інформації, 

безпеки і права Національної академії правових наук України» В. Пилипчука 

(вх. лист б/н від 26.05.2022). 

Науковцями Інституту зазначено, що аналітичний матеріал «Помилки у 

законах воєнного часу щодо змін Кримінального кодексу України» може бути 

спрямований до Верховної Ради України з урахуванням наданих пропозиції й 

зауважень. Зокрема, зазначено на некоректності звернення щодо принципів 

кримінального права до проєкту Кримінального кодексу України, який 

готується робочою групою. Запропоновано надати рекомендації по 

удосконаленню кримінального закону, для того, щоб він був доступний і 

зрозумілий для правозастосовувача. Зауважено, що потрібно дотримуватись 

одного підходу при конструювання всіх частин ст. 1111 КК України тощо (вих. 

лист № 92-01-55 від 04.06.2022) (виконавці – Л. М. Демидова,  

Н. В. Шульженко, К. А. Новікова, Д. О. Куковинець). 

 

На доручення Президії НАПрН України понад виконання паспорту 

бюджетної програми (1 документ): 

1. Інформація щодо можливої участі фахівців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України у роботі спільної Лабораторії з 

правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення, 

ініціатором створення якої виступив юридичний факультет Ужгородського 

національного університету, підготовлена на виконання доручення головного 

ученого секретаря НАПрН України Є. Гетьмана (вх. лист б/н від 20.03.2022 р.). 

Із приводу запиту фахівцями Інституту було висловлено такі судження. У 

цілому підтримано ідею створення Лабораторії з правової підтримки осіб, 

постраждалих внаслідок військового вторгнення, а окремі науковці висловили 

готовність долучитися до її роботи. Щодо можливих способів організації 



 191 

роботи фахівців Інституту в рамках Лабораторії запропоновано дистанційну 

(онлайн) форму. Щодо можливих форм роботи фахівців Інституту названо такі: 

1) онлайн консультування, підготовка відповідей на запити; 2) нормопроєктна 

робота з питань захисту осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення; 

3) аналітична діяльність; 4) публікаційна активність; 5) апробаційна діяльність. 

Разом із тим потребує попереднього розв’язання низка організаційних питань, 

зокрема, щодо її статусу та підпорядкування, місця розташування, 

фінансування, що долучаються до діяльності Лабораторії, правових підстав і 

форм залучення науковців Інституту до діяльності Лабораторії, заохочення 

праці співробітників та ін. (вих. лист № 75-01-52 від 22.03.2022) (виконавці –  

В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса,  

Л. М. Демидова, В. Ю. Шепітько, М. Г. Колодяжний, Н. В. Глинська,  

В. М. Пашков, І. С. Яковець, Г. К. Авдєєва). 

 

На запит Офісу підтримки вченого понад виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 1 документ: 

1. Судження до проєкту Національної програми «Наука майбутнього», 

підготовлені за запитом Голови Офісу підтримки вченого О. Ващук та на 

виконання доручення в.о. президента Національної академії правових наук 

України В. А. Журавля (вх. лист б/н від 03.10.2022 р.)  

Науковці Інституту зазначили, що національна програма «Наука 

майбутнього» є своєчасною, відповідає запитам сьогодення і може бути 

запроваджена з урахуванням вищезазначених пропозицій. Запропоновано 

перший принцип «Відповідальність: вченого, регіону, держави» викласти в 

такій редакції: «Принцип відповідальності держави за розвиток науки, 

встановлення наукових зв’язків України зі світовим товариством» (ч. 3 ст. 54 

Конституції України). І, на додаток, доповнити Проєкт ще двома принципами: 

«Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти»; «Свобода наукової творчості та 

її стимулювання з боку держави». Висловлено рекомендацію щодо уведення до 

Проєкту додаткових пунктів щодо створення системи постійного контролю 
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дотримання науковців Етичного кодексу вченого України, розробки єдиної 

загальнонаціональної системи грантів, проєктів та можливостей для вчених 

тощо. Фахівці також зазначили, що вбачається доцільним забезпечити 

підготовку законопроєкту та його подання до суб’єктів законодавчої ініціативи 

щодо створення в Україні вільних економічних зон на територіях, що 

постраждали від збройної агресії Російської Федерації, для іноземних 

інвесторів (підприємств) наукомістких галузей виробництва за умови залучення 

до цієї діяльності українських вчених. Цей Закон повинен набрати чинності 

після перемоги України у війні (вих. лист № 198-01-30 від 10.10.2022 р.) 

(виконавці – Н. В. Нетеса, Г. К. Авдєєва, О. В. Новіков, К. А. Новікова, Д. О. 

Куковинець).   

 

 

 

Розділ 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) (10 проєктів нормативних 

актів): 

 

До Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України спрямовано 5 законопроєктів: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо окремих вимог здійснення дистанційного 

судового провадження», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до 

нього (вих. № 76-01-23 від 24.03.2022 р.) (розробник – М. І. Пашковський). 
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Метою законопроєкту є викладення норм Кримінального 

процесуального кодексу в редакції, яка б забезпечувала здійснення судових 

засідань у випадку виникнення надзвичайних обставин та воєнного стану. 

Проєктом пропонується конкретизувати, що лише суд першої інстанції, 

слідчий суддя не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного 

судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває 

підозрюваний, обвинувачений, якщо він проти цього заперечує.  У зв’язку з 

цим, проєктом пропонується доповнити статтю 336 КПК України, яка 

регламентує проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час 

судового провадження, новою частиною десятою, якою дозволити під час 

досудового розслідування або судового провадження в умовах воєнного, 

надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації та / або інших держав проти України 

учасникам судового провадження, за винятком підозрюваного, обвинуваченого, 

які тримаються під вартою, брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 

технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про 

Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що 

визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів); 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо розширення можливостей використання 

спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень в 

умовах воєнного стану», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до 

нього (вих. № 93-01-23 від 04.06.2022 р.) (розробники: Шепітько В.Ю., Авдєєва 

Г.К.). 

Прийняття законопроекту дозволить встановити порядок залучення 

експертів і спеціалістів для проведення досліджень речових доказів , який існує 

в країнах-членах Європейського союзу і Ради Європи, визнавати висновки 

спеціалістів джерелом доказів, що дозволить значно скоротити терміни 
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розслідування правопорушень в умовах воєнного стану. Також наслідком його 

прийняття стане впровадженя ефективних механізмів, які сприятимуть захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, які реалізуються 

шляхом використання спеціальних знань; 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо здійснення спеціального досудового 

розслідування та обрання до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою за її відсутності», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до 

нього (розробники:  Н. В. Глинська, М. І. Пашковський, Д. І. Клепка) (вих. № 

233-01-23 від 25.11.2022 р.). 

Метою законопроєкту є вдосконалення механізму реалізації 

спеціального досудового розслідування та обрання до особи запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за її відсутності.  

Відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу (далі – 

КПК) однією з підстав прийняття рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування є оголошення особи у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 

297-1 КПК). Аналогічна обставина передбачена як умова обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого (ч. 6 ст. 193 КПК).  

Водночас поняття «міжнародний розшук» не знайшло свого 

нормативного визначення у кримінальному процесуальному законодавстві. Ані 

чинний КПК, ані Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» не 

містять положень, які б регламентували порядок оголошення особи у 

міжнародний розшук та здійснення міжнародного розшуку. Така правова 

невизначеність призвела до суперечливої судової практики у питанні 

визначення моменту, з якого особа вважається такою, що оголошена у 

міжнародний розшук. Описана різність у формуванні правозастосовної 

практики, призводить до порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, до 
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яких застосовується процедура міжнародного розшуку та суттєво ускладнює 

досудове розслідування, що істотне знижує його ефективність. 

Проєктом Закону пропонується внести зміни до ч. 6 ст. 193, статей 297-1, 

297-2, 297-4 КПК, якими передбачити як підстави для обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого та застосування спеціального досудового розслідування та 

судового розгляду такі обставини: підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або 

перебуває на тимчасово окупованій території України; підозрюваний, 

обвинувачений виїхав та/або перебуває за межами України, зокрема на 

території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором; 

 проєкт Закону України ««Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо терористичного акту та погрози вчинення 

терористичного акту», пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього 

(вих. № 257-01-23 від 30.12.2022 р.) (розробники: Л. М. Демидова, О. С. 

Попович). 

Проєкт Закону має на меті вдосконалення статті й вирішення низки 

проблем притягнення винних у вчиненні терористичного акту та погрози 

вчинення терористичного акту до кримінальної відповідальності. Пропонується 

передбачити іншу редакцію абзацу першого частини першої статті 258 КК 

України та доповнити КК новою статтею 2586; 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за перевищення 

встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів та формування 

нульової толерантності до правопорушуваності на дорогах», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю до нього (вих. №254-01-23 від 28.12.22 р.) 

(розробники: В. В. Голіна, В. С. Батиргареєва, Б. М. Головкін, М. Г. 

Колодяжний, Ю .Б. Данильченко, А. В. Калініна, М. С. Кисельова, С. С. 

Шрамко, І. О. Христич, О. В. Новіков, С. В. Панова). Метою законопроекту є 

підвищення юридичної відповідальності щодо порушення швидкісного режиму 

їзди, посилення захисту конституційних прав громадян (на життя, здоров’я, 
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майно), підвищення рівня безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту 

в Україні, скорочення кількості смертей та тяжкого травмування учасників 

дорожнього руху, зменшення рівня кримінальних та адміністративних 

правопорушень, пов’язаних із перевищенням транспортними засобами 

швидкісного режиму руху, обмеження економічних утрат нашої країни від 

дорожньо-транспортної летальності, приведення чинного законодавства 

України у цій сфері до європейських правових стандартів, створення правового 

середовища нашої держави відповідно до вимог європейської стратегії 

Vision Zero, у тому числі з огляду на формування у громадян нульової 

толерантності до порушення правил дорожнього руху. 

 

До Комітету Верховної Ради з питань правової політики спрямовано 

3 законопроєкти : 

– проєкт Закону України  «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо особливостей правового статусу 

засуджених з числа військовополонених», пояснювальну записку та порівняльну 

таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, О.В. Гальцова). 

Проєкт покликаний на усунення суперечностей між Міжнародними 

стандартами та національним законодавством, що  сприятиме залученню праці 

військовополонених для відновлення інфраструктури України, збереженню 

економічного потенціалу України, підвищення політичного та соціального 

іміджу України на європейському просторі та міжнародній арені. (вих. № 81-

01-23 від 03.05.2022 р.); 

– проєкт Закону України “Про внесення змін до частини 2 ст. 7 

Кримінально-виконавчого кодексу України”, пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. Гальцова, 

І.С. Яковець). 

Проєкт покликаний усунути колізії застосування норм КК і КПК, що 

підвищить політичний та соціальний імідж України на європейському просторі 

та міжнародній арені як держави, яка дотримується загальновизнаних 
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міжнародною спільнотою документів у сфері захисту прав людини. (вих. № 85-

01-23 від 18.05.2022 р.); 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення відповідальності за порушення порядку ввезення 

в Україну лікарських засобів, оптової чи роздрібної торгівлі ними», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 259-01-23 від 

30.12.2022) (розробники: Пашков В.М., Гуторова Н.О., Гаркуша А.О., 

Михайліченко Т.О., Забуга Ю.Ю., Сидоренко А.С., Гнедик Є.С., Нога П.П. ). 

Прийняття законопроекту дозволить привести у відповідність положень 

Кримінального кодексу України до положень Конвенції Ради Європи про 

підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні 

здоров’я, а також Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 

6 листопада 2001 р. про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів 

призначених для застосування людиною. 

 

 

До Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування спрямовано 1 законопроєкт: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги окремим 

категоріям осіб, які перебувають у спеціалізованих закладах та установах», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього. (розробники: А.Х. 

Степанюк, О.В. Гальцова, І.С. Яковець, М.Ю. Кутєпов). 

Законопроєкт спрямований на гарантування права і медичну допомогу та 

доступу до медичних послуг засудженим особам, які не мають паспорту, і 

сприятиме збереженню працездатного населення серед засуджених та 

нарощування економічного потенціалу України, підвищенню  політичного та 

соціального іміджу України на європейському просторі та міжнародній арені. 

(вих. № 129-01-23 від 11.08.2022 р.). 
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До Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних 

меншин і міжнаціональних відносин спрямовано 1 законопроєкт: 

– проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», пояснювальну 

записку та порівняльну таблицю до нього (розробники: А.Х. Степанюк, О.В. 

Гальцова, І.С. Яковець, М.Ю. Кутєпов). 

Законопроєкт покликаний підвищити  політичний та соціальний імідж 

України на європейському просторі та міжнародній арені, оскільки посилить 

гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, створить 

додатковий механізм державного та громадського контролю за запобіганням 

катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують 

гідність, видам поводження та покарання. (вих. № 132-01-23 від 16.08.2022 р.).      

 

 

4.2. Розробка законопроектів за власною ініціативою (поза темами 

фундаментальних досліджень) (2 проєкти нормативних актів): 

До Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

спрямовано: 

 проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо звільнення наукових установ від оподаткування 

операцій з постачання послуг із здобуття освіти», пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до нього (вих. № 35-01-52  від 27.01.2022 р.) (розробники: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва). 

Метою законопроєкту є покращення фінансового забезпечення діяльності 

наукових установ. Завданням законопроєкту є звільнення наукових установ від 

оподаткування операцій із постачання послуг щодо підготовки аспірантів, 

докторантів та підвищення кваліфікації. Законопроєктом пропонується шляхом 

доповнення підпунктом 197.1.33 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу 

України передбачити звільнення від оподаткування операцій з постачання 
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послуг науковими установами щодо: а) підготовки понад державне замовлення 

аспірантів (за наявності в наукової установи ліцензії на надання такої послуги) 

та докторантів; б) підвищення кваліфікації понад державне замовлення, що 

здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. 

 

До Кабінету Міністрів України спрямовано: 

– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення державної атестації наукових установ» від 19 липня 2017 р. № 540», 

пояснювальну записку та порівняльну таблицю до нього (вих. № 129-01-52  від 

11.08.2022 р.) (розробники: В. С. Батиргареєва, С. В. Глібко, Д. П. Євтєєва, К. В. 

Єфремова, А. М. Любчич). 

Проект змін до порядку проведення державної атестації наукових установ 

спрямований на підвищення ефективності та збереження наукових установ, 

наукових кадрів в Україні та забезпечить можливість оперативного реагування 

на період дії правового режиму військового стану. Проектом постанови 

вносяться зміни до пункту 1 Порядку проведення державної атестації наукових 

установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України", в якій 

пропонується закріпити положення про виключення періоду дії воєнного стану 

з атестаційного періоду, обчислюючи останній з 1-го січня року, наступного за 

роком скасування в державі воєнного стану. 

 

 

4.3. Участь у робочих групах по розробці проєктів нормативно-

правових актів та в інших робочих групах / радах: 

Фахівці Інституту беруть участь у 16 робочих групах (радах та інших 

подібних об’єданнях). 

1. 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 07 лютого 2020 року 

№ 3 з наступними змінами). 

2. Члени Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради 

України: В. С. Батиргареєва, Л. М. Москвич, О. Г. Шило (склад ради 

затверджений розпорядженням Голови Верховної Ради України від 30.12.2021 

р. № 502). 

3. 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). 

4. 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). 

5. Членом Наукової ради при Департаменті освіти, науки та спорту 

МВС  України є В. С. Батиргареєва. 

6. Членом Робочої групи з питань охорони здоров’я Національної 

ради з відновлення України від наслідків війни є Н. О. Гуторова (склад робочої 

групи затверджений Указом Президента України «Про питання Національної 

ради з відновлення України від наслідків війни» від 21 квітня 2022 р. № 

266/2022). 

7. Членом науково-експертної ради Державної служби лікарських 

засобів та контролю за наркотиками є Н. О. Гуторова. 

8. Член Робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції 

Комісії з питань правової реформи при Президентові України – О. Г. Шило, 

(склад Комісії затверджений указом Президента України «Питання Комісії з 

питань правової реформи» від 07.08.2019 р. № 584). 

9. 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 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки (реєстр. 

№ 5752 від 12.07.2021 р.) є Н. В. Глинська, М, В. Шепітько, М. І. Пашковський, 

Ю. С. Рєпіна. 

10. 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. 

11. Членом робочої групи з підготовки проєкту Плану відновлення 

України 2022-2032 р.р. за підгрупою Права людини є І. С. Яковець. 

12. 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 11.02.2015 р. № 79/ОД-15). 

13. 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. 

14. Участь у робочій групі з експертного забезпечення правосуддя при 

Міністерстві юстиції України  щодо обговорення проблем у сфері судово-

експертної діяльності (питання збереження документів судового експерта під 

час військових дій або надзвичайних обставин та щодо порядку залучення 

міжнародних експертів до проведення судових експертиз в Україні, а також 

визнання в Україні судових експертиз, проведених за кордоном, та долучення 

іноземних висновків до матеріалів кримінального провадження, отримання 

судами України пояснень іноземного судового експерта) (30.09.2022 р.) бере  

Г. К. Авдєєва. 

15. Членом підгрупи з кримінально-правових питань робочої групи 

щодо вирішення проблемних питань діяльності державних органів, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання на непідконтрольних 

територіях Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 

у рамках якої розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до 
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Кримінального кодексу України щодо особливостей діяльності на тимчасово 

окупованій території України», зокрема змін до ч. 4 ст. 111-1 КК України 

(колабораційна діяльність) є С. В.Подкопаєв. 

16. Членом робочої групи з розроблення типової загальної програми 

підвищення кваліфікації щодо застосування міжнародного гуманітарного права 

у професійній діяльності публічних службовців є М. І. Пашковський (лист 

Національного агентства України з питань державної служби вих. № 3754/08-22 

від 14.09.2022). 

 

 

 

Розділ V 

НАУКОВО-ПРАВОВІ (НАУКОВО-ЕКСПЕРТНІ) ВИСНОВКИ  

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Усього підготовлено 68 аналітичинх документів. 

Адресат За паспортом 

бюджетної 

програми 

Поза 

паспортом 

бюджетної 

програми 

Усього 

Науково-правові (науково-експертні) висновки на проєкти законів та 

інших нормативно-правових актів 

Верховна Рада України 24 14 38 

Служба безпеки України 1 - 1 

Міністерство юстиції 

України 

- 1 1 

Міністерство освіти і 

науки України 

- 5 5 

Науково-правові висновки щодо правозастосовної діяльності 

Верховний Суд 9 - 9 

Офіс Генерального 

прокурора 

6 - 6 

Служба безпеки України 8 - 8 

Усього 48 20 68 
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5.1. Науково-правові (науково-експертні) висновки на проєкти 

законів та інших нормативно-правових актів (45 документів):  

 

До Верховної Ради України усього спрямовано 38 документів: 

На запит Верховної Ради України на виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 24 документа: 

 

1. Пропозиції та зауваження на законопроєкт про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду 

майбутніх поколінь (реєстр. № 6397) (щодо кримінально-правових питань), 

підготовлені за запитом Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України та на виконання доручення 

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

лист № 338 від 28.12.2021 р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. 1. Редакція ст. 2233 потребує 

ретельного редагування з огляду на те, що суспільно небезпечне діяння (як 

ознаку об’єктивної сторони) не варто викладати за допомогою законодавчої 

конструкції «вчинення дій спрямованих на …». 2. Суспільно небезпечні 

наслідки фіксуються у ч. 1 ст. 2233 за допомогою терміна «значні збитки», а в ч. 

2 цієї статті – «великі збитки», що не можуть використовуватися для 

визначення суспільно небезпечних наслідків. Такими наслідками є шкода або, 

якщо йдеться про шкоду майнового характеру, – майнова шкода певного 

розміру, як це випливає з тексту приміток. 3. Примітка 3 до ст. 2233 Проєкту  

для з’ясування змісту термінів «відсилає» до Закону України «Про економічний 

паспорт», який ще не прийнято. 4. Санкції в частинах 1-3  ст. 2233 

законопроектів є досить м’якими, ураховуючи, що для визначення розміру 

штрафу використовується неоподатковуваний мінімум доходів громадян – 17 

грн. У зв'язку з цим, проєкт  Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
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України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх 

поколінь»  (реєстр. № 6397 від 06.12.2021 р.) потребує ретельного 

доопрацювання одночасно з проведенням правового аналізу проєкту Закону 

України «Про економічний паспорт» (реєстр. №  6394) (вих. лист № 22-01-52 

від 19.01.2022) (виконавці – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко). 

2. Пропозиції та зауваження на законопроєкт про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду 

майбутніх поколінь (реєстр. № 6397-1) (щодо кримінально-правових питань), 

підготовлені 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 ел. 

поштою № 02 від 05.01.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. 1. Назва ст. 2234  Проєкту  не 

повною мірою відповідає її змісту. 2. Стаття 2235  така сама як і у ч. 3 ст. 2233, 

де йдеться про відчуження або придбання активів, вчинені організованою 

групою. Вважаємо, що зазначені у наведених статтях дії мають істотно різний 

ступінь суспільної небезпечності, оскільки в першому випадку йдеться про 

«неповідомлення», а другому – про «відчуження або придбання активів» (тим 

паче про їх кваліфікований вид – вчинені «організованою групою»). 3. Санкція 

ст. 2236 також не відрізняється від санкції  ч. 3 ст. 2233, хоча на відміну від 

останньої статті, тут йдеться про необережне заподіяння шкоди. Пропоновані 

до криміналізації дії на сьогодні вже є кримінально-протиправними і 

підпадають під ознаки ст. 367 КК. 4. При удосконаленні санкцій зазначених 

статей запропоновано їх посилити шляхом збільшення розміру штрафу, а також 

доповнити покарання альтернативними видами основного покарання, можливо,  

у виді громадський робіт та/або позбавлення волі на строк. У зв’язку з цим, 

Проєкт Закону України Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо 
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відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь»  

(реєстр. № 6397-1 від 22.12.2021 р.) потребує ретельного доопрацювання 

одночасно з Проєктом (реєстр. № 6397 від 06.12.2021 р.) та проведенням 

правового аналізу проєкту Закону України «Про економічний паспорт» (реєстр. 

№  6394) (вих. лист № 21-01-52 від 19.01.2022) (виконавці – Л. М. Демидова, О. 

О. Пащенко). 

3. Зауваження та до проєкту Закону про внесення зміни до статті 66 

Закону України «Про Національну поліцію» щодо службового сумісництва 

поліцейських (реєстр. № 6450 від 20.12.2021 р.) та альтернативного проєкту 

Закону України (реєстр. № 6450-1 від 24.12.2021 р.), підготовлені 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 ел. поштою № 03 від 10.01.2022 р.). 

Фахівці Інституту, в цілому погоджуючись із необхідністю приведення 

ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» у відповідність до ст. 25 

Закону України «Про запобігання корупції», водночас вважають, що обидва 

законопроєкти потребують свого доопрацювання (особливо щодо можливості 

роботи в охоронних структурах) з таких підстав. По-перше, вони докорінно не 

вирішують проблеми ані матеріального забезпечення поліцейських, ані 

ефективного виконання поліцією покладених на неї завдань. По-друге, якщо 

поліцейські у вільний від виконання службових обов’язків час (що є 

обов’язковою умовою праці за сумісництвом) будуть працювати в інших місцях 

– то якою буде якість несення служби поліцейським, який фактично 

працюватиме без вихідних? По-третє, законопроєкти викривляють сутність 

служби в поліції, адже поліцейські служать державі, а вона дає їм грошове 

забезпечення і соціальній захист, зокрема, ранню пенсію, збільшену відпустку 

тощо. Отже, проєкт Закону про внесення зміни до статті 66 Закону України 

«Про Національну поліцію» щодо службового сумісництва поліцейських 

(реєстр. № 6450 від 20.12.2021 р.) та альтернативний до нього проєкт Закону 

(реєстр. № 6450-1 від 24.12.2021 р.) не спроможні досягнути заявлених цілей та 
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складатимуть загрозу для виконання Національною поліцією України 

визначених законом завдань (вих. лист № 26-01-52 від 20.01.2022) (виконавці – 

Н. В. Нетеса, М. І. Пашковський, І. С. Яковець, С. В. Панова). 

4. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», підготовлені за запитом Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій та на виконання доручення 

головного ученого секретаря НАПрН України Є. А. Гетьмана (вх. лист б/н від 

29.03.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що законопроєкт потребує 

суттєвого доопрацювання у частині визначення терміну «цивільні особи 

(цивільне населення)», «бойові дії», «гуманітарний коридор», «лінія зіткнення» 

та «деокупація». Запропоновано включити до цілей державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях таку ціль як реінтеграція. Також пропонується доповнити перелік 

цілей такою, як відсіч агресії. З метою приведення тексту проєкту Закону у 

відповідність до норм чинного Кримінального процесуального кодексу України 

ч. 3 ст. 12 проєкту Закону необхідно викласти у такій редакції «ухилення від 

явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду 

(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 

обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, 

та/або оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального 

досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з 

особливостями, встановленими цим Законом» (вих. лист № 77-01-52 від 

30.03.2022) (виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса,  

М. Г. Колодяжний, Н. В. Глинська, І. С. Яковець, О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, 

Д. І. Клепка, А. С. Сидоренко, К. А. Новікова, О. В. Новіков. 

 Д. О. Куковинець, П. П. Нога). 
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5. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

підвищення ефективності механізму захисту суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 6551 від 25.01.2022 р.), підготовлений 

на доручення Президента НАПрН України Олександра Петришина (вх. лист 

електронною поштою № 18 від 31.01.2022 р.) на виконання листа Голови 

Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України 

С. К. Іонушаса. 

Науковці Інституту дійшли висновку, що законопроєкт потребує 

суттєвого доопрацювання з урахуванням того, що здійснення прокурором 

запропонованих проєктом повноважень виходить за межі такої його 

конституційної функції як представництво інтересів держави в суді у 

виключних випадках і в порядку, що визначені законом (п. 3 ч. 1 ст. 131-1 

Конституції України). Окрім того, в порушення вимог п. 3 ч. 1 ст. 131-1 

Конституції України проєкт Закону не містить визначення порядку здійснення 

прокурором  представництва інтересів держави в суді (а з врахуванням 

особливостей кримінального провадження – і на стадії досудового 

розслідування) як потерпілого у кримінальному провадженні  (вих. лист № 58-

02-52 від 11.02.2022 р.) (виконавці – Н. В. Глинська,  

С. В. Подкопаєв, М. І. Пашковський, О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, Д. І. Клепка).  

6. Науковий висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення захисту працівників бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги під час виконання службових обов’язків» (реєстр. 

№ 6423 від 13.12.2021) підготовлений на запит Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України (вх. лист електронною 

поштою № 1 від 04.01.2022 р.). 

Науковці прийшли до висновку, що проєкт Закону України № 6423 може 

бути прийнятий Верховною Радою України тільки після подальшого 

доопрацювання та усунення недоліків (зокрема, диспозиція ч. 1 ст. 350-1 КК 
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України підлягає доповненню такими словами: «якщо були реальні підстави 

побоюватися здійснення цієї погрози», вказівка на вчинення дій «метою 

заволодіння майном» підлягає виключенню з ч. 1 ст. 350-1 КК України,  с 

анкція ч. 2 ст. 350-1 КК України виглядає занадто суворою за вчинення таких 

описаних у диспозиції цієї статті дій, як «умисне  нанесення  побоїв   або  

заподіяння  легкого … тілесного  ушкодження працівнику системи екстреної 

медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги, під час виконання ним службових обов’язків». Вона явно 

порушує принципи співрозмірності між суспільною небезпечністю зазначених 

дій та мірою покарання, яку може призначити суд, застосовуючи 

запропоновану санкцію та ін.) (вих. лист № 17-01-52 від 14.01.2022).  

(виконавці – Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

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

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

правопорушення в сфері реалізації права на мирне зібрання» (реєстр. № 7097 

від 22.02.2022 p.), 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 ел. 

поштою б/н від 01.07.2022 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України (реєстр. № 7097 від 22.02.2022 p.), може бути прийнятим. Водночас, як 

рекомендацію висловлено пропозицію звернути увагу на термінологію, що 

застосовується розробниками в редакції нової статті 2951 КК (вих. лист № 109-

01-52 від 08.07.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко). 

8. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 

України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р.), 

підготовлені за запитом Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 
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Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вх. лист ел. 

поштою б/н від 01.07.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України у частині внесення змін до Кримінального кодексу України може бути 

прийнятим після внесення необхідних змін до його тексту. Так, діяння описані 

в ст.ст. 438, 438-2, 442, ст. 442-1 складені таким чином, який не відповідає 

правилам формування норм у чинному КК України. На сьогодні положення 

розділу ХVIII КК України та інші розділи чинного КК України, а також 

пропозиції, сформульовані у вищеназваному законопроєкті (реєстр. № 7290), не 

відповідають Римському статуту, що означає необхідність внесення змін до КК 

України тощо. У частині ж внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України зазначений законопроєкт може бути прийнятим після внесення 

необхідних змін до його тексту, аби привести його у відповідність до 

Римському статуту (вих. лист № 109-01-52 від 08.07.2022 р.) (виконавці – Л. М. 

Демидова, М. В. Шепітько, Ю. С. Рєпіна).  

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

змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю» 

(реєстр. № 7569 від 19.07.2022 p.), 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 ел. поштою б/н від 12.08.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону 

України (реєстр. № 7569 від 19.07.2022 p.) потребує доопрацювання з питань, 

зазначених у висновку, а далі може бути переданий на розгляд Верховної Ради 

України. Так, зважаючи на те, що органи державного фінансового контролю 

здійснюють перевірки не лише щодо службових осіб, доцільно було б у 

запропонованій нормі ст. 351-3 виключити словосполучення «службовою 

особою». Висловлено рекомендацію замінити словосполучення «посадових 

осіб» на словосполучення «посадових або службових осіб». Також висунуто 



 210 

пропозицію звернути увагу на санкцію пропонованої ст. 351-3 КК (вих. № 134-

01-52 від 18.08.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, В. В. Базелюк).  

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

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо удосконалення відповідальності за колаборційну діяльність та суміжні 

кримінальні правопорушення» (реєстр. № 7570 від 20.07.2022), 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 ел. поштою б/н від 

12.08.2022 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що у частині внесення змін до 

Кримінального кодексу України законопроєкт за реєстр. № 7570 від 20.07.2022 

р. значно підвищує рівень правової визначеності низки норм, закріплених у КК 

України. Він потребує незначного удосконалення з подальшим його розглядом 

Верховною Ради України. У всіх частинах нової редакції ст. 111-1 мають бути 

однозначно закріплені дві ознаки, за якими колабораційна діяльність має 

відмежовуватися від державної зради та інших кримінальних правопорушень. 

Потребує додаткового опрацювання проблема відмежування колабораційної 

діяльності за п. 1 ч. 2 ст. 111-1 КК України від п. 3 ч. 4 ст. 111-1 КК України. 

Звернуто увагу на окремі неточності щодо конструювання санкцій (вих. № 134-

01-52 від 18.08.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко, 

К. А. Новікова, Д. І. Клепка).  

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

змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення кримінальної 

відповідальності за колабораційну діяльність» (реєстр. № 7647 від 08.08.2022 

р.) та проєкт Закону  України «Про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» щодо особливостей діяльності на тимчасово 

окупованій території України» (реєстр. №7646 від 08.08.2022 р.), 

підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з питань 
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правоохоронної діяльності та на виконання доручення Президента 

Національної академії правових наук України  

О. В. Петришина (вх. лист ел. поштою б/н від 17.09.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що аналізовані проєкти Законів 

України (реєстр. № 7647 від 08.08.2022 р. та реєстр. №7646 від 08.08.2022 р.) з 

урахуванням наведених пропозицій можуть бути передані на розгляд Верховної 

Ради України. З метою дотримання принципу правової визначеності норми та 

дотримання прав людини, яка в багатьох випадках на тимчасово окупованій 

території позбавлена можливості протестувати або демонструвати іншим чином 

свою незгоду злочинним об’єднанням та їх представникам, рекомендовано 

доповнити форму діяння, передбачену ч. 4 ст. 1111 КК України, ознакою 

«добровільності».  Також запропоновано уточнити положення про освітній 

процес, виходячи з позиції добровільності та вимушеності, а також шляхом 

конкретизації змісту правової конструкції «інші дії, спрямовані на 

впровадження стандартів освіти держави-агресора» або вилучення останньої з 

тексту п. 10 ст. 9-1 (вих. № 176-01-52 від 19.09.2022 р.) (виконавці – 

Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко). 

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

змін до статті 111-1 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 

кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (реєстр. № 8077 

від 26.09.2022 р.), підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення В.о. президента 

Національної академії правових наук України В. А. Журавля (вх. лист 

електронною поштою б/н від 19.10.2022 р.).  

Науковець Інституту дійшов висновку, що аналізований законопроєкт 

№ 8077 потребує ретельного вивчення, аналізу і професійного доопрацювання. 

У такій редакції змістовної частини аналізованого проєкту останній не може 

бути винесений на розгляд Верховної Ради України. Як основні напрями 

вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за 

колабораційну діяльність запропоновано розглядати такіі: 1) формулювання 
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законодавчих положень, які б чітко відмежовували колабораційну діяльність 

від суміжних правопорушень; 2) формулювання законодавчих запобіжників 

неефективного правозастосування в сфері протидії кримінальним 

правопорушенням проти основ національної безпеки України (вих. № 211-01-52 

від 28.10.2022 р.) (виконавець – М. В. Карчевський).  

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

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо протидії російській паспортизації» (реєстр. № 8057 від 19.09.2022 р.), 

підготовлений за запитом Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та на виконання доручення В.о. президента 

Національної академії правових наук України В. А. Журавля (вх. лист б/н від 

19.10.2022 р.). 

Науковці дійшли висновку, що аналізований проєкт Закону України 

(реєстр. № 8057 від 19.09.2022 р.) потребує доопрацювання з питань, 

зазначених у висновку, а далі може бути переданий на розгляд Верховної Ради 

України. Зауважено, що доцільно було б передбачити у ст. 438-1 КК вказівку на 

«добровільність» отримання громадянства та/або паспорта держави-агресора в 

окупації. Окрім того, поза увагою законодавця залишилося набуття 

громадянства та/або отримання паспортів незаконно створених на території та 

не визнаних народних республік, так званих «ДНР» і «ЛНР». Також 

законопроєктом передбачена відповідальність за набуття громадянства 

держави-агресора та/або отримання паспортних документів держави-агресора 

лише осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Рекомендовано або пом’якшити відповідальність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за вчинення вищезазначених дій, або передбачити кримінальну 

відповідальність за такі дії і для пересічних громадян України. Проте покарання 

звичайно для таких громадян варто встановити менш суворе, ніж для 

представників держави. Висловлено пропозицію щодо заміни в ч. 2 

пропонованої ст. 438-1 КК України сполучника «або» на «та/або» (вих. № 211-
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01-52 від 28.10.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, В. В. 

Базелюк, О. І. Марочкін, Д. І. Клепка, Ю.С. Рєпіна). 

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

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо співробітництва з 

Міжнародним кримінальним судом» (реєстр. № 7304 від 20.04.2022 р.), 

підготовлений за запитом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на доручення та на виконання 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

25.04.2022 р.) (вих. лист б/н від 28.04.2022 р.). 

Науковці Інституту погоджуються з тим, що питання нормативного 

врегулювання співпраці компетентних органів України з Міжнародним 

кримінальним судом є вельми затребуваним, адже наразі Міжнародний 

кримінальний суд веде безпрецедентне розслідування злочинної агресії РФ 

проти України. Тож, цілком підтримуючи зазначений проєкт Закону зауважимо 

про можливість його прийняття до ратифікації Римського статусу 

Міжнародного кримінального суду, адже він є важливим з огляду на 

необхідність забезпечення ефективного співробітництва України з 

Міжнародним кримінальним судом та в цілому спроможний забезпечити 

регламентацію такого співробітництва, однак потребує доопрацювання 

(виконавці: Н.В. Глинська, Т.Є. Дунаєва, М.І. Пашковський, О.І. Марочкін, Ю.С. 

Рєпіна, Д.І. Клепка). 

15. Науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України» 

(реєстр. № 7615 від 29.07.2022 р.), підготовлений за запитом Голови Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 від 23.09.2022 р.) 

Науковці Інституту звертають увагу на те, що Пояснювальна записка не 

містить обґрунтування, яким чином інститут міжвідомчих слідчих груп ставить 

сторону захисту у нерівне становище порівняно зі стороною обвинувачення (з 
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огляду на обсяг процесуальних прав та можливості їх реалізації) чи порушує 

загальні засади кримінального провадження чи об’єктивно спроможне 

негативно вплинути на ефективність досудового розслідування. Водночас 

здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану є 

екстраординарним порядком розслідування кримінальних правопорушень. 

Тому для ситуації здійснення досудового розслідування міжвідомчими 

слідчими групами законодавець зробив виняток, допустивши можливість 

розслідування кримінальних проваджень по будь-яким кримінальним 

правопорушення слідчими групами у складі слідчих різних органів досудового 

розслідування. Також вони погоджуються з авторами проєкту Закону, що 

запровадження застосування запобіжного заходу «винятково у вигляді 

безальтернативного тримання під вартою» суперечить принципу правової 

визначеності і не враховує змісту Рішення Конституційного Суду України № 7-

р/2019 від 25.06.2019, яким аналогічні положення вже визнавались 

неконституційними (виконавці: С.В. Подкопаєв, М.І. Пашковський, Д.І. Клепка, 

О.І. Марочкін).  

16. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо закриття 

кримінального провадження в зв’язку з декриміналізацією діяння» (реєстр. № 

7630 від 02.08.2022 р.), підготовлені за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 від 23.09.2022  р.) 

Науковці Інституту, звертаючись до Рішення Конституційного Суду 

України № 3-р(II)/2022, відповідно до якого п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України 

визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), 

наголошують на тому, що на законодавчому рівні уможливлено порушення 

презумпції невинуватості особи, оскільки декриміналізація діяння не 

спростовує причетності такої особи до вчинення кримінального 

правопорушення в минулому та не усуває закономірних загроз її репутації, 
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честі та гідності. Тому вважають, що подання законопроєкту є цілком логічним 

та заслуговує на підтримку. Разом із цим, доповнення першого речення ч. 8 

ст. 284 КПК України словами «пунктом 4-1» видається недостатньо 

обґрунтованим з огляду на правову природу цієї підстави та можливі наслідки 

для кримінального провадження (виконавець: О.І. Марочкін). 

17. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

окремих питань кримінального провадження» (реєстр. № 7634 від 04.08.2022 

р.), підготовлені за запитом Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на доручення Президента 

НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 08.09.2022 р.) (вих. лист № 

183-01-52 від 23.09.2022  р.)  

На підставі проведеного аналізу науковці Інституту дійшли висновку про 

необхідність суттєвого доопрацювання Законопроєкту з урахуванням 

висловлених ними зауважень. Зокрема, звертається увага на спробу 

протиставлення процесуальних, слідчих, негласних слідчих, оперативно-

розшукових дій, на те, що слідчий за КПК України не уповноважений на 

здійснення ОРД, а визнання доказу очевидно недопустимим на будь-якій стадії 

судового провадження унеможливлює визнання доказу очевидно недопустимим 

на стадії досудового розслідування під час здійснення судового контролю  

(виконавці: Н.В. Глинська, М.І. Пашковський, Д.І. Клепка). 

18. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення змін до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України 

щодо можливості звернення в дохід держави застави щодо якої слідчим 

суддею, судом не було вирішено питання про її повернення підозрюваному, 

обвинуваченому, заставодавцю» (реєстр. № 7705 від 29.08.2022 р.), 

підготовлено за запитом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення Президента НАПрН 

України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 

від 23.09.2022  р.) 
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Науковці Інституту не підтримують Законопроєкт, а ініціативу щодо 

вирішення питання застави, яка не була звернена в дохід держави та не 

повернена підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії 

цього запобіжного заходу у зв’язку з відсутністю заяви зазначених осіб про її 

повернення, вважають такою, що потребує доопрацювання. Так, виходячи із 

змісту норм ст. 203 КПК України та враховуючи, що застава не є безстроковим 

запобіжним заходом, дія ухвали про її застосування припиняється після 

закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення 

виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження. А 

відповідно до ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено 

принцип непорушності права приватної власності (виконавці: О.І. Марочкін, 

А.А. Барабаш).  

19. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення 

окремих питань здійснення досудового розслідування» (реєстр. № 7635 від 

05.08.2022 р.), підготовлено за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

08.09.2022 р.) (вих. лист № 183-01-52 від 23.09.2022  р.) 

На підставі аналізу проєкту Закону науковці Інституту дійшли висновку 

про необхідність його істотного доопрацювання. Зокрема, запропонована 

дефініція терміна «процесуальної дія» потребує істотного доопрацювання, 

оскільки чинний КПК України не містить визначення такого поняття як 

«оперативно-розшукова дія» і не регламентує оперативно-розшукову діяльність, 

а тому і порядок проведення оперативно-розшукових дій не може визначатися 

цим законом; запропонований підхід не узгоджується із доктринальним 

розумінням процесуальної дії як більш загальної категорії, що включає в себе, 

зокрема, слідчі (розшукові) дії як їх різновид. Також не логічним та не доцільним 

видається доповнення чинного КПК України ст. 214-1, яка передбачає, що в разі 
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самостійного виявлення в ході досудового розслідування ознак нового 

кримінального правопорушення слідчий, прокурор виносять про це відповідну 

постанову, відомості з якої вносяться до ЄРДР в порядку ст. 214 цього Кодексу, 

адже належною процесуальною формою відповідно до ст.ст. 103, 104 КПК 

України має бути протокол (виконавці: Н.В. Глинська, С.В. Подкопаєв, М.І 

Пашковський, Д.І. Клепка, Т.Є. Дунаєва). 

20. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення 

деяких змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

відновлення завершеного досудового розслідування» (реєстр. № 8070 від 

23.09.2022 р.), підготовлені за запитом Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на 

виконання доручення В.о. Президента НАПрН України В.А. Журавля (вх. лист 

б/н від 19.10.2022 р.) (вих. № 211-01-52 від 28.10.2022 р.).  

Підтримуючи законодавчу ініціативу щодо унормування процедури 

відновлення досудового розслідування, науковці Інституту наполягають на 

тому, що розглядати її необхідно як екстраординарну процедура, а тому 

звертають увагу на окремі положення Законопроєкту, які потребують 

доопрацювання. Зокрема, ті, які мають бути спрямовані на дотримання 

принципу правової визначеності та засади розумних строків у кримінальному 

провадженні (виконавці: О. І. Марочкін, Д. І. Клепка, Ю.С. Рєпіна). 

21. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи» (реєстр. № 8219 від 23.11.2022 р.),  підготовлені 

на виконання листа Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення доручення В.о. 

Президента НАПрН України В.А. Журавля (вх. лист б/н від 08.12.2022 р.) (вих. 

№ б/н від 13.12.2022 р.)  

Підтримуючи створення законодавчих умов задля забезпечення 

поетапного початку впровадження Єдиної судової інформаційно-
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телекомунікаційної системи у кримінальне провадження, науковці Інституту 

зауважили на наступному. Так, проєкт Закону використовує словосполучення 

«учасники справи», яке не відповідає усталеній термінології КПК України. 

Видається, що положення, відповідно до якого, ризики технічної неможливості 

участі в відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням 

власних технічних засобів, переривання зв’язку тощо несе учасник 

кримінального провадження, який подав відповідне клопотання, заслуговує на 

критичну оцінку (виконавці: Н.В. Глинська, М.І. Пашковський, Т.Є. Дунаєва, Д.І. 

Клепка, О.І. Марочкін). 

22. Пропозиції щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо розслідування авіаційних подій та 

інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро розслідування авіаційних 

подій» (реєстр. № 6410 від 09.12.2021 р.), підготовлені на виконання запиту 

Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України 

С. К. Іонушаса та на доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина 

(вх. лист № 1029 від 23.12.2021 р.). 

Аналіз тексту законопроєкту показав, що його  зміст є не зрозумілим та 

нелогічним, не відповідає усталеній кримінальній процесуальній термінології. 

На підставі чого можна обґрунтовано стверджувати, що проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розслідування 

авіаційних подій та інцидентів в цивільній авіації та Національного бюро 

розслідування авіаційних подій» (реєстр. № 6410 від 06.12.2021 р.) не 

відповідає засаді верховенства права, зокрема, такій її складовій як правова 

визначеність та передбачуваність правової норми, а тому не може прийнято 

(вих. лист 06-01-52 від 06.01.2022 р.) (виконавці: В. Ю. Шепітько, Г. К. 

Авдєєва, О. І. Марочкін, М. І. Пашковський, Д. І. Клепка,  Ю.С. Рєпіна, А. А. 

Барабаш). 
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23. Судження до законопроєктів, які перебувають на розгляді у 

комітетах Верховної Ради України та потребують перевірки на відповідність 

acquis ЄС, підготовлені за запитом комітетів Верховної Ради України та на 

виконання доручення віце-президента НАПрН України Н. С. Кузнецової 

України (вх. лист б/н від 04.09.2022 р.).  

Науковці підготували судження до 10 євроінтеграційних законопроектів, 

які співпадають з переліком законопроектів у сферах європейської та 

євроатлантичної інтеграції на 2022 рік, які визначені Урядом як пріоритетні, а 

саме:  

1) проєкту Закону України «Про медіа» (реєстр. № 2693-д від 

02.07.2020 р.); 

2) проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад 

розвитку туризму» (реєстр. № 4162 від 15.02.2022 р.);    

3) проєкту Закону України «Про матеріали і предмети, що 

контактують з харчовими продуктами» (реєстр. № 4568 від 04.01.2021 р.); 

4) проєкту Закону України «Про Національний реєстр викидів та 

перенесення забруднювачів» (реєстр. № 6477 від 28.12.2021 р.); 

5) проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління 

юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» 

(реєстр. № 5593-д від 06.07.2021 р.); 

6) проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з 

радіаційного захисту» (реєстр. № 3869 від 16.07.2020 р.); 

7) проєкту Закону України «Про захист послуг, що надаються із 

застосуванням системи умовного доступу» (реєстр. № 5870 від 27.08.2021 р.); 

8) проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо захисту послуг, що надаються із 

застосуванням системи умовного доступу» (реєстр. № 5871 від  27.08.2021 р.);   
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9) проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) 

та використання скидного енергопотенціалу»» (реєстр. № 4527 від 21.12.2020 

р.); 

10) проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

географічні зазначення спиртних напоїв» (реєстр. № 6480 від 28.12.2021 р.)  

(вих. лист від 04.09.2022 р. № 166/1-01-52) (виконавці – В. С. Батиргареєва, 

Г. К. Авдєєва, Ю. Ю. Забуга, А. В. Калініна, Д. О. Куковинець, 

 Т. О. Михайліченко, К. А. Новікова, В. М. Пашков, П. П. Нога, С. В. Панова О. 

О. Пащенко, М. І. Пашковський, Ю. С. Рєпіна). 

24. Науково-правовий висновок до проекту закону «Проект Закону про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за знищення 

або пошкодження об’єктів рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або 

надзвичайного стану» за зверненням Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та за дорученням НАПрН (лист № 406 від 

08.09.2022).  

На підставі проведеного аналізу науковці лабораторії дійшли висновків, 

що окремі положення проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів 

рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану» (реєстр. 

№ 7212-1 від 11.04.2022 р.) потребують істотного доопрацювання, хоча частина 

законодавчих ініціатив є дійсно на часі. Наприклад, щодо змін у ст. 252 КК, то 

видається, що виключення із назви та диспозиції ч. 1 ст. 252 КК вказівки на 

об'єкти природно-заповідного фонду, поперше, є необґрунтованим – у 

пояснювальній записці до проекту Закону немає з цього приводу жодних 

пояснень. Водночас фактори, які б вказували на необхідність такої 

декриміналізації, є для широкого кола неочевидними. Подруге, відповідно до 

ст. 4 ЗУ «Про природно-заповідні фонди» останні можуть перебувати не лише у 
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власності українського народу (тобто під охороною 214 держави, що 

охоплюватиметься пропонованою редакцією ст. 252 КК), а й у інших формах 

власності, тобто у комунальній чи приватній власності. При цьому навряд чи їх 

цінність, як об’єктів довкілля, є набагато нижчою. Викладене дозволяє зробити 

висновок про відсутність потреби вносити зміни до ст. 252 КК України (вих. № 

183-01-52 від 23.09.2022). (виконавці –Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

 

На запит Верховної Ради України понад виконання паспорту 

бюджетної програми підготовлено 14 документів: 

1. Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови про утворення 

Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього 

(реєстр. № 6434 від 15.12.2021), підготовлені за запитом Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій С. Бабака та на 

виконання доручення головного ученого секретаря НАПрН України Є. 

Гетьмана (вх. лист ел. поштою № 335 від 23.12.2021р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. Вельми абстрактною та 

широкою вбачається назва Комісії, тож видається більш доцільним надати їй 

конкретизації. Перед Комісією поставлені 4 блоки доволі фундаментальних 

завдань, строк діяльності Тимчасової спеціальної комісії – один рік із дня її 

утворення. Вбачається, що цей період є занадто коротким для реалізації 

поставлених завдань. Аналіз складу Комісії дозволяє дійти висновку про 

порушення принципу пропорційного представництва депутатських фракцій. 

Додаткового осмислення потребує питання фінансування діяльності Комісії. 

Також вбачається, що послуговування англіцизмами в тексті є 

маловиправданим запозиченням з іноземної мови, може ускладнити 

правозастосовчу практику в контексті визначення завдань відповідного 

суб’єкта. У зв’язку з цим Проєкт Постанови про утворення Тимчасової 

спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього № 6434 

потребує доопрацювань, після чого може бути схвалений в цілому (вих. лист № 



 222 

01-01-52 від 04.01.2022) (виконавці – Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко,  

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

2. Пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо пріоритетних напрямів наукової, науково-

технічної інноваційної діяльності» (реєстр. № 6445 від 17.12.2021), 

підготовлені за запитом Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій С. Бабака та на виконання доручення головного 

ученого секретаря НАПрН України Є. Гетьмана (вх. лист ел. поштою № 336 від 

28.12.2021р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. Законопроєкт «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів наукової, науково-

технічної інноваційної діяльності» (реєстр. № 6445 від 17.12.2021) може бути 

підтриманий і прийнятий Верховною Радою України (вих. лист № 04-01-52  від 

05.01.2022) (виконавці – Д. П. Євтєєва, М. Г. Колодяжний). 

3. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про 

внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо створення 

сприятливих умов для провадження наукової і науково-технічної діяльності» 

(реєстр. № 6515 від 13.01.2022), підготовлені за запитом Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій С. Бабака та на 

виконання доручення головного ученого секретаря НАПрН України 

Є. Гетьмана (вх. лист ел. поштою № 10 від 21.01.2021р.). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. Законопроєкт «Про внесення 

зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих 

умов для провадження наукової і науково-технічної діяльності» (реєстр. № 6515 

від 13.01.2022) може бути підтриманий і прийнятий Верховною Радою України. 

До зазначених пропозицій додано матеріали розробленого фахівцями Інституту 

законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

звільнення наукових установ від оподаткування операцій з постачання послуг із 

здобуття освіти» (вих. лист № 35-01-52  від 27.01.2022) (виконавці –  

В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва). 
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4. Науково-правовий висновок на проєкти Законів України «Про внесення 

змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо збільшення 

грошового забезпечення поліцейських» (реєстр. № 6506 від 05.01.2022) та 

альтернативних законопроєктів: «Про внесення змін до статті 94 Закону 

України «Про Національну поліцію» щодо осучаснення розміру грошового 

забезпечення поліцейських» (реєстр. № 6506-1 від 06.01.2022), «Про внесення 

змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо 

забезпечення гідних умов оплати праці поліцейських» (реєстр. № 6506-2 від 

11.01.2022), «Про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну 

поліцію» щодо поліпшення умов грошового забезпечення поліцейських» 

(реєстр. № 6506-3 від 11.01.2022), підготовлений на виконання доручення 

Головного ученого секретаря НАПрН України Є. А. Гетьмана на виконання 

листа Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України С. К. Іонушаса (вх. лист електронною поштою № 02 від 10.01.2022 р.). 

Науковці Інституту погоджуюються з тим, що грошове забезпечення 

поліцейських потребує збільшення, осучаснення, поліпшення, має бути таким, 

що забезпечує гідні умови оплати праці поліцейських, підтримуємо відповідні 

законодавчі ініціативи як такі, що відповідають суспільним потребам та може 

бути пiдтримано (вих. № 38-01-52 від 28.01.2022 р.) (виконавці – Ю. С. Рєпіна,  

А. А. Барабаш) 

5. Науково-правовий висновок  щодо проєкту Закону України «Про 

внесення деяких змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності комітетів 

Верховної ради України та народних депутатів України» (реєстр. № 8073) та 

альтернативного до нього проєкту Закону України «Про внесення деяких змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення відповідальності за перешкоджання 

діяльності депутатів, виконання контрольних функцій комітетами Верховної 

Ради України» (реєстр. № 8073-1) за зверненням Комітету Верховної Ради 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40539
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України з питань правоохоронної діяльності та за дорученням НАПрН України 

(лист ел.поштою б/н 27.10.2022 р.). 

Науковці структурного підрозділу Інституту прийшли до висновків, що у 

разі прийняття проєкту Закону України «Про внесення деяких змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та 

перешкоджання діяльності комітетів Верховної ради України та народних 

депутатів України» від 23.09.2022 р. реєстр. № 8073, як і альтернативного до 

нього проєкту Закону України «Про внесення деяких змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, 

виконання контрольних функцій комітетами Верховної Ради України» від 

10.10.2022 р. реєстр. № 8073-1, цілі, які ставляться авторами законопроєктів, 

навряд чи будуть досягнуті. Наразі абсолютна більшість пропонованих новел є 

проявом надмірної деталізації і є зайвими. (вих.ном. № 214-01-5 від 23.11.2022). 

(виконавці – П.П. Нога, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

6. Науково-правовий висновок до законопроєкту «Про внесення деяких 

змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної 

відповідальності за злочин, передбачений частиною 1 статті 368» (реєстр. № 

8049 від 19.09.2022 р.) за зверненням Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності та на виконання доручення президії НАПрН 

України (лист ел.поштою б/н від 19.10.2022 р.). 

На підставі проведеного аналізу науковці лабораторії зробили висновок, 

що частина положень проєкту Закону України «Про внесення деяких змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної 

відповідальності за злочин, передбачений частиною 1 статті 368» (реєстр. № 

8049 від 19.09.2022 р.) потребують істотного доопрацювання. Проєкт закону 

пропонує змінити лиш санкцію ч. 1 ст. 368 КК, але не враховує те, що такі 

новели одночасно: - призведуть до зміни тяжкості даного злочину (з нетяжкого 

(ч. 4 ст. 12 КК) до тяжкого (ч. 5 ст. 12 КК)), хоча у ч. 1 ст. 368 він має 
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формальний склад; - втрачається системний зв’язок щодо караності діянь, 

передбачених ч. 2 ст. 368 КК. (вих. № 211-01-52 від 28.10.2022 р) (виконавці – 

Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга, Н.О. Гуторова). 

7. Науково-правовий висновок  щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за подання та прийняття неконституцiйних законiв» 

(реєстр. № 8130) за зверненням Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та на виконання доручення президії НАПрН 

України. (лист електронною поштою б/н від 03.11.2022). 

Науковці дійшли висновків, що проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за 

подання та прийняття неконституційних законів» (реєстр. № 8130) не може 

бути рекомендований до прийняття. Вражає запропонована авторами даного 

законопроекту караність діянь, про які йдеться у диспозиції ст.  364-3. 

Видається, що вона є невиправдано суворою. Прийняття зазначеного 

законопроєкту є недоцільним і з тих міркувань, що зазвичай винні особи 

притягуються до кримінальної відповідальності лише тоді, коли вони вчиняють 

крим. правопорушення за наявності вини. Варто визнати, що незважаючи на 

благородні цілі, яку обрали автори законопроєкту, їх досягнення в обраний 

спосіб викликає суттєві заперечення. (вих. лист № 220-01-52 від 10.11.2022). 

(виконавці – Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

8. Науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. 

№6246), «Про внесення змін до деяки законів України щодо удосконалення 

правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні»  (реєстр. № 

6245), «Про внесення змін до Закону України "Про аудит фінансової звітності 

та аудиторьску діяльність" щодо удосконалення деяких положень» (реєстр. 

№6245-1) на виконання запиту Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності та доручення Президії НАПрн України (лист 

електронною поштою від 22.09.2022 р.). 
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За вищевказаними проєктами нормативних актів науковці дійшли 

наступних висновків:  1) проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні порушення» реєстр. № 6246 після незначних 

доопрацювань може бути рекомендовано до прийняття ВРУ; 2) проєкт Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконаленн 

правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні»  реєстр. № 

6245 потребує узгодження положень в контексті Кодексу України про 

адміністративні правопорушення із законодавством з питань аудиторської 

діяльності; 3) проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

"Про аудит фінансової звітності та аудиторьску діяльність" щодо 

удосконалення деяких положень» реєстр. №6245-1 також потребує узгодження 

в контексті положень Кодексу України про адміністративні правопорушення із 

законодавством з питань аудиторської діяльності  (вих. лист. № 186-01-52 від 

26.09.2022). (виконавці – А.С. Сидоренко, А.О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. 

Михайліченко). 

9. Науково-правовий висновок щодо проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування 

правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх 

незаконному використанню» (реєстр. № 8185), підготовлений на виконання 

запиту Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та 

доручення президії НАПрН України (вх. лист б/н від 06.12.2022 р.). 

Аналіз тексту законопроєкту дозволяє стверджувати, що окремі його 

положення не відповідають «Виконавчому регламенту Комісії (ЄС) 2019/947 

від 24 травня 2019 р. про правила та процедури експлуатації безпілотних 

літальних апаратів», в якому безпілотні літальні апарати максимальною 

злітною масою менше 25 кг експлуатуються у відкритій категорії (існує також 

спеціальна і сертифікована категорії).  У пункті В ст. 3 Виконавчого регламенту 

Комісії (ЄС) 2019/947 зазначено, що «експлуатація БАС у «відкритій» категорії 

не вимагає ані попереднього дозволу на експлуатацію, ані експлуатаційної 

заяви з боку оператора БАС до початку експлуатації». З урахуванням того, що 
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Україна з 23 червня 2022 року отримала статус кандидата на вступ до 

Європейського Союзу,  запропоновано порядок реєстрації та експлуатації БАС 

в Україні узгодити з відповідними нормами «Виконавчого регламенту Комісії 

(ЄС) 2019/947 від 24 травня 2019 р. про правила та процедури експлуатації 

безпілотних літальних апаратів», а  класифікацію БАС – з «Регламентом 

делегованої комісії (ЄС) 2019/945 від 12 березня 2019 р. про безпілотні 

авіаційні системи та експлуатантів безпілотних авіаційних систем у третіх 

країнах». (В.Ю. Шепітько, Шевчук В.М., Г.К. Авдєєва) (вих. лист від 16.12.2022 

р. № 243-01-52). 

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

змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо 

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень Директора 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 7007 від 03.02.2022 р.), 

підготовлений на доручення Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України С.К. Іонушаса та на виконання листа 

Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 18.01.2022 р.) 

(вих. лист б/н від 22.02.2022 р.).  

Науковці Інституту не вбачають за доцільне прийняття Законопроєкту в 

сучасних умовах. Так, можливість для Верховної Ради України прийняти в 

будь-який час рішення про висловлення недовіри Директору Державного бюро 

розслідувань (ДБР), що є підставою для звільнення його із займаної посади, по-

перше, не передбачене у ст. 85 Конституції України (на відміну від висловлення 

недовіри Генеральному прокурору); по-друге, в схожому питанні 

міжнародними інституціями, зокрема Венеціанською Комісією, акцентовано, 

що Генеральний прокурор не входить до складу уряду, а тому Верховну Раду не 

варто уповноважувати правом висловлення недовіри, що є винятково 

політичним інструментом. Висловлення недовіри можна розглядати як 

інструмент застосування системи стримувань і противаг у сфері організації 

державних органів, але навряд чи як можливість винесення чесного і 

справедливого рішення. Прокурор повинен звільнятися з посади тільки за 
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серйозні порушення закону після справедливого судового слухання. У цьому 

сенсі висловлення недовіри Верховною Радою України як Директору ДБР, так і 

Генеральному прокурору слід розцінювати як політичну відповідальність, що 

за своєю природою є формою політичного впливу на суб’єкта процесуально-

правових відносин (виконавці: Н. В. Глинська, С. В. Подкопаєв, М. І. 

Пашковський, О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, Д. І. Клепка). 

11. Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Державного 

бюро розслідувань у відповідність до вимог Конституції України» (реєстр. № 

7024 від 04.02.2022 р.), підготовлені виконання листа Голови Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на 

доручення Президента НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист б/н від 

15.02.2022 р.).  

Пропозицію проєкту Закону щодо зміни статусу Державного бюро 

розслідувань (ДБР) з «державного правоохоронного органу» на «центральний 

орган виконавчої влади» науковці Інституту вважають у цілому логічною, 

враховуючи, що відповідно до п. 7 ст. 116 Конституції України до повноважень 

Кабінету Міністрів України віднесено здійснення заходів щодо забезпечення 

обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, 

боротьби зі злочинністю. Водночас пропозиція щодо позбавлення ДБР 

«спеціального статусу» потенційно може негативно позначитися на гарантіях 

незалежності ДБР, особливо враховуючи сталі традиції організаційно-

управлінських відносин та сурового вертикального підпорядкування в системі 

виконавчої влади (вих. лист від 22.02.2022 р.) (виконавці: Н. В. Глинська, 

С. В. Подкопаєв, М. І. Пашковський, О. І. Марочкін, Ю. С. Рєпіна, Д. І. Клепка). 

12. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

перезавантаження Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 8059 від 

19.09.2022 р.) та до проєкту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо перезавантаження 

Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 8060 від 19.09.2022 р.), 
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підготовлені на виконання запиту Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення В.о. 

Президента НАПрН України В.А. Журавля та листа (вх. лист б/н від 19.10.2022 

р.). 

Науковці Інституту зазначили, що навряд чи доцільно ставити питання 

про ліквідацію відносно нещодавно створеного правоохоронного органу в 

умовах воєнного стану в країні. Правильніше зосередити увагу на шляхах 

удосконалення його організації та діяльності виходячи з наявних проблемних 

питань функціонування, які потребують усунення поза політичним процесом. В 

іншому випадку, щонайменше, можливе розбалансування роботи 

правоохоронної системи держави, додаткові матеріальні витрати з державного 

бюджету, які, враховуючи реальний соціально-економічний стан України, 

видаються зайвими. Окрім того, прийняттю державно-управлінського рішення 

такого рівня, враховуючи специфіку завдань та компетенції ДБР, за логікою має 

передувати проведення парламентських слухань з даного питання. 

Можливість прийняття Законопроєкту № 8060 безпосередньо пов’язана із 

прийняттям Законопроєкту № 8059  забезпечує виконання змісту ч. 3 ст. 1 КПК 

України, згідно якої зміни до кримінального процесуального законодавства 

України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього 

Кодексу та/або до законодавства про кримінальну відповідальність, та/або до 

законодавства України про адміністративні правопорушення. Тому даний 

проєкт Закону суттєвих зауважень не викликає (вих. лист б/н від 31.10.2022 р.) 

(виконавці: Ю.С. Рєпіна). 

13. Пропозиції щодо проєктів Законів України «Про Державне бюро 

військової юстиції» (реєстр. № 6569 від 28.01.2022 р.) та «Про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального 

процесуального кодексу України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

Державне бюро військової юстиції» (реєстр. № 6570 від 28.01.2022 р.), 

підготовлені на виконання запиту Голови Комітету з питань правоохоронної 
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діяльності Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення Президента 

НАПрН України О.В. Петришина (вх. лист № 135 від 28.01.2022 р.).  

Науковці Інституту в цілому підтримуючи ідею створення військової 

юстиції, висловили сумнів у доцільності створення Державного бюро 

військової юстиції та якісності запропонованої Законопроєктом правової 

основи для нього, зазначили наступне. Так, викликає певний сумнів закладена у 

положеннях Законопроєкту концепція щодо створення нового центрального 

правоохоронного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, а саме – 

Державного бюро військової юстиції (Державне бюро). Адже на цей орган 

пропонується покласти виконання частини тих функцій із попередження, 

виявлення, припинення та розслідування злочинів, кримінальних проступків, а 

також здійснення державного нагляду (контролю) з метою забезпечення 

законності та правопорядку у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, об’єднаних силах, військово-цивільних та військових 

адміністраціях, інших державних органах, які комплектуються 

військовослужбовцями, оборонно-промисловому комплексі держави, з метою 

забезпечення прав та законних інтересів військовослужбовців і прирівняних до 

них осіб, інтересів держави в сфері оборони та безпеки, які сьогодні покладені 

на інші уже існуючі державні органи (наприклад, Службу безпеки України, 

Національну поліцію України, Державне бюро розслідувань, а також Військову 

службу правопорядку Збройних сил України). При цьому, в інших державних 

органів і надалі залишиться певна частина обов’язків Державного бюро. 

Конструкція «Державне бюро військової юстиції є центральним 

правоохоронним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом» є занадто 

складною і не відповідає вже усталеному підходу до визначення статусу 

подібних органів. Призначати на посаду Голову Державного бюро має Кабінет 

Міністрів України за  пропозицією комісії з проведення конкурсу на зайняття 

посади Голови Державного бюро, а звільняти – Кабінет Міністрів України з 

підстав, визначених у Законопроєкті. Законопроєкт не передбачає конкурсний 

порядок прийняття на службу, що не відповідає організаційно-правовим 
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засадам публічної служби. Отже, Законопроект має бути доповнений 

положенням про організацію та проведення конкурсу на зайняття посади 

Голови Державного бюро, складом Конкурсної комісії (вих. лист б/н від 

19.02.2022 р.) (виконавець: Ю.С. Рєпіна). 

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

змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  «Про 

Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 7552 від 12.07.2022 р.), 

підготовленого на виконання запиту Голови Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України С. К. Іонушаса та на доручення Першого 

віце-президента НАПрН академії України В.А. Журавля (вх. лист б/н від 

28.07.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що Закон України «Про Державне 

бюро розслідувань» потребує удосконалення у частині визначення 

уповноважених посадових осіб ДБР, підстав та порядку зберігання, носіння та 

застосування вогнепальної зброї і спеціальних засобів, а також застосування 

заходів фізичного впливу під час виконання службових обов’язків особами 

рядового і начальницького складу ДБР постійно, а не лише в період дії 

надзвичайного або воєнного стану, обґрунтовуючи це тим, що  ДБР є 

державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо 

запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених до його компетенції (вих. лист б/н від 10.08.2022 

р.). (виконавці: О.І. Марочкін, М.І. Пашковський, Ю.С. Рєпіна). 

 

 

На запит Головного слідчого управління Служби безпеки України на 

виконання показників паспорту бюдженої програми (1): 

1. Пропозиції та зауваження до  проєкту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження» (реєстр. № 8038 від 15.09.2022 р.), підготовлені 
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на звернення Головного слідчого управління Служби безпеки України (вх. б/н 

від 04.10.2022 р.) (вих. лист № 197-01-40 від 10.10.2022 р.). 

Підтримуючи необхідність вдосконалення нормативної регламентації 

відповідного сегменту здійснення кримінальної процесуальної діяльності, у той 

же час науковці Інституту звертають увагу на окремі положення 

Законопроєкту, які ними не підтримуються: відсутність у проекті запобіжників 

щодо попередження бездіяльності слідчого; необхідність виокремлення 

міжнародного розшуку як окремого виду розшуку в кримінальному 

провадженні, який має свої особливості та ін. (виконавці: Н. В. Глинська, М. І. 

Пашковський, Ю. С. Рєпіна, Д. І. Клепка). 

 

На запит міністерств: 

 

На доручення Міністерства юстиції України понад виконання паспорту 

бюджетної програми (1 документ): 

1. Пропозиції до проєктів плану заходів з опрацювання нормативно-

правових актів Союзу РСР та Української РСР (Української СРР) з метою 

визначення положень, котрі доцільно інкорпорувати до законодавства 

України, та переліку актів вищих представницьких органів Союзу РСР, 

Української РСР (Української СРР), що не застосовуються на території 

України з дня набуття чинності Конституцією України, на виконання Закону 

України  «Про дерадянізацію законодавства України» від  21 квітня 2022 р. № 

2215-ІХ, підготовані за виконання звернення заступника Міністра юстиції 

України Олександра Банчука та на виконання доручення головного ученого 

секретаря НАПрН України Є. Гетьмана (вх. лист електронною поштою б/н від 

01.08.2022 р.)  

Науковці Інституту зазначили, що Проєкт плану заходів з опрацювання 

нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР (Української СРР) з 

метою визначення положень, котрі доцільно інкорпорувати до законодавства 

України, вбачається за доцільне викласти у вигляді таблиці з такими 
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структурними блоками, як: 1) порядковий номер; 2) зміст заходу; 3) 

відповідальні виконавці; 4) строк виконання 5) особливі примітки (за 

необхідністю). Серед, власне, заходів, що доцільно передбачити у 

запропонованому плані, зокрема, варто вказати на такі як створення робочої 

групи із досвідчених фахівців у галузі теорії та практиків для опрацювання 

нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР (Української СРР) з 

метою визначення положень, котрі доцільно інкорпорувати до законодавства 

України; згрупування за галузями законодавства нормативно-правових актів 

Союзу РСР та Української РСР (Української СРР), положення яких можуть 

бути інкорпоровані до законодавства України тощо (вих. лист № 123-01-52 від 

05.08.2022 р.) (виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, С. С. Шрамко, К. 

А. Новікова, Д. О. Куковинець, А.О. Гаркуша, А.С. Сидоренко, П.П. Нога). 

 

 

На доручення Міністерства освіти і науки України понад виконання 

паспорту бюджетної програми підготовлено 4 документи: 

1. Пропозиції щодо проблемних питань, які потребують вирішення на 

державному рівні щодо налагодження наукової, науково-організаційної, 

науково-педагогічної діяльності працівників закладів вищої освіти та наукових 

установ в умовах воєнного стану», підготовлені за запитом Міністерства освіти 

і науки України та на виконання доручення головного ученого секретаря 

НАПрН України Є. А. Гетьмана (вх. лист б/н від 19.04.2022 р.). 

Фахівцями Інституту було сформульовано низку пропозицій щодо 

налагодження наукової, науково-організаційної, науково-педагогічної 

діяльності працівників наукових установ та закладів вищої освіти. Так, 

наголошено на необхідності зберегти фінансування відповідних установ і 

закладів, зокрема, із підтримкою видавничої діяльності, проведення в 

дистанційному і змішаному режимах наукових заходів, заохоченнями тих, хто 

надає безкоштовні видавничі та інші послуги. Все ще залишається актуальним 

питання розширення мережі безкоштовних україномовних електронних джерел 
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наукової інформації, зокрема за рахунок оцифрування їх паперових версій тощо 

(вих. лист № 80-01-52 від 25.04.2022) (виконавці – В. С. Батиргареєва,  

Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса, Л. М. Демидова, В. М. Пашков, Н. О. Гуторова,  

М. Г. Колодяжний, А. О. Гаркуша, О. В. Новіков,  Т. О. Михайліченко,  

А. С. Сидоренко, Ю. Ю. Забуга, Є. С. Гнедик, П. П. Нога, Д. О. Куковинець). 

2. Інформація щодо припинення співпраці з установами і вченими з рф та 

рб, підготовлена за запитом заступника Міністра освіти і науки України з 

питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова та на виконання доручення 

головного ученого секретаря НАПрН України Євгена Гетьмана (вх. лист б/н від 

09.05.2022 р.). 

Науковцями Інституту зазначено таке. Інститут не має укладених угод 

про співпрацю у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

з науковими установами академій наук рф та рб. Науковці НДІ ВПЗ не мають 

звань іноземних членів академій наук рф та рб і не входять до складу 

редакційних колегій та рад наукових видань рф та рб. Надані пропозиції 

стосовно російських та білоруських установ і вчених, до яких є можливим 

застосування спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) через їх 

антиукраїнську діяльність (вих. лист № 84-01-52 від 18.05.2022) (виконавці –  

В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Д. О. Куковинець). 

3. Науково-правовий висновок до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо 

питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених», 

підготовлені на виконання листа заступника Міністра освіти і науки України з 

питань європейської інтеграції О. Шкуратова та на доручення головного 

ученого секретаря НАПрН України Є. Гетьмана (вх. лист б/н від 24.05.2022). 

Фахівці Інституту дійшли висновку, що рецензований Законопроєкт 

потребує суттєвого доопрацювання. Висловлено низку зауважень щодо змін у 

визначенні поняття «молодий вчений» та щодо змісту термінів 

«постдокторант», «науковий результат», «наукове програмне забезпечення», 

«принципи належного управління дослідницькими даними (принципи FAIR)», 
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«національної електронної науково-інформаційної системи». Видається 

дискусійним і таким, що потребує додаткового обґрунтування, запропонований 

у законопроекті поділ молодих вчених на категорії із передбаченням для кожної 

з них окремих форм фінансової підтримки. незрозумілим є механізм, за яким 

юридичні особи, в складі яких є об’єкти дослідницької інфраструктури, мають 

забезпечити наявність необхідних умов для доступу до наукового обладнання 

вітчизняного та (або) імпортного виробництва та належне надання послуг з 

користування таким обладнанням тощо (вих. лист № 90-01-52 від 02.06.2022) 

(виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса, В. Ю. Шепітько, 

В. М. Шевчук, Л. М. Демидова, Н. В. Глинська, М. Г. Колодяжний, Г. К. Авдєєва, 

Т. О. Михайліченко, Ю. С. Рєпіна, Ю. Ю. Забуга, Д. І. Клепка, О. І. Марочкін, 

К. А. Новікова, Д. О. Куковинець, М. О. Соколенко). 

4. Інформація щодо питань розвитку вітчизняної освіти та науки, 

підготовлена за запитом першого заступника Міністра Міністерства освіти та 

науки України А. Вітренка та на виконання доручення віце-президента НАПрН 

України В. Журавляа (вх. лист ел. поштою № 103 від 25.01.2022). 

Фахівці Інституту надали інформацію: 1) про позиції Інституту у світових 

та європейських рейтингах та особливості участі в такому рейтингуванні та/або 

ранжуванні; 2) про забезпечення в Інституті якості освіти, освітньої та наукової 

діяльності з урахуванням міжнародних та європейських стандартів якості 

освіти; 3) про оцінку рівня заробітних плат наукових працівників вітчизняних 

наукових установ у відповідності до світових та європейських показників 

(стандартів); 4) про інтеграцію вітчизняної системи освіти і науки у світовий та 

європейський простір (імплементація міжнародних та європейських норм до 

національного законодавства в сфері освіти і науки; впровадження практик та 

спільних проектів; визнання освіти та результатів наукових досліджень; стан та 

перспективи двосторонньої співпраці; стан міжнародної академічної 

мобільності; актуальний стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС у сферах освіти (по рівнях освіти) і науки) (вих. лист № 32-01-52 від 

26.01.2022) (виконавці – В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва). 
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5. Пропозиції на проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

«Питання Національних наукових центрів», розроблений на виконання 

завдання, визначеного пунктом 9 доручення Прем’єр-міністра України від 25 

січня 2016 № 52073/1/1-15 до абзацу першого частини третьої статті 14 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 

2015 року № 848–VIІІ, підготовлені на виконання запиту МОН України та за 

дорученням головного ученого секретаря НАПрН України Є. Гетьмана (вх. 

лист б/н ел. поштою від 19.09.2022 р. ) 

Зокрема, для економії бюджетних коштів і уникнення їх витрачання на 

утримання установ, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність 

сумнівної якості, запропоновано розробити та затвердити Постановою Кабінету 

Міністрів України єдиний для всіх установ державний загальнонаціональний 

стандарт щодо проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних 

робіт, їх організації і проведення, оцінки якості та приймання результатів (вих. 

лист № 181-01-52 від 22.09.2022 р.) (виконавці – Г. К. Авдєєва, Н. В. Нетеса, 

С.С. Шрамко, А. С. Сидоренко). 

 

 

 

5.2. Науково-правові (науково-експертні) висновки щодо 

правозастосовної діяльності. 

На запит Верховного Суду спрямовано 9 документів: 

На запит Верховного Суду на виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 9 документів: 

1. Науково-правовий висновок щодо визнання працівників ФОП 

колективом, який, відповідно до ст. 47 КК України, може клопотати про 

передачу особи на поруки, підготовлений за зверненням судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду Т. Шевченко (вх. № 318 від 

06.12.2021). 
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Науковці Інституту дійшли таких висновків. Колектив фізичної особи – 

підприємця охоплюється поняттям колективу підприємства, установи, 

організації, зазначеним у ст. 47 КК. У разі встановлення об’єктивної 

неможливості виконання колективом обов’язків по здійсненню заходів 

виховного характеру, вказаних у клопотанні про звільнення від кримінальної 

відповідальності, передача такому колективу особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, на поруки не відповідатиме цілям самого звільнення від 

кримінальної відповідальності(вих. лист № 69-02-35 від 21.02.2022) (виконавці 

– В. І. Борисов, С. О. Муха). 

2. Науковий висновок у справі № 236/4762/19 (провадження № 51-

2075км21) щодо тлумачення окремих положень ч. 4 ст. 307 КК України, 

підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного суду С. Голубицького  (вх. № 319 від 07.12.2021). 

Науковці Інституту дійшли таких висновків. Надані на аналіз матеріали 

орієнтують на висновок про відсутність щодо наведеної ситуації 

«добровільності» щодо  здачі/видачі наркотичних засобів. Така добровільність 

буде лише за умови, що відповідний предмет переносився особою з метою здачі 

органам держави і саме підчас такого перенесення вона була зупинена 

працівниками поліції (вих. лист № 25-02-35 від 20.01.2022) (виконавці – В. І. 

Борисов, О. О. Пащенко). 

3. Науковий висновок у справі № 310/3772/20 (провадження № 51-

1922кмо21) щодо тлумачення окремих положень примітки до ст. 358 КК 

України, підготовлений за зверненням голови Касаційного кримінального суду 

у складі Верховного суду С. Кравченка (вх. № 333 від 23.12.2021). 

Науковці Інституту дійшли наступних висновків. Декларація про доходи 

та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної 

допомоги, є офіційним документом у розумінні примітки до ст. 358 КК (вих. 

лист № 27-02-35 від 20.01.2022) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

4. Науково-правовий висновок щодо змісту ознак кримінального 

правопорушення, передбаченого нормою ч. 1 ст. 426 КК України «Бездіяльність 
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військової влади», підготовлений за зверненням судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду Г. Анісімова  (вх. № 319 від 339/1 

від 30.12.2021). 

Науковець Інституту дійшов таких висновків. Співставляючи норми, 

зазначені в статтях 17216 КУпАП і 426 КК України, треба керуватися не тільки 

безпосереднім сприйняттям їх текстів, а й положеннями загальних частин цих 

кодексів. Більш вагомі положення для відмежування зазначених статей 

містяться в ст. 10 КУпАП та ч. 2 ст. 11 КК України. Законодавчої вказівки про 

обов’язки начальника достатньо для застосування норм ст. 426 КК України. Її 

можна підсилити зверненням до посадових обов’язків того чи іншого 

начальника, серед яких у більш узагальненій формі буде зазначений і такий 

обов’язок, але конкретно він (обов’язок) випливає із тексту саме ст. 426 КК 

України. Суб’єктивна сторона цього виду діяння характеризується наступним 

чином: форма – умисна вина, вид – прямий чи непрямий умисел або змішана 

форма вини – умисел до діяння, необережність до наслідку. Ті тлумачення 

«істотної шкоди», як надавалися до зазначеної редакційної зміни стосовно п. 3 

примітки до ст. 364 КК України, залишилися в силі для чинної редакції п. 2 

примітки до ст. 425 КК України (вих. лист № 43-02-35 від 31.01.2022) 

(виконавець – В. І. Борисов). 

5. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень статей 5 

та 2032 КК України, підготовлений за зверненням судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду В. В. Наставного (вх. б/н від 

12.05.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що ст. 2032 КК України в редакції 

Закону від 14 липня 2020 року № 768-ІХ відповідно до ст. 5 КК України має 

зворотну дію у часі відносно ст. 2032 КК України в редакції Закону, яка діяла до 

13 серпня 2020 року. Остання встановлює відповідальність за зовсім інше 

діяння, вчинення якого не було можливим під час чинності попередньої 

редакції  ст.2032 КК України. Закон України від 14 липня 2020 року № 768-ІХ 

«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
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азартних ігор» скасовує кримінальну відповідальність за діяння, інкриміновані 

особі і кваліфіковані за ст. 2032 КК України в редакції Закону, яка діяла до 13 

серпня 2020 року. Особа, яка вчинила діяння, передбачене ст. 2032 КК України 

в редакції Закону від 14 липня 2020 року № 768-ІХ, до набуття цим законом 

чинності, не підлягає кримінальній відповідальності, оскільки на момент 

вчинення такого діяння воно не було передбачене законом як кримінально 

протиправне (вих. лист № 97-02-35 від 13.06.2022) (виконавці – В. І. Борисов,  

О. О. Пащенко). 

6. Науковий висновок щодо співвідношення норм, передбачених ч. 1 та 

ч. 2 ст. 75 КК України, підготовлений за зверненням судді Великої 

Палати Верховного суду Г. Р. Крет (вх. б/н від 03.08.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що норма частини першоi ст. 75 КК 

не встановлює загальних правил (умов та обмежень) для ч. 1 та ч. 2 цiєї статтi 

щодо звiльнення засудженого від покарання з випробуванням. Зазначенi там 

обмеження не поширюються на випадки затвердження угоди мiж сторонами 

про примирения або про визнання вини (вих. № 152-01-35 від 29.08.2022 р.) 

(виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

7. Науково-правовий висновок стосовно тлумачення ч. 1 ст. 154 КК 

України, підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального суду 

Верховного Суду М. І. Ковтуновича (вх. б/н від від 12.08.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що нормою ч. 1 ст. 154 КК 

встановлена кримінальна відповідальність за примушування особи без її 

добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру лише з третьою 

особою (вих. № 177-01-35 від 19.09.2022 р.) (виконавці – Д. П. Євтєєва, Д. О. 

Куковинець). 

8. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ст. 366 КК 

України, підготовлений за зверненням судді Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного суду Т. В. Матієк (вх. лист № 08.09.2022 р.).  

Науковці Інституту дійшли висновку, що електронний журнал 

пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор» характеризується 
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ознаками офіційного документа та є предметом кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (вих. № 201-01-35 від 

18.10.2022 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. Пащенко). 

9. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень ст. 15 КК 

України (у частині можливості оцінки поведінки неосудної особи як замаху на 

вчинення кримінального правопорушення), підготовлений за зверненням судді 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду В. В. Наставного 

(вх. б/н від 19.10.2022 р.). 

Науковці Інтситуту дійшли висновку, що разі вчинення суспільно 

небезпечного діяння неосудною особою про кваліфікацію кримінального 

правопорушення вести мову неможливо. У таких випадках йдеться лише про 

юридичну (кримінально-правову) оцінку її діяння. Вчинене неосудною особою 

діяння не може розглядатися як замах, а ненастання небезпечних наслідків має 

розглядатися як обставина, що знижує в цілому його суспільну небезпечність 

(вих. лист № 224-01-35 від 11.11.2022 р.) (виконавці – В. І. Борисов, О. О. 

Пащенко). 

 

 

До Офісу Генерального прокурора на виконання паспорту бюджетної 

програми підготовлено 6 документів: 

1. На запит заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка 

підготовлені роз’яснення щодо певних кримінальних правопорушень проти 

основ національної безпеки україни, громадської безпеки й проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку (статті 111, 1111, 1112, 1142, 2583, 

2585, 260, 4362, 438 КК) (вх. лист б/н від 26.05.2022). 

Фахівцями було зауважено, що якість нових норм, про які йдеться у 

Запиті, викликає багато зауважень науковців і правозастосувачів та потребує 

проведення окремих самостійних кримінально-правових досліджень  з метою 

подальшого науково аргументованого удосконалення диспозицій низки норм із 

ознаками криміналізованих діянь та санкцій з покараннями за їх вчинення. 
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Надано низку суджень щодо розмежування складів кримінальних 

правопорушень, передбачених: а) ст. 111 та ч.ч. 3 ̶ 7 ст. 1111, ст. 1112, ст. 1142; б) 

ч. 1 ст. 1111  та  ч. 2 ст. 4362; в) змісту визначення «перехід на бік ворога» 

(перехід особи в цивільну, військову організацію чи щось інше) у контексті ст. 

111 (державна зрада) КК, а також розмежування складів кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 1111 (колабораційна 

діяльність) КК у цьому сенсі; г) змісту і спрямованості умислу за ст. 1142 КК, 

розмежування за суб’єктивною стороною кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 1142 та ч. 2 ст. 4362  КК; ґ) можливої правової колізії між ст. 

2583, ст. 2585 та ст. 1111 КК щодо кваліфікації діянь, пов’язаних з «ЛНР» та 

«ДНР», враховуючи попередню судову практику; д) щодо правильності 

кваліфікації дій особи (громадянина України), пов’язаних з участю в діяльності 

«ЛНР» та «ДНР», за ст. 2583, ст. 260, а також за ст. 111 КК у разі участі в 

збройній агресії проти України після 24 лютого 2022 р. (вих. лист № 96-01-55 

від 10.06.2022) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько,  

Н. В. Шульженко, О. О Попович, В. В. Базелюк). 

2. Науково-експертні довідки, підготовлені на запит начальника 

Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про 

катування та інших серйозних порушеннях прав громадян з боку 

правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора Ю. Бєлоусова: 

– довідка про особливості кримінального провадження щодо 

військовополонених; довідка про обставини, які підлягають доказуванню у 

кримінальних провадженнях за ст. 438 КК України; довідка про правовий 

статус та заборону примусового обміну до російської федерації громадянина 

України, захопленого ЗСУ під час військової дії в рядах ворога зі зброєю в 

руках; довідка про колізію інституту обміну військовополонених та інших осіб 

з зобов’язаннями кримінального переслідування і покарання осіб, винних у 

вчиненні міжнародних злочинів (виконавець – М. І. Пашковський); 

3. Науково-правовий висновок фахівців відділу дослідження проблем 

кримінального права щодо участі дітей у збройних конфліктах, підготовлений 
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за запитом Заступника Генерального прокурора І. Мустеци та на виконання 

доручення головного ученого секретаря НАПрН України Є. А. Гетьмана (вх. 

лист б/н від 16.09.2022 р.). 

Науковці Інституту дійшли висновку, що кваліфікація вчинених дій щодо 

дітей під час здійснюваної агресії РФ проти України має здійснюватися з 

урахуванням положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду 

та через застосування ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни» 

(«інші порушення законів та звичаїв війни»), або інших статей Особливої 

частини КК України (за умови, що такі діяння прямо передбачені як 

кримінальні правопорушення та визнаються спеціальними нормами) (вих. № 

199-01-52 від 12.10.2022 р.) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, Н. В. 

Шульженко, К. А. Новікова, В. В. Базелюк, Д. О. Куковинець). 

4. Роз’яснення щодо певних кримінальних правопорушень (статті 190, 

200, 361 КК України), підготовані за запитом заступника начальника 

Департамента – начальника управління організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави 

Офісу Генерального прокурора П. Баранчука (вх. б/н від 28.10.2022 р.). 

Науковцями Інституту здійснено розмежування складів кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 361 КК України. Надано 

інформацію щодо змісту визначення «незаконних операцій з використанням 

електронно-обчислювальної техніки» у контексті ст. 190 (шахрайство) КК 

України, а також наявності складу злочину із такою кваліфікуючою ознакою у 

разі розміщення у мережі Інтернет оголошення про продаж товару чи надання 

послуг без мети виконання зобов’язання та спрямованості умислу на 

заволодіння майном (грошовими коштами) потерпілої особи. Зазначено, що 

можлива ідеальна сукупність лише кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 3 ст. 190 КК України («Шахрайство, шляхом незаконних 

операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки») та ст. 200 КК 

України («Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, 
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обладнанням для їх виготовлення») (вих. № 215-01-32 від 04.11.2022 р.) 

(виконавці – К. А. Новікова, О. О. Попович, Д. О. Куковинець). 

5. Роз’яснення щодо ст. 441 КК, підготоване за запитом Офісу 

Генерального прокурора (вх. б/н від 05.12.2022 р.). 

Науковцями Інститутут зазначено, що точність розуміння екоциду як 

явища, а також встановлення змісту обов’язкових його ознак як кримінального 

правопорушення, потребує звернення уваги на норми міжнародного права. Такі 

норми, а також позиції міжнародних і національних експертів, провідних 

науковців слугують орієнтиром для законодавця при встановленні кримінальної 

відповідальності за це кримінальне правопорушення, а для правозастосувачів – 

при кваліфікації вчиненого особою діяння при розслідуванні та притягненні 

винного до кримінальної відповідальності. Зауважено, що екоцид 

характеризується міжнародними експертами як злочин виключно зі значними 

наслідками (реальними або такими, безповоротньо мають настати) із дуже 

серьозним впливом на екосистему (вих. № 237-01-32 від 12.12.2022 р.) 

(виконавець – Л. М. Демидова, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

6. Науково-експертні довідки щодо основних положень певних законів, 

спрямовані до Офісу Генерального прокурора за ініціативою науковців 

Інституту: 

– довідка про основні положення Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення добору  та підготовки прокурорів» 

від 14 квітня 2022 року № 2203IX (проєкт № 5158 від 25.02.2021); довідка про 

основні положення Закону України «Про запобігання загрозам національній 

безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб,  які мають значну економічну 

та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»  

№ 1780-IX від 23 вересня 2021 р. щодо прокурорів (виконавець – 

С. В. Подкопаєв). 
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На доручення Служби безпеки України на виконання паспорту 

бюджетної програми (8 документів): 

1. Відповідь щодо актуальних кримінально-правових питань воєнного 

періоду, підготована за запитом заступника начальника Головного слідчого 

управління Служби безпеки України О. Буряка (вх. б/н від 21.09.2022 р.). 

Науковці Інституту погодились з презентованою точкою зору про те, що 

дії військово-політичного керівництва рф спрямовані не просто на зміну меж 

території чи державного кордону (ст. 110 КК України), а по суті на 

насильницьке повалення конституційного ладу України, тобто ліквідацію 

незалежності нашої держави, припинення її існування (ст. 109 КК України). 

Однак, стаття 109 КК, на відміну від ст. 110 КК, не містить такої кваліфікуючої 

ознаки, як загибель людей чи інші тяжкі наслідки, а тому містить і значно 

нижчу санкцію. У зв’язку з цим це питання потребує більш детального 

вивчення з метою внесення відповідних змін до КК України. Зазначено, що 

завдання ракетних ударів по цивільним об’єктам є порушенням законів і 

звичаїв війни і має також кваліфікуватися за ст. 438 КК України. Підкреслили, 

що стосовно особливостей досудового розслідування воєнних злочинів 

складність викликає не тільки їх співвідношення із злочинами проти основ 

національної безпеки або громадської безпеки відповідно чинного КК України, 

але й розкриття окремих ознак складів правопорушень відповідно до 

міжнарондого законодавства. Фахівці зауважили, що привілей комбатанта  не 

може бути виправдовуючим аргументом у ході судового процесу щодо 

військових злочинів тощо (вих. № 192-01-40 від 04.10.2022 р.) (виконавці – Л. 

М. Демидова, М. В. Шепітько, Н. В. Шульженко, В. В. Базелюк).  

2. Науково-правовий висновок щодо законопроєктів з питань 

боротьби з тероризмом (реєстр. № 7349 від 05.05.2022 р., № 7350 від 

05.05.2022 р. і № 7699 від 26.08.2022 р.), підготований за запитом заступника 

начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України О. 

Букрєєва (вх. б/н від 24.09.2022 р.)  
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Науковці Інституту дійшли висноку, що аналізовані законопроєкти 

потребують ретельного вивчення, аналізу і професійного доопрацювання. У 

такій редакції змістовної частини аналізованих Проєктів  останні не можуть 

бути винесені на розгляд Верховної Ради України. Висловлено правову позицію 

щодо незгоди з виокремленням терористичної групи від організованої 

терористичної групи й введенням останньої в понятійний (термінологічний) 

апарат законодавства України про кримінальну відповідальність (КК України). 

Аналіз законопроєктів №№  7349, 7350 є підґрунтям для  висловлювання 

судження щодо намагання авторів законопроєктів сформулювати визначення 

терористичної групи, організованої терористичної групи та терористичної 

організації як різновидів відповідних для останніх родових понять, що 

зазначені в ст. 28 КК України  ̶  групи, організованої групи, злочинної 

організації. Впевнені, що це хибний підхід, що призведе, до необґрунтованої 

декриміналізації суспільно небезпечних діянь, які зараз кваліфікуються як 

терористичні злочини, зокрема за певними частинами ст. 258-3 КК, і до 

необґрунтованого розширення меж криміналізації, якщо група з 2-х осіб вчиняє 

приміром злочин терористичної спрямованості, які не передбачені статтями 

112, 147, 258-260, 443, 444 КК. У Проєктах №№  7349, 7350 використовується 

нова правова конструкція – «злочини терористичної спрямованості», проте 

відсутне чітке визначення змісту такого словосполучення, що є недотриманням 

принципу правової (юридичної) визначеності як основного елемента 

верховенства права. Залишилося поза увагою авторів існуюча прогалина Закону 

України «Про боротьбу з тероризмом» і кримінального законодавства, а саме 

відсутність визначення терористичної мети. Зауважено, що необхідне 

проведення системного аналізу розмежування норм ст. 258-6 Проєкту від 

суміжних. Крім того, також доцільно надати чітку дефініцію терористичної 

мети та терористичної діяльності тощо (вих. № 188-01-40 від 28.09.2022 р.) 

(виконавці – Л. М. Демидова, О. С. Попович). 

3. Науково-правовий висновок щодо внесення змін до кримінального і 

кримінального процесуального законодавства для забезпечення кримінального 
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переслідування осіб, відповідальних за діяльність приватних військових 

компаній у контексті збройної агресії рф проти України, підготовлений на 

доручення Головного слідчого управління Служби безпеки України (вх. б/н від 

11.10.2022 р.) (вих. № 203-01-40 від 20.10.2022 р.). 

ГСУ СБУ констатовано участь громадян рф та рб у складі ПВК у 

збройній агресії проти України. Інформація, що є наразі у розпорядженні, 

дозволяє по-різному кваліфікувати з позицій Міжнародного гуманітарного 

права персонал приватних військових компаній (ПВК), які беруть участь у 

міжнародному збройному конфлікті на боці рф: (і) організатори та керівники 

ПВК, що знаходяться в рф та/або не беруть безпосередню участь у військових 

діях, – цивільні особи; (ii) працівники ПВК, які беруть безпосередню участь у 

військових діях, – підкатегорія цивільних осіб з урахуванням застережень за ст. 

51(3) ДПІ. В будь-якому з зазначених варіантів участь таких цивільних осіб у 

збройному конфлікті є незаконною, відповідним імунітетом комбатанта вони не 

володіють, а тому можуть притягуватися до кримінальної відповідальності за 

будь-які фактично вчинені злочини. У випадку, коли ПВК включено до складу 

збройних сил рф і з цього приводу зроблено відповідне повідомлення за ст. 

43(3) ДПІ, такі працівники можуть набувати статус комбатанта. У разі, якщо 

хтось з працівників ПВК не є громадянином рф або не проживає постійно в рф, 

то додатково до статусу цивільної особи відповідає критеріям найманця, при 

цьому найманці не можуть набувати статус комбатантів.  

КК України містить задовільну правову регламентацію для забезпечення 

притягнення до кримінальної відповідальності як організаторів, пособників 

(зокрема, осіб, які здійснюють фінансування), керівників, так і учасників ПВК.  

Пропозиція з запровадження спеціальної норми щодо кримінальної 

відповідальності за створення, фінансування, керівництво воєнізованим або 

збройним формуванням, що бере участь у збройній агресії російської федерації 

або агресії іншої країни проти України (варіант: бере участь у збройному 

конфлікті на боці держави-агресора), або за участь у такому формуванні, 

потребує попереднього аналізу причин неможливості притягнення їх до 
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кримінальної відповідальності за існуючої правової регламентації, 

моделювання відповідних ситуацій кваліфікації (виконавці: М.І. Пашковський, 

М. В. Карчевський, Т.О. Михайліченко, Ю.Ю. Забуга, Н.О. Гуторова). 

4. Відповідь щодо кваліфікації дій осіб окремих категорій як 

колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), підготована за запитом 

заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки 

України О. Буряка (вх. б/н від 06.11.2022 р.)  

Науковці Інституту зазначили, що безпосереднє викладання вчителями 

(викладачами) предметів на основі вже впроваджених стандартів країни-

агресора на окупованих територіях не утворює об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 КК України, у 

формі «впровадження стандартів освіти держави-агресора». Дії медичного 

персоналу (організаційні, у тому числі головних лікарів), які полягають у 

виконанні своїх безпосередніх обов’язків, якщо вони не містять складу іншого 

кримінального правопорушення, не можуть бути кваліфіковані за ст. 111-1 КК 

України. Дії колишніх співробітників ДСНС України, які знаходяться на 

тимчасово окупованій території та надають допомогу цивільному населенню, 

не містять складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК 

України (вих. № 228-01-40 від 14.11.2022 р.) (виконавці:  

Д. П. Євтєєва, О. О. Пащенко, М. В. Карчевський, Т.О. Михайліченко, Ю.Ю. 

Забуга). 

5. Відповідь щодо запропонованих варіантів кваліфікації злочинних дій 

організаторів (учасників) псевдореферендумів  за дорученням Головного 

слідчого управління СБУ (ел.лист б/н  від 28.09.2022). 

Науковцями лабораторії надана наступна відповідь щодо кваліфікації дій 

Голів виборчих комісій та членів виборчих комісій за ст. 111-2, ст. 111-1 ч. 5, 

ст. 110 ч. 2 КК України - дії цих осіб мають бути кваліфіковані лише за ч. 5 ст 

111-1 КК України, за умови, що суб’єкти злочину є громадянами України. 

Через невдале формулювання законодавцем положень ч. 5 ст. 111-1 КК та ст. 

111-2 КК маємо їх також фактичну конкуренцію. У цьому випадку маємо 
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керуватися принципом “всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться 

на її користь”, а також принципом правової визначеності. Враховуючи, що ч. 5 

ст. 111-1 КК України містить пряму вказівку на організацію та проведення 

референдумів, то саме за цією нормою і має бути кваліфіковано дії винних осіб, 

якщо цим повною мірою вичерпується їх протизаконна діяльність щодо 

співпраці з державою-агресором та/або окупаційною адміністрацією. Якщо 

Голови виборчих комісій чи їх члени є громадянами рф, то їх дії підпадають під 

ознаки ст. 332-1 та ст. 110 КК України. Щодо кваліфікації дій спостерігачів-

іноземців, які висловлюються про законність псевдореферендумів та 

відсутність порушень за ст. 332-1, ст. 111-2, ст. 110 ч. 2 КК України. У випадку, 

якщо спостерігачем за псевдореферендумом є іноземець, за вийнятком 

громадян держав-агресорів, то кваліфікація його дій, на нашу думку, має 

відбуватися за ст. 111-2 та ст. 332-1 КК.  Враховуючи, що ст. 111-2 КК є 

спеціальною, а ст. 110 КК України - загальною нормою, то згідно вищевказаних 

правил, кваліфікація дій спостерігачів-іноземців за ч. 2 ст. 110 КК України є 

зайвою. Ст. 111-2 КК передбачає кримінальну відповідальність за умисні дії, 

спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням чи 

окупаційній дміністрації держави-агресора шляхом вчинення 5 альтернативних 

форм діянь, таких як: реалізації рішень або дій цих суб’єктів; підтримки їх 

рішень або дій;  добровільного збору матеріальних ресурсів чи інших активів їх 

представникам; добровільної підготовки або  добровільна передача 

матеріальних ресурсів чи інших активів їх представникам. Спостерігачі-

іноземці в даному випадку вчиняють якраз підтримку рішень та дій щодо 

проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. В частині 

кваліфікації їх дій за ст. 332-1 КК України - без заперечень. Щодо кваліфікації 

дій громадян рф, які беруть участь в комісіях та в якості спостерігачів за ст. 

332-1, ст. 110 ч. 2 КК України заперечення відсутні. (вих.лист № 189-01-40 від 

29.09.22 ).  (виконавці –  Т.О. Михайліченко, Ю.Ю. Забуга). 

6. Окремі міркування щодо упорядкування застосування процедур in 

absentia в кримінальному провадженні (зокрема, за ст.ст. 193, 297-1 КПК 
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України) з приводу звернення ГСУ СБУ про надання висновку за проєктом 

Закону України (реєстр. № 8038 від 15.09.2022 р.), підготовлені на звернення 

Головного слідчого управління Служби безпеки України  (вх. б/н від 04.10.2022 

р.) (вих. лист № 197-01-40 від 10.10.2022 р.) 

Науковці Інституту зазначили, що поняття «міжнародний розшук» 

використовується в КПК України з моменту його прийняття в 2012 році. Суди, 

вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою за відсутності підозрюваного, виходили з того, що доказом 

оголошення підозрюваного у міжнародний розшук є повідомлення 

Генерального секретаріату Інтерполу або НЦБ Інтерполу в Україні чи 

повідомлення МВС РФ. Внаслідок змін, внесених до КПК України законами 

України № 119-VIII від 15.01.2015 та № 769-VIII від 11.12.2015, оголошення 

особи в міжнародний розшук стало однією з підстав для здійснення 

спеціального досудового розслідування (ч.2 ст. 297-1 КПК). Зважаючи на 

можливість зловживання слідчим, прокурором інститутом оголошення 

підозрюваного в міжнародний розшук та відсутності судового контролю за 

обґрунтованістю цього рішення на стадії досудового розслідування, 

пропонується виключити зі ст.ст. 193, 297-1 КПК посилання на міжнародний 

розшук та обумовити розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого та 

здійснення спеціального досудового розслідування доведенням прокурором 

таких обставин: підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на 

тимчасово окупованій території України; підозрюваний, обвинувачений виїхав 

та/або перебуває за межами України, зокрема на території держави, визнаної 

Верховною Радою України державою-агресором. Відповідно, потреба у 

внесенні змін до ст. 281 КПК, а також у визначенні в КПК поняття 

«міжнародний розшук» зникає (вих. лист б/н від 20.10.2022 р.) (виконавець: М.І. 

Пашковський). 

7. Науково-правовий висновок щодо питань вилучення, зберігання та 

обліку в умовах правового режиму воєнного стану зброї, боєприпасів, а також 
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захопленого у ворога озброєння, військової техніки та іншого військового 

майна, підготовлений на запит Головного слідчого управління Служби безпеки 

України (вх. лист б/н від 21.09.2022  р.) (вих. лист № 194-01-40 від 05.10.2022 

р.). 

У зверненні від Головного слідчого управління Служби безпеки України 

до НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України порушено питання 

належної організації вилучення, огляду, визнання речовими доказами та 

подальшого зберігання значної кількості зброї, боєприпасів, військової техніки 

та іншого військового майна (або їх залишків) при здійсненні кримінального 

провадження в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема, стосовно 

проваджень про злочини, передбачені ст. 438 КК України. Не зважаючи на 

точкові зміни до чинного КПК України щодо здійснення кримінального 

провадження в умовах воєнного стану, багато питань не знайшли свого 

нормативного вирішення, зокрема щодо вилучення, використання та зберігання 

зброї, боєприпасів, габаритної військової техніки, іншого військового майна. 

Тому, на думку науковців Інституту, нагальною є необхідність внесення змін до 

чинного КПК та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та 

передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна 

органами дізнання, досудового слідства і суду (виконавці: Н. В. Глинська, М.І. 

Пашковський, Д.І. Клепка, О.І Марочкін, Ю.С. Рєпіна). 

8. Науково-правовий висновок щодо можливих шляхів відшкодування 

шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з агресією 

рф, підготовлений на звернення Головного слідчого управління Служби 

безпеки України (вх. лист б/н від 13.12.2022 р.) (вих. б/н від 19.12.2022 р.). 

Дослідження суті поставлених питань в Аналітичній довідці дозволило 

науковцям Інституту надати такі висновки. По-перше, питання щодо 

особливостей розслідування та притягнення до відповідальності суб’єктів 

кримінальних правопорушень потребує істотного доопрацювання. 

Конкретизації потребують питання щодо релевантності теми довідки, способів 

та мети спрощення процедури спеціального досудового розслідування. 
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По-друге, положення ч. 6 ст. 9 КПК України не є релевантними до 

питання визначення рф як цивільного відповідача в кримінальному 

провадженні. Вирішення цього питання можливе лише шляхом внесення 

відповідних змін до КПК України. Наразі щодо підозрюваних, які належать до 

збройних формувань рф, слід притягувати як цивільних відповідачів центральні 

органи рф, яким підпорядковуються відповідні формування. А щодо 

підозрюваних, які належать до збройних формувань, що знаходяться під 

загальним контролем рф, (у т.ч. незаконних комбатантів), слід притягувати як 

цивільних відповідачів центральні органи рф, через які такий загальний 

контроль переважно здійснювався  (виконавці: Н.В. Глинська, М.І. 

Пашковський, Д. І. Клепка, Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга). 

 

 

 

Розділ 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 25 науково-правових висновків на замовлення 

фізичних та юридичних осіб на загальну суму 121 500,00 грн: 

Ознайомлення з матеріалами замовників для подальшого надання 

науково-правового висновку за договором (11): 

1) договір № 02/11 від 11.01.2022 р. за зверненням фізичної особи 

щодо наявності в діях особи ознак кримінального або адміністративного 

правопорушення (2000,00 грн);  

2) договір № 04/25 від 25.05.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

роз’яснення питань винесення ухвали про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою» (2000,00 грн);  
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3) договір № 06/29 від 29.06.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

щодо роз’яснення положень ст. 201-2 КК України» (2000,00 грн);  

4) договір №  08/18 від 18.07.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

щодо окремих кримінальних процесуальних питань ( 2 000,00 грн); 

5) договір № 10/20 від 20.07.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань ( 2 000,00 грн); 

6) договір №  12/18 від 18.08.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань ( 2 000,00 грн); 

7) договір №  14/19 від 19.08.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань ( 2 000,00 грн); 

8) договір № 17/22 від 22.09.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань ( 500,00 грн); 

9) договір № 21/27 від 27.10.2022 року за зверненням адвоката щодо 

призначення судом покарання за ст. 307 КК України (2000,00 грн); 

10) договір № 25/28 від 28.12.2022 року за зверненням адвоката щодо 

наявності в діях особи складу адміністративного правопорушення, пов’язаного 

з корупцією, за ст. 172-7 КУпАП (2000,00 грн); 

11) договір № 26/28 від 28.12.2022 року за зверненням фізичної особи 

щодо вручення особі повідомлення про підозру в умовах воєнного стану 

(2000,00 грн). 

 

Надання науково-правових висновків за договорами (14): 

1) договір № 01/11 від 11.01.2022 р. за зверненням фізичної особи 

щодо роз’яснення положень ч. 3 ст. 209 КК України (10 000,00 грн);  

2) договір № 03/04 від 04.02.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

проблемних питань визначення підслідності НАБУ та підсудності ВАКС 

(15 000,00 грн);  
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3) договір № 05/30 від 30.05.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

роз’яснення питань винесення ухвали про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою» (3600,00 грн). 

4) договір № 07/29 від 29.06.2022 року за зверненням адвоката щодо 

тлумачення положень ст. 2012 КК України (18 000,00 грн); 

5) договір № 09/18 від 18.07.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань (3 000 грн); 

6) договір № 11/20 від 20.07.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань (3 000 грн); 

7) договір  № 13/18 від 18.08.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань (3 600 грн); 

8) договір № 15/23 від 23.08.2022 р. за зверненням адвоката щодо 

окремих кримінальних процесуальних питань (3 600 грн); 

9) договір № 16/09 від 09.09.2022 р. за запитом адвокатського 

об’єднання щодо окремих питань судового провадження у Вищому 

антикорупційному суді (10 000 грн); 

10) договір № 19/26 від 26.09.2022 р.  за запитом адвоката щодо 

окремих питань звільнення прокурора від виконання своїх обов’язків (10 000 

грн); 

11) договір № 20/24 від 24.10.2022 р. за запитом адвоката щодо окремих 

питань кримінального та кримінального процесуального права  (10 000 грн); 

12) договір № 22/26 від 26.12.2022 р. за запитом адвоката щодо окремих 

питань кримінального та кримінального процесуального права (5600 грн); 

13) договір № 23/26 від 26.12.2022 р.  за запитом адвоката щодо 

окремих питань кримінального та кримінального процесуального права (5600 

грн); 

14) договір № 24/28 від 28.12.2022 р. за запитом адвоката щодо окремих 

кримінальних процесуальних питань (10000 грн). 
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Розділ VІІ 

УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ 

ЗАХОДІВ: КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, “КРУГЛИХ СТОЛІВ” 

ТОЩО 
 

7.1. Наукові заходи, що були організовані та проведені  

Інститутом (11): 

 

Заходи на виконання показників паспортів бюджетних програм (9): 

1. V всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-

розшукової діяльності» (25 лютого 2022 р., м. Хмельницький). 

Співорганізатори: Національна академія Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького, Національний авіаційний університет, 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України (В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. В, Голіна, 

Н. О. Гуторова, А. Х. Степанюк, О. О. Пащенко, К. А. Новікова, О. В. Новіков, 

Т. О. Михайліченко, М. Г. Колодяжний, Ю. Ю. Забуга, Д. І. Клепка, Г. К. 

Авдєєва, С. С. Шрамко, І. О. Христич, К. А. Автухов, А. В. Калініна). Кількість 

учасників – 200. Видано збірник матеріалів. 

2. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: 

міжнародний круглий стіл (режим онлайн, 5 травня 2022 р.). Співорганізатори: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Науково-дослідний 

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

України (В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса, Л. М. Демидова,  

В. І. Борисов, М. В. Шепітько, В. В. Базелюк, К. А. Новікова). Кількість 

учасників – 205. Видано збірник матеріалів. 

3. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: VІ 

міжнародна науково-практична конференція (режим онлайн, 12 травня 2022 р.). 
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Співорганізатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, відокремлений підрозділ в Харківській 

області громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

(В. С. Батиргареєва, Л. М. Демидова (голова орг.комітету), В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва, Н. В. Нетеса, М. В. Шепітько, М. В. Карчевський, Н. В. Шульженко, 

К. А. Новікова, В. В. Базелюк, О. С. Попович, Д. О. Куковинець,  

А. І. Максименко). Кількість учасників – 70. Видано збірник матеріалів. 

4. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

міжнародний круглий стіл (м. Полтава, 16 червня 2022р.). Співорганізатори: 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ інтелект. власн. НАПрН України; БО 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»; ГО «Асоціація 

фармацевтичного і медичного права» (В. С. Батиргареєва, Н. О. Гуторова, 

В. М. Пашков, А. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, А. С. Сидоренко, Ю. Ю. 

Забуга, П. П. Нога, Є. С. Гнедик). Кількість учасників – 47. Видано збірник 

матеріалів. 

5. Кримінальне право України перед викликами сучасності і 

майбуття: яким воно є і яким йому бути?: Міжнародна наукова конференція 

(м. Харків, 21-22 жовтня  2022 р.). Співорганізатори: Комісія з питань правової 

реформи при Президентові України, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України, громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». Кількість учасників – 100. Планується видання збірника 

матеріалів (В. І. Борисов, Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, К. А. Новікова, 

В. В. Базелюк, Д. О. Куковинець).  

6. Нова архітектура безпекового середовища України: всеукраїнська 

науково-практична конференція (м. Харків, 23 груд. 2022 р.). Кількість 

учасників – понад 100. Видано збірник матеріалів (В.С. Батиргареєва, Д. П. 
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Євтєєва, Н. В. Нетеса, С. С. Шрамко, О. В. Гальцова, В. В. Голіна, М. Г. 

Колодяжний, Б. М. Головкін, С. В. Панова). 

7. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: VI Медико-правовий форум (м. Полтава, 

25.11.2022). Співорганізатори: НАПрН України; НДІ вивч.проблем злочинності 

ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

Видавництво «Аluna» (Польща); ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного 

права». (Н. О. Гуторова, В. М. Пашков,  А. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, А. 

С. Сидоренко, Ю. Ю. Забуга, П.П. Нога, Є.С. Гнедик). Кількість учасників – 32. 

Видано збірник матеріалів. 

8. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах 

воєнного стану: круглий стіл (режим онлайн, 23 грудня 2022 р.). Організатори: 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України (В.С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Н. В. Нетеса, Н. 

В. Глинська, С. В. Подкопаєв, Д.І. Клепка, М. І. Пашковський , А.А. Барабаш, Ю. 

С. Рєпіна, Т.Є. Дунаєва). Кількість учасників – 20. Готується до видання збірник 

матеріалів «круглого столу». 

9. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: міжнародний науково-практичний «круглий стіл», 

присвячений Всеукраїнському тижню права, (м. Харків,12 грудня 2022 року). 

Організатор: НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України (В. Ю. 

Шепітько, В. О. Коновалова, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, В. О. Яремчук,  

М. О. Соколенко).  Кількість учасників – 50. Планується видання збірника 

матеріалів. 

 

Наукові заходи, організовані за власною ініціативою Інституту (2): 

1. Перевірка доброчесності кандидатів під час доборів до органів 

державної влади: майстер-клас. Організатор – Рада молодих учених НДІ ВПЗ 

ім. акад. В.В. Сташиса (Харків, 1 лютого 2022 р.). Кількість учасників – 53. 
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2. Про доктрину права України: науковий захід, на якому відбулася 

доповідь акад. НАПрН України, проф. М.І.Панова, (м. Полтава, Полтавський 

юридичний інститут, 23 травня 2022 р.). Співорганізатори: НДІ вивч.проблем 

злочинності ім.акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. (Н. О. Гуторова, Д. П. Євтєєва, А. О. Гаркуша, Т. О. 

Михайліченко, П.П. Нога, Є.С. Гнедик). Кількість учасників – 15. 

 

 

7.2. Наукові заходи, в яких брали участь науковці Інституту. 

За звітний період співробітники Інституту взяли активну участь у роботі 

понад 80 міжнародних, республіканських, регіональних та місцевих науково-

практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, зокрема: 

1. Державна політика перехідного періоду як основа реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України: міжнародний круглий стіл (21 січня 

2022 р.). Організатор: Національна академія правових наук України за участі 

Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя (Л. М. Демидова,  

М. В. Шепітько). 

2. Collecting information and victims’ rights regarding atrocities  

committed in Ukraine since 24 February 2022: Webinar of Marina Lostal, PhD, and 

Matthew Gillet, PhD (24 March 2022 Project Sunflowers). Організатор: Проєкт 

«Соняшники» (Project Sunflowers) (М. В. Шепітько). 

3. Збір інформації про порушення міжнародного гуманітарного права 

та інші звірства, вчинені в Україні з 24 лютого 2022 року – чому це важливо 

та як це зробити: інформаційна сесія (режим онлайн, 19 травня 2022 р.). 

Організатор: Проєкт «Соняшники» (Project Sunflowers) (М. В. Шепітько). 

4. Науковий диспут щодо обговорення проблем, обумовлених 

розгорнутою Росією війни проти України, і механізмів міжнародно-правового 

захисту українців від країни-агресора (м. Краків, 20 травня 2022 р.). 

Організатор: Ягеллонський університет (Польша) (К. А. Новікова); 
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5. Міжнародна науково-практична конференція «Український 

дослідницький простір в умовах війни: адаптація й перезавантаження 

технічних і юридичних наук», яка відбулася 31 травня 2022 р. на базі онлайн 

платформи ZOOM; організатори: юридичний факультет Ризького університету 

Страдіня (РДУ) спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (Україна), Кримінологічною 

асоціацією України, Національним юридичним університетом імені Ярослава 

Мудрого (Україна) та Інститутом аеронавтики (AERTI) Ризького технічного 

університету, механічним факультетом Техніка та аеронавтика (Т. Є. Дунаєва, 

Д.І. Клепка); 

 

1. VIII (XXI) Львівський форум кримінальної юстиції (м. Львів, 9-11 

червня 2022 р. Організатори: Львівський форум кримінальної юстиції, 

Львівський державний університет внутрішніх справ, Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі, Державне бюро розслідувань, JustTalk) 

(М. В. Карчевський, Н. О. Гуторова, В. М. Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. Забуга, М. 

В. Шепітько, М.І. Пашковський). 

2. Сучасні виклики правовим системам Литви та України: 2022: 

міжнародна наукова конференція (м. Вільнюс, 10 червня 2022 р.). Організатор: 

юридичний факультет Вільнюського університету (Литва) (К. А. Новікова). 

3. Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: конституційно-

правовий вимір: круглий стіл, який відбувся 12 квітня 2022 р. на базі онлайн 

платформи ZOOM; організатори: Конституційний Суд України, Національна 

академія правових наук України, Національна школа суддів України, Центр 

правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення 

НАПрН України та ДВНЗ Ужгородський національний університет  

(М. І. Пашковський, Л. М. Москвич); 

4. Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й 

перезавантаження технічних і юридичних наук: міжнародна науково-

практична конференція, яка відбулася 31 травня 2022 р. на базі онлайн 
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платформи ZOOM; організатори: юридичний факультет Ризького університету 

Страдіня (РДУ) спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (Україна), Кримінологічною 

асоціацією України, Національним юридичним університетом імені Ярослава 

Мудрого (Україна) та Інститутом аеронавтики (AERTI) Ризького технічного 

університету, механічним факультетом Техніка та аеронавтика (Т. Є. Дунаєва, 

Д.І. Клепка, Т. О. Михайліченко). 

5. Гуманітарні виклики для України в умовах військового стану та їх 

правове вирішення: семінар від 6 квітня 2022 р. Організатори «Центр правової 

підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення» Національної 

академії правових наук України та ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» (І. С. Яковець). 

6. Подолання війни – правові та економічні перспективи вільної України: 

міжнародна науково-практична конференція (м. Вісбаден, Німеччина, 10 

червня 2022 р.). Організатори:   Wiesbaden Business School, 2022 (В. М. Шевчук). 

7. Modern directions of scientific research development: 12-а міжнародна 

науково-практична конференція (м. Чикаго, США, 18-20 травня 2022 року).  

Організатор: BoScience Publisher Chicago; Отримано Сертифікат (В. М. 

Шевчук). 

8. Contemporary Challenges in Administrative Law from an interdisciplinary 

perspective: 5-та міжнародна науково-практична конференція (м. Бухарест, 

Румунія, 27 травня 2022 року).  Організатор: Society of Juridical and 

Administrative Sciences (Bucharest, Romania); Отримано Сертифікат (В. М. 

Шевчук). 

9. Проблеми адаптації кримінального законодавства України до acquis 

communautaire Європейського Союзу: панельна дискусія VI Харківського 

Міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 5 жовтня 2022). 

Співорганізатори: Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Робоча група з розвитку кримінального права Комісії з питань 

правової реформи при Президентові України, Консультативна Місія 
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Європейського Союзу в Україні (Н. О. Гуторова, М. В. Шепітько, О. О. 

Пащенко, Д. О. Куковинець). 

 

 

Розділ 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 2 - 2 
Розділи монографій 

 

усього 7 6 13 

виданих в Україні 4 5 9 

виданих за кордоном 3 1 4 

Навчальні видання/розділи (підрозділи) у 

виданні 
3 3 6 

Науково-практичні видання /розділи 

(підрозділи) у виданні 
2 - 2 

Періодичні видання 2 - 2 
Збірники наукових праць 9 - 9 
Аналітичні дослідження 1 2 3 
Реферативні огляди - - - 

Коментарі до законодавства/розділи 

(підрозділи ) у коментарях до законодавства 
- 1 1 

Наукові статті у виданнях, що індексуються у 

базах Web of Science та/або Scopus 

 

10 2 12 

Наукові статті у фахових виданнях категорії 

«Б» 

 

66 6 72 

Наукові статті у інших закордонних наукових 

періодичних виданнях 
4 2 6 

Наукові статті в інших вітчизняних наукових 

періодичних виданнях 
8 5 13 
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Тези 369 72 441 

Навчально-методична література за освітньою 

програмою з підготовки докторів філософії 
- 9 9 

Рецензії - 1 1 

Довідкова література,  2 1 3 
Збірники нормативних актів, звіти 2 - 2 

 

 

8.1. Наукові праці, що були видані на виконання 

показника паспорту бюджетної програми 6581040 

(за темами фундаментальних досліджень) 

 

Монографії за темами фундаментальних досліджень (2): 

Монографії, видані в Україні (2): 

1. Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України: 

монографія. Харків: Право, 2022. 300 с. (17,4 д.а.). 

2. Пашков В. М., Гнедик Є. С. Правове регулювання медичного 

туризму в умовах війни в Україні : монографія.  Харків : Право, 2022.  188 с. 

(10,9 д.а). 

 

Розділи монографій за темами фундаментальних досліджень (7): 

Розділи монографій, виданих в Україні (4): 

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

медичної допомоги особам, які тримаються під вартою. Єдиний медичний 

простір України: правовий вимір: монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. 

Харків : Право, 2022. Підрозд. 2.5. С. 141-148 (авт. внесок  0,25 д.а.). 

2. Клепка Д.І., Крицька О.І. Розголошення лікарської таємниці у 

кримінальному провадженні: вітчизняний та зарубіжний досвід. Єдиний 

медичний простір України: правовий вимір: монографія/ за заг. ред. С.Г. 

Стеценка. Харків : Право, 2022. 477-485 (авт. внесок  0,25 д.а.). 
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3. Пашков В. М., Гуторова Н. О. Принципи безоплатного вільного 

донорства крові та її компонентів: проблеми запровадження в Україні. Єдиний 

медичний простір України: правовий вимір: монографія / за заг. ред. С. Г. 

Стеценка. Харків : Право, 2022. Підрозділ 7.14. С. 128-142 (0,3 д.а).  

4. Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних 

медичних знань при встановленні фактів катувань. Єдиний медичний простір 

України: правовий вимір: монографія / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Харків : 

Право, 2022. Підрозділ 7.13. С. 579-584 (0,45 д.а.). 

 

Розділи монографій, виданих за кордоном (3): 

1. Shepitko V., Shepitko M. Criminalistics and Forensic Sciences in 

Ukraine: History and Current Trends. Developments of сriminalistics theory and 

future of forensic expertology: liber amicorum profesoriui Egidijui Vidmantui 

Kurapkai. Collective monograpfy / Malewski H., MatulienеS., Shepitko V., 

Shepitko М., Shevchuk V. and others.Vilnius, Lithuanian association of criminalists, 

Mykolas Romeris University, 2022. 608 р. P. 117-132. (1,5 д.а. / 0,75 д.а.). 

2. Shevchuk V. Innovative Essence of Criminalistic and Prospective 

Directions of its Development. Developments of сriminalistics theory and future of 

forensic expertology: liber amicorum profesoriui Egidijui Vidmantui Kurapkai. 

Collective monograpfy / Malewski H., MatulienеS., Shepitko V., Shepitko М., 

Shevchuk V. and others.Vilnius, Lithuanian association of criminalists, Mykolas 

Romeris University, 2022. 608 р.Рр. 152-168 (1,2 д. а.). 

3. Гуторова Н.О., Михайліченко Т.О. Leagal issues of epidemic safety due 

to the pandemic COVID-19 and the war in Ukraine. Європейський вимір сучасної 

правової науки: колективна монографія. Riga:Izdevnieciba Baltija Publishing, 

2022. С. 120-136 (авторський внесок 0,3 д.а). 

 



 263 

Навчальні видання (розділи/підрозділи) у виданні за темами  

фундаментальних досліджень (3): 

1. Степанюк А. Ф. Сутність та зміст поняття персоналу УВП як об’єкта 

запобігання кримінальним правопорушенням у сфері виконання покарань. 

Запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом 

установ виконання покарань України: навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. 

В.Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. 

Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 192 с. 

Підрозд. 1.2. С.28-41 (авт.: 0,3 д.а.). 

2. Використання спеціальних знань у судочинстві відповідно до 

міжнародних стандартів: навчально-методичний комплекс з навчальної 

дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право» / уклад. Г. К. Авдєєва. Харків: НДІ ВПЗ імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2022 (1,6 д.а.). 

3. Теоретичні та практичні проблеми юридичної відповідальності за 

порушення законодавства про охорону здоров'я: навчально-методичний 

комплекс з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. Т. О. Михайліченко, Ю. Ю. 

Забуга. Харків: НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 2022 

(2 д.а.). 

 

 

Науково-практичні видання (розділи/підрозділи) у виданні за темами 

фундаментальних досліджень (2):  

1. Збірник пропозицій та роз’яснень з актуальних питань права в 

умовах війни фахівців сектору дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України / упоряд.: Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, Н. В. Шульженко та 
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ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 

Харків: Право, 2022.  68 с. 

2. Збірник науково-правових висновків фахівців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України на запити Верховного Суду у 

2021 р. / упоряд.: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д. П.Євтєєва, Д. 

О.Куковинець; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В.Сташиса НАПрН 

України. Харків : Право, 2022. 88 с. 

 

Періодичні видання за темами фундаментальних досліджень (2):  

1. Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва 

(голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 43. 166 с. (19,23 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). 

2. Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва 

(голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 44 (у редакції) (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). 

 

Збірники наукових праць за темами фундаментальних досліджень (9): 

1. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики 

та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-

практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : 

Вид-во НАДПСУ, 2022. 1064 с. (61,85 д.а.). 

2. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

матеріали міжнар. кругл. столу (м. Полтава, 16 черв. 2022р.); електрон. наук. 
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вид. Уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога; НДІ вивч.проблем злочинності ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

НДІ інтелект. власн. НАПрН України; БО «Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД»; ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». 

Харків: Право, 2022. 122 с. (4,2 д.а.). 

3. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні 

: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 5 трав. 2022 р. / упоряд. та заг. ред.: 

Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. 

шк. суддів України; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права»; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса.  Харків: Право, 2022. 310 с. 

4. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ 

міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. 

Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: 

Право, 2022.  268 с. DOI: https://doi.org/10.31359/ 978-966-998-424-1. 

5. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: 

яким воно є і яким йому бути: матеріали міжнар. наук. конференції, м. Харків, 

21-22 жовт. 2022 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та 

ін. Харків : Право, 2022 (у редакції). 

6. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму (м. 

Полтава, 25.11.2022); електрон. наук. вид. Уклад.: А.С. Сидоренко; НАПрН 

України; НДІ вивч.проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН 

України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Видавництво «Аluna» 

(Польща); ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Харків: Право, 

2022. с. 168. (5,98 д.а.). 

7. Нова архітектура безпекового середовища: зб. тез всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 23 груд. 2022 р.). Харків: Юрайт, 2022. 196 с. 
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8. Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах 

воєнного стану: матеріали круглого столу, м. Харків, 23 груд. 2022 р. / редкол.: 

Н. В. Глинська (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. 

В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2022.  с. (у редакції). 

9. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 12 

груд. 2022 р.) / електрон. наук. вид., редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), В.М. 

Шевчук, Г. К. Авдєєва, М. О. Соколенко.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Лаб. «Використання сучас. досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Харків: Право, 2022. 104 с. DOI: 

https://doi.org/10.31359/978‐966‐998‐460-9. 

 

Аналітичні дослідження за темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Право на охорону здоров’я та медичну допомогу в установах 

виконання покарань і слідчих ізоляторах: сучасний стан і перспективи: 

Інформаційно-аналітичний дайджест / Уклад. Степанюк А. Х, Яковець І. С., 

Гальцова О. В. та ін. Харків: Юрайт, 2022. 304 с. (Яковець І.С. – 5,0 д.а., 

Степанюк А.Х. – 1,0 д.а., Гальцова О.В. – 2,0 д.а.; заг. обсяг – 12,6 д.а.). 

 

Наукові статті за темами фундаментальних досліджень (88):  

 

Наукові статті у виданнях, що індексуються  

базами Web of Science та/або Scopus (10): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q1/Q2 (-): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (10): 

1. Borysov V., Shakun V., Babanina V. Application of constitutional  

principles in criminal legislation of Ukraine. Revista de la Universidad del Zuli. Vol. 

13, № 38. 2022. Р. 140-158. DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.38.10 (журнал 

індексується в міжнародній науковометричій базі Web of Science) (0,2 авт. д.а.).  

https://doi.org/10.31359/978‐966‐998‐460-9
http://dx.doi.org/10.46925/rdluz.38.10
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2. Holovkin B., Tavolzhanskyi О., Lysodyed О. 2021. Corruption as a 

cybersecurity threat in the new world order. Connections: the Quarterly Journal. 20 

(2): 2021. 75–87. DOI: https://doi.org/10.11610/Connections.20.2.07 (журнал 

індексується в науко-метричній базі Scopus, Q4) (0,6 д.а.) (не увійшла до звіту 

2021 р.). 

3. Gutorovа N., Lapkin A.,  Yevtieieva D. Legal and social challenges of 

COVID-19 vaccination before and after the 2022 russian invasion of Ukraine. 

Wiadomosci Lecarskie. 2022. № 75. С. 1699-1704. (авторський внесок 0,3 д.а.) 

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus») Q 4. 

4. Mykhailichenko T., Zabuha Yu., Babanina V., Syiploki M. Protection of 

the Right to Health During the Period of Armed Conflict: The Experience of Ukraine. 

Access to Justice in Eastern Europe. 2022. № 4 (16). С. 1-18. (авторський внесок 

0,3 д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus») Q 4. 

5. Pashkov V., Soloviov O., Harkusha A. Legal characteristics of 

pharmaceutical activity under the emergency conditions: pandemic and war. 

Wiadomości Lekarskie. 2022 № 75. С. 2238-2246. (авторський внесок 0,33 д.а.) 

(журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Scopus») Q 4. 

6. Pashkov V., Sydorenko A., Soloviov O., Leagal characteristic of 

Medical and social rehabilitation during the post-covid recovery period. Acta 

Balneologica. 2022. № 6. C. 568-573. (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази «Web of Science Core Collection») Q 4 

7. . Zabuha Yu., Osadcha A., Mykhailichenko T. Public health vs. medical 

exploitation as a type of human trafficking. Wiadomości Lekarskie. 2022. (подано до 

ред.).(авторський внесок 0,33 д.а.) (журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази «Scopus») Q 4. 

8. Orlovskyi R., Us O., Shevchuk V. Committing a Criminal Offence by an 

Organized Criminal Group. Pakistan Journal of Criminology. Vol.14. № 2. April-

June 2022. Рр. 33-46. URL:  http://www.pjcriminology.com 

/publications/committing-a-criminal-offence-by-an-organized-criminal-group/ 

журнал індексується у міжародних наукометричних базах Scopus, 
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IndexCopernicus, внесено  до бібліографічних баз The Vernadsky National Library 

of Ukraine, Google Scholar; Erih Plus), Q 4.   

9. Shevchuk V.M., Musiienko O. L., Sokolenko M.О. Criminal Offenses 

Related to Illicit Trafficking in Falsified Medicines: Investigation Problems. 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2022, (cz). Рр..  URL: (журнали 

індексуються у міжародних наукометричних базах Scopus, PubMed/Medline, 

EBSCO, IndexCopernicus, PolishMedicalLibrary (GBL), Polish Ministry of Science 

and Higher Education), Q 4. (знаходиться в редакції). 

10.  Shevchuk  O., Shevchuk V., Kompaniiets I., Lukashevych S., Tkachova 

O. (2022). Features of ensuring the rights of drug addicts for rehabilitation in Ukraine 

and the European Union: Comparative Legal Aspect. Juridical Tribune – Tribuna 

Juridica. Volume 12. Issue 2. Pр. 264 - 

282.URL: www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul12v2_en.html (0.8 д.а) (індексується 

в Scopus, Web of Science, PubMed, MEDLINE, Q 4).  

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України (66): 

1. Глинська Н. В., Клепка Д. І. Цифровізація кримінального 

провадження: окремі  аспекти концептуалізації (частина 1). Питання боротьби 

зі злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 

2022. Вип. 43. С. 24-44 (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). 

2. Рєпіна Ю. С. Проблеми забезпечення гласності та відкритості 

судового процесу із використанням новітніх технологій в умовах сьогодення 

України. Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. 

ред.) та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 45-58 (0,5 д.а.) (журнал 

індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus 

http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul12v2_en.html
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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. Здійснення судового контролю під час досудового 

розслідування в режимі дистанційного судового провадження: аналіз судової 

практики. Питання боротьби зі злочинністю. 2022. Вип. 44. (подано до 

редакції) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index 

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

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

Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського). 

4. Марочкін О. І. Електронні документи як докази у кримінальному 

провадженні: природа, становлення та особливості використання. Інтернаука: 

міжнародний науковий журнал. Серія: Юридичні науки. 2022. № 11 (0,8 д.а.). 

URL: https://www.inter-nauka.com/issues/law2022/11/8371 (журнал індексується 

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

Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials Directory; 

Google Scholar; Наукова періодика України; Bielefeld Academic Search Engine 

(BASE);Electronic Journals Library; Open J-Gate; Academic keys; Staats- und 

Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; входить до переліку фахових 

видань України категорії "Б" за напрямом «Юридичні науки», Наукова 

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

5. Демура М.І., Клепка Д.І. Перспективи застосування штучного 

інтелекту у галузі кримінального судочинства. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2022. № 5. С. 554-558 URL: 

http://lsej.org.ua/5_2022/133.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-

5/133 (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index 

Copernicus International» (Польща), входить до переліку фахових видань 

України категорії "Б" за напрямом «Юридичні науки», Наукова періодика 

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

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/133
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-5/133
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6. Барабаш А. А. Цифровізація кримінального провадження в Україні : 

законодавчі передумови та сучасний стан. Law. State. Technology, 2022. № 2  (у 

редакції) (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index 

Copernicus International» (Польща).  

7. Дунаєва Т.Є. Особливості предмету доказування кіберзлочинів в 

Україні під час воєнного стану. Dictum  factum. 2022. № 2. 0,5 д.а. (в ред.) 

(видання індексується у Google Scholar, Наукова періодика України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського).  

8. Батиргареєва В. С. Методологія кримінологічного вивчення 

правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. 

Питання боротьби зі злочинністю. зб. наук.пр. Харків: Право, 2022.  Вип. 44. 

(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 
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переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки», журнал 
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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 
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та державне управління. 2022. № 1. С. 131–136.  (0,5 д.а.) DOI 
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правил у проєкт нового Кримінального кодексу України – важливий крок на 
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до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

28. Степанюк А.Ф. Правовий стан караності. Вісник пенітенціарної 
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періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory). 

40. Shepitko V. Theoretical and methodological model of criminalistics and its 

new directions. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. 2022. 

Issue 3 (25). P. 9-20. URL: https://khrife.org/index.php/journal (0,8). (індексується 

в Index Copernicus International (ICV 2021: 100), DOAJ, Ulrich’s, ERIH PLUS, 

WorldCat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE), Academic Research Index (ResearchBib), RefSeek, CORE, 

EuroPub, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Vernadsky National Library) 

41. Малєвскі Г., Курапка Е. В., Шепітько В. Криміналістична дидактика в 

контексті руху до єдиного європейського криміналістичного простору: погляди 

студентів Литви та України. Вісник Національної академії правових наук 

України. 2022. № 4 DOI: 10.31359/1993-0909-2022-29-4-129 (журнал 

індексується у міжародних наукометричних базах IndexCopernicus, The 

Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar; Erih Plus). 

42. Shevchuk V.M. Innovative optimization directions of investigative 

(detective) activity in modern condition. Theory and Practice of Forensic Science 

and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. Kharkiv: NSC “Hon. Prof. M. S. 

Bokarius FSI”, 2021. Issue 2 (24). Pp. 8-25.(0,8 д. а.). URL: https://khrife-

journal.org/index.php/journal/article/view/483/530 (не увійшло до звіту за 2021 р.). 

(індексується в Index Copernicus International (ICV 2021: 100), DOAJ, Ulrich’s, 

ERIH PLUS, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE), Academic Research Index (ResearchBib), RefSeek, 

CORE, EuroPub, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Vernadsky National 

Library) 

43. Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення. Проблеми 

законності. 2022. Вип. 156. С. 114–129. (0,8 д.а.) doi: 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537(журнал індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), 

https://khrife.org/index.php/journal
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
https://doaj.org/toc/2708-5171
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502961
https://www.worldcat.org/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics&qt=results_page
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2708-5171
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1993-0917
https://www.refseek.com/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics
https://europub.co.uk/journals/29513
http://esjindex.org/search.php?id=5605
https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/483/530
https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/view/483/530
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
https://doaj.org/toc/2708-5171
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502961
https://www.worldcat.org/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics&qt=results_page
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2708-5171
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://www.base-search.net/about/en/about_source.php?id=11084
https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1993-0917
https://www.refseek.com/search?q=Theory+and+Practice+of+Forensic+Science+and+Criminalistics
https://europub.co.uk/journals/29513
http://esjindex.org/search.php?id=5605
https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537
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«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))  

44. Шевчук В.М. Формування та реалізація криміналістичної методики 

розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний 

науковий електронний журнал.  № 6. 2022. С. 450-455. (0,6 д.а.) (індексується в 

Index Copernicus International). 

45. Шевчук В.М. Виявлення ознак корупційних кримінальних 

правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики 

розслідування. Юридичнии ̆науковий електронний журнал. № 7. 2022.  С. 425 - 

430 (0, 8 др. арк.). URL: http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf (індексується в Index 

Copernicus). 

46. Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні в умовах воєнного стану в Україні. Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2022. Вип. 43. DOI: 

10.31359/2079-6242-2022-43-70. С. 70-76.  (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.)  

47. Авдєєва Г.К. Проблеми і перспективи реформування системи 

експертного забезпечення правосуддя України в умовах євроінтеграції. Ампаро. 

Запоріжжя: Гельветика, 2022. Спецвипуск. Том 1. 182 с. С. 7-14. DOI 

https://doi.org/10.26661/2786-5649-2022-spec-1-01 (індексується в Index 

Copernicus, Vernadsky National Library of Ukraine) (0,5 д.а.)  

48. Яремчук В.О. Криміналістичні та спеціальні знання при розслідуванні 

кримінальних правопорушень у банківській сфері. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2022. № 6. С. 456-458.URL: 

http://lsej.org.ua/6_2022/102.pdf(0,2 д.а.). (журнал включено до міжнародної 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf
https://doi.org/10.26661/2786-5649-2022-spec-1-01
http://lsej.org.ua/6_2022/102.pdf
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наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)) 

49. Яремчук В.О. Інновації у викладанні криміналістики та судової 

експертизи: міжнародний досвід. Юридичний науковий електронний журнал. 

2022. №8. 538-541.URL:http://lsej.org.ua/8_2022/122.pdf(0,2 д.а.). (журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)) 

50. Яремчук В.О. Судова експертиза і криміналістичні знання: сучасність 

і викладання. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя.  2022. № 

10. С. 662-664.  http://lsej.org.ua/10_2022/166.pdf (0,6 д.а.) (журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща)) 

51. Яремчук В.О. Судова експертиза і криміналістичні знання в 

європейських країнах Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя.  

2022. № 11. С. 700-701. http://lsej.org.ua/11_2022/172.pdf (0,6 д.а.) журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

52. Яремчук В.О. Використання інноваційного міжнародного досвіду у 

судовій експертизі та криміналістиці Питання боротьби зі злочинністю. 2022. 

Вип 44.  (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). 

53. Базелюк В. В. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за 

посягання на культурну спадщину як унікальне джерело інформації про минуле 

(порівняльний аналіз ст. 298 КК України та проєкту нового КК). Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (0,5 авт. 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 

http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://lsej.org.ua/8_2022/122.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
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періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (у 

редакції). 

54. Борисов В. І. Кримінальний кодекс України 2001 року: хроніки 

підготовки та прийняття. Вісник Асоціації кримінінального права України. 2022, 

№ 2 (18). С. 16-33. DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267491 (0,8 

авт. д.а.) (журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

55. Демидова Л. М. Синхронізація українського кримінального 

законодавства з Хартією основних прав Європейського Союзу. Вісник Асоціації 

кримінінального права України. 2022, № 2 (18). С. 118-133 (0,9 авт. д.а.). DOI: 

https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267143 (журнал індексується у Index 

Copernicus Journals Master List). 

56. Демидова Л. М. Сучасна доктрина кримінального права 

європейської України: проблеми визначення та формування. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2022.  № 10. С. 549-552.  DOI: 10.32782/2524-

0374/2022-10/137   (0,76 авт. д.а.) (журнал індексується у Index Copernicus 

Journals Master List). 

57. Лапкін А. В., Євтєєва Д. П. Кримінально-правова оцінка дій 

вчителів (викладачів) за викладання на окупованих територіях. Право та 

державне управління. 2022. № 4. (у редакції) (0,25 авт. д.а.) (журнал внесено до 

міжнародних наукометричних баз «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща) та до Google Scholar.  

58. Карчевський М. В. Протидія злочинності в Україні у форматі DATA 

SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 2(98). С. 202-227. URL: 

https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227 (1,5 авт. д.а.) (журнал внесено до 

міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка 

Польща). 

59.  Карчевський М. В. Обчислювальне кримінологічне 

аргументування: поняття, можливості та перспективи використання. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 
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2022. № 4 (100). С. 112-126. DOI:10.33766/2524-0323.100.112-126 (журнал 

внесено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» 

(Республіка Польща). 

60. Куковинець Д. О. Кримінальна відповідальність за розповсюдження 

зображень сексуального характеру без згоди особи: до постановки питання. 

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (1,4 

авт. 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) (у редакції).  

61. Нетеса Н. В. Впровадження стандартів освіти країни-агресора як 

форма кримінально протиправного освітянського колабораціонізму: проблемні 

аспекти тлумачення та правозастосування. Питання боротьби зі злочинністю: 

зб. наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (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) (у редакції).  

62. Новікова К. А. Місце обмежувальних засобів в системі засобів 

кримінального права. Повітряне і космічне право. 2022. № 2 (63). С. 189-194. 

URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/16728 (0,5 авт. д.а.) 

(журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

63. Шепітько М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної 

безпеки під час здійснення правосуддя. Питання боротьби зі злочинністю: зб. 

наук. пр. Харків: Право. 2022. № 44 (0,6 авт. д.а.) (журнал індексується у 

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

64. Шульженко Н. В. Інформаційна безпека суспільства від загроз 

організованої злочинності. Наукові перспективи. Вип. № 12(30), 2022. С. 367-

373. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-12(30)-367-373 (0,6 авт. д.а.) 

(журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

65. Шульженко Н. Інформаційна безпека суспільства від загроз 

транснаціональної організованої злочинності. Аналітично-порівняльне 

правознавство. 2022, № 6 (0,7 авт. д.а.) (у редакції) (журнал індексується у 

Index Copernicus Journals Master List). 

66. Shepitko M., Senatorova O., Zadoia K., Ponomarenko Yu. International 

Criminal Law Perspectives on Artificial Intelligence in Ukraine: between the war and 

legal reformation. Вісник асоціації кримінального права. 2022, № 2(18). С. 34-51. 

DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267202 (0,15 авт. д.а.) (журнал 

індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

 

Наукові статті у інших закордонних наукових періодичних виданнях (4): 

1. Novikova K. Dopuszczalne ograniczenia prawa do osobistej wolności w 

międzynarodowych traktatach i konstytucjach poszczególnych krajów Europy 

Wschodniej.  Evropský politický a právní diskurz. 2022. V. 9, Iss. 1. 6-11. URL: 

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2022/2022-9-1/03.pdf (0,6 авт. д.а) 

2. Yevtieieva D. Criminal Offense or Civil Law Dispute: to the Issue of 

Assessing Unfair Information Business under the Criminal Legislation of Ukraine. 

Teisė. 2022. Vol. 124. Рp. 117–124. DOI: 10.15388/Teise.2022.124.9 (0,5 д.а.) 

(журнал індекується в CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, Google Scholar, 

HEAL link, JournalTOCs,  Lituanistika, QOAM, ROAD, ScienceGate, ScienceOpen, 

Scilit). 



 283 

3. Pashkov V. The Legal Nature of Managed Entry Agreements (MEAs) in 

the Coronavirus Response System. Ukrainian Healthcare Law in the Context of 

European and International Law. Series Title  European Union and its Neighbours in 

a Globalized World. 2022. № 14. С. 276-290. (0,7 д.а.). 

4. Shepitko V., Shepitko M. Nuclear Forensics: Formation and Role in 

Modern Conditions. 18th International Congress «Criminalistics and Forensic 

Expertology: Science, Studies, Practice», 8-10 September 2022, Vilnius (Lithuania) 

P. 20-30 (0,8 д.а. / 0,4 д.а.). 

 

Наукові статті в інших вітчизняних наукових періодичних виданнях (8): 

1. Нога П. П. Функціонування міжнародної системи співробітництва 

фармацевтичних інспекцій в сучасній системі державного контролю якості 

лікарських засобів. Полтавський правовий часопис. 2022. № 2. C. 80-92. (0,5 

д.а.). 

2. Нога П. П. Control quality of medicines: foreign 

experience.Полтавський правовий часопис. 2022. № 3. С. 56–66. (0,5 д.а.). 

3. Пашков В. М. Українські аптеки: соціальна функція чи бізнес на 

крові? Дзеркало тижня. URL:https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-

funktsija-ili-biznes-na-krovi.html. (0,2 д.а.). 

4. Пашков В. М. Про проблеми відпуску за рецептами медичними 

працівниками лікарських засобів і медичних виробів у сільській місцевості. 

Щотижневик «АПТЕКА». 2022. № 04 (1325). URL: 

https://www.apteka.ua/article/627159. (0,2 д.а.).  

5. Шепітько М. Кримінальна відповідальність за здійснення 

псевдоправосуддя  на окупованих територіях. Криміналіст першодрукований. 

№ 21-22/2021. С. 101-110 (0,6 д.а.). URL: https://cutt.ly/0J0cuwK (журнал 

індексується в міжнародних науковометричних базах  Ulrich та ERIHPLUS)(не 

увійшло до звіту за 2021 р.).  

6. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В. Викладання криміналістики та 

судових наук в Україні: історичні та сучасні перспективи. Криміналіст 

https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-funktsija-ili-biznes-na-krovi.html
https://zn.ua/HEALTH/ukrainskie-apteki-sotsialnaja-funktsija-ili-biznes-na-krovi.html
https://www.apteka.ua/article/627159
https://cutt.ly/0J0cuwK
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першодрукований. 2021. № 21-22. С. 39-47 (0,5 д.а.) (журнал внесено до 

міжнародних наукометричних баз Ulrich та ERIHPLUS) (не увійшло до звіту 

2021). 

7. Шевчук В. М. Наукові засади та перспективні напрямки розроблення 

криміналістичної інноватики. Криміналіст першодрукований: міжнар. наук.-

практ. юрид. журнал. № 22. 2021. Харків: Апостіль, 2021. С.10-22. (0,8 д. а.). 

URL:https://www.researchgate.net/publication/357434159_Nina_Kaiser_Christian_B

achhiesl (не  увійшло до звіту за 2021 р.). 

8. Шевчук В.М. Інновації у криміналістичній дидактиці в умовах війни 

та глобальних загроз. Грааль науки: міжнародний науковий журнал.  № 18-19 

(серпень, 2022). Рр. 58 – 70. URL: https://archive.journal-

grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/26.08.2022/5 (індексується в Index 

Copernicus) (0,8 д.а). 

 

Тези наукових доповідей за темами фундаментальних досліджень (369):  

1. Базелюк В. В. Відповідальність росії за знищення культурної 

спадщини України як джерела інформації про минуле нашої країни. 

Кримінальна юстиція в Україна: реалії та перспективи: матеріали круглого 

столу (м. Львів, 23 вересня 2022 р.). Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2022. С. 11–14 (0,2 авт. д.а.). 

2.  Базелюк В. В. Відсутність інформації про правовий зв'язок рф із 

ПВК «Вагнер» – не привід для безкарності. ІІ Наукові читання пам’яті Ганса 

Гросса : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9 

грудня 2022 р.) (0,17 авт. д.а.) (у редакції). 

3. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за посягання на 

об’єкти культурної спадщини як унікальне джерело інформації про минуле 

нашої країни (порівняльний аналіз ст. 298 КК України та проєкту нового КК). 

Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно 

є і яким йому бути? : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Харків, 

21–22 жовтня 2022 р.) (0,25 авт. д.а.) (у редакції).  

https://www.researchgate.net/publication/357434159
https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/26.08.2022/5
https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/26.08.2022/5
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4. Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за пошук об’єктів 

археологічної спадщини як унікального джерела інформації про минуле нашої 

країни (порівняльний аналіз ч. 1 ст. 298 КК України та проєкту нового КК). 

Актуальні проблеми національного законодавства : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). С. 

113–115 (0,17 авт. д.а.). 

5. Базелюк В. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки 

суспільства щодо моральності. Кримінально-правова охорона інформаційної 

безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 

р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права». Харків: Право, 2022. С. 199–201. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 

978-966-998-424-1 (0,2 авт. д.а.). 

6.  Базелюк В. В. Особливості кваліфікації в умовах воєнного стану 

посягань на культурні цінності як джерело інформації про минуле України. 

Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 27 жовтня 

2022 р.). С. 66–69. URL: https://dnuvs.in.ua/naukovi-zahody (0,2 авт. д.а.). 

7. Базелюк В. В. Посягання в період збройного конфлікту на культурні 

цінності як об’єкти інформації про минуле України. Кримінально-правові 

відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнародного 

круглого столу (м. Харків, 5 травня 2022 р.). С. 293–299 (0,3 авт. д.а.). 

8. Базелюк В. В. Посягання на об’єкти культурної спадщини під час 

збройного конфлікту. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, 

освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції онлайн (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.). С. 

220–223 (0,2 авт. д.а.). 

9.  Базелюк В. В. Посягання на рухомі та нерухомі культурні цінності 

як джерело інформації про минуле: виклики сьогодення. Теоретико-прикладні 

https://dnuvs.in.ua/naukovi-zahody
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проблеми правового регулювання в Україні : матеріали VI всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Львів, 9 грудня 2022 р.) (0,18 авт. д.а.) (у 

редакції). 

10. Базелюк В. В. Проблеми кваліфікації посягань в мовах воєнного 

стану на об’єкти культурної спадщини як джерело інформації про минуле 

нашої країни. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали ХІІI 

всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті 

професора П. П. Михайленка (м. Київ, 30 листопада 2022 р.) (0,17 авт. д.а.)  (у 

редакції). 

11. Борисов В. І., Байда А. О., Базелюк В. В. Інформаційна безпека як 

споріднена ознака кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 1142 та 

4362 КК України: питання розмежування. Сучасний розвиток державотворення 

та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х 

міжнародної науково-практичної конференції онлайн (м. Маріуполь, 23 червня 

2022 р.). Зб. тез наук. праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 

2022. С. 34–38 (0,2 авт. д.а.). 

12. Борисов В. І. Інформація в системі ознак кримінальних 

правопорушень, передбачених нормами Особливої частини КК України. 

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. 

наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова 

(голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса 

НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 136-

141. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1 (0,4 авт. д.а.). 

13. Демидова Л. М. Охорона громадської безпеки в умовах воєнного 

стану: проблеми новелізації кримінального законодавства та судової практики.  

Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали 

міжнар. наук. конф., (м. Харків, 5 трав. 2022 р.). Харків : Право, 2022. С. 55-61 

(0,36 авт. д.а.). 
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14. Демидова Л. М. Інформаційна безпека в умовах глобалізації й 

інформатизації суспільних процесів: про свободу та обмеження. Кримінально-

правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. 

конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) 

та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. С. 21-26. DOI: https:// 

doi.org/10.31359/ 978-966-998-424-1 (0, 35 авт. д.а.) 

15. Демидова Л. М. Формування сучасної доктрини кримінального 

права й удосконалення кримінального законодавства України-кандадатки в 

члени Європейського Союзу: завдання та шляхи їх виконання. Кримінальне 

право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому 

бути? : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Харків, 21–22 жовтня 

2022 р.) (у редакції). 

16. Євтєєва Д. П. «Інфошахрайство»: кримінально-правова оцінка. 

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. 

наук. практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова 

(голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса 

НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; громад.організація 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: Право, 2022. 268 с. С. 

136-141. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978 966 998 424-1 (0,2 авт. д.а.). 

17. Євтєєва Д. П. Обізнаність винного щодо віку дитини при вчиненні 

деяких кримінальних правопорушень: проблеми кваліфікації. Кримінологічний 

вимір сучасності: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (14 квітня 2022 р., м. Харків) / 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України; Харків, 

Наук. парк «Наука та безпека». Харків: ХНУВС, 2022.  С. 31-34 (0,2 авт. д.а.). 

18. Євтєєва Д. П. Щодо ставлення до наслідків під час залишення в 

небезпеці у формі бездіяльності-невтручання. Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності: тези V  всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2022 р., м. 
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Хмельницький). Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2022. 1064 с. С. 132-134 (0,2 

авт. д.а.). 

19. Євтєєва Д. П. Щодо моменту закінчення втягнення неповнолітніх у 

протиправну діяльність. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах 

світової інтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 

23-24 червня 2022 р. / за заг. ред. Б. Р. Стецюка. Кропивницький, ЛА НАУ, 

2022. С. 66-67. 

20. Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. Щодо проблеми визначення моменту 

набуття товаром статусу гуманітарної допомоги при кваліфікації за ст. 2012 КК 

України. Державно-правові засади формування безпекового середовища в 

Україні в умовах сучасних викликів: матеріали Всеук. наук. конф. (Одеса, 12 

грудня 2022 р.) / ОДУВС. Одеса, 2022 (у редакції)  (0,1 авт. д.а.). 

21.  Євтєєва Д. П., Лапкін А. В. Щодо кримінально-правової оцінки 

викладання вчителями (викладачами) предметів на основі стандартів освіти 

держави-агресора на окупованих територіях. Нова архітектура безпекового 

середовища України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 грудня, 

2022 р.). Харків: Юрайт, 2022. С. 70-74 (0,1 авт. д.а.). 

22. Карчевський М. В. DATA SCIENCE та протидія злочинності в 

Україні. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) 

Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року). 

упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 117-134 (1 авт. 

д.а). 

23. Карчевський М. В. Використання методології DATA SCIENCE для 

дослідження протидії злочинності в Україні. Вивчення криміногенної ситуації в 

Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів): 

матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.)) / [редкол.: 

Вербенський М. Г., Опришко І. В., Кулик О. Г. та ін.]. Київ : ДНДІ МВС 

України; Харків: Мачулін. 2022. С. 25-34 (0,4 авт. д.а.). 

24. Карчевський М. В. Кримінально-правове регулювання 

інформаційної безпеки. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: 
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матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / 

[редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.]; НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

Громад.організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Харків: 

Право, 2022. С. 46-52. DOI: https:// doi.org/10.31359/ 978-966-998-424-1 (0,3 авт. 

д.а.). 

25. Карчевський М. В. Основні тенденції протидії злочинності в 

Україні (2013-2021): погляд на проблему з позицій науки про дані. Правова 

політика України: історія та сучасність: матеріали IІІ Всеукраїнського 

науково-практичного семінару (м. Житомир, 7 жовтня 2022 року). Ж.: 

Житомирська політехніка, 2022. С. 22-30. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2022/11/full-text.pdf (0,5 авт. д.а.). 

26. Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового 

регулювання у сфері національної безпеки у 2014-2021 роках: аналіз 

статистичних даних. Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні 

процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах 

воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(електронне видання), 20 квітня 2022 р. / упоряд. : Євген Письменський. Нац. 

акад. внтур. справ, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Дніпропет. держ. ун-т внутр. 

справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Київ – Львів – Дніпро, 

2022. C. 16-21(0,3 авт. д.а.). 

27. Куковинець Д. О. Вчинення кримінальних правопорушень за 

розділом IV КК України в епоху інформаційного суспільства. Наукові 

підсумки 2022 року матеріали CXV Міжнародній інтернет — конференції (27 

грудня, м. Чернігів). 2022. (у редакції) (0,16 авт. д.а.). 

28. Куковинець Д. О. Ґендерно зумовлене кібернасильство крізь призму 

Європейського Союзу: амбітний план криміналізації. Сучасні дослідження в 

глобалізаційному світі: наука для миру і безпеки: матеріали Міжнародного 

форуму молодих вчених (м. Дніпро, 2 грудня 2022 р.). Дніпро: 
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2022. (у редакції) 
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круглого столу (м. Харків, 12 грудня 2022 р.). Харків: Право, 2022.  

77. Марочкін О. І. Актуальні питання цифровізації кримінальної 

процесуальної діяльності. Цифрова трансформація кримінального 

провадження в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу (м. Харків, 23 

груд. 2022 р.) / редкол.: Н. В. Глинська (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2022.  с. (у 

редакції) 

78. Марочкін О. І. Електронні документи як докази у кримінальному 

провадженні. The 2nd International scientific and practical conference “Science and 

innovation of modern world” (October 26-28, 2022). Cognum Publishing House, 

London, United Kingdom. 2022. С. 899-903 (0,22 д.а.). 

79. Марочкін О. І. Трансформація принципу безпосередності дослідження 

доказів судом у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану. 

International scientific conference «The role of legal science in establishing a new 

world order in wartime and post-war period» : conference proceedings, July 29–30, 

2022. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. С. 258-261 (0,22 д.а.). 

80. Пашковський М. І. Неоднорідність впливу цифрових технологій на 

кримінально-процесуальну форм. Цифрова трансформація кримінального 

провадження в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу (м. Харків, 23 

груд. 2022 р.) / редкол.: Н. В. Глинська (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2022.  с. (у 

редакції) 

81. Пашковський М. І. Особливості використання OSINT при 

документуванні та розслідуванні колабораційної діяльності. Актуальні питання 

кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування 



 300 

колабораціонізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 липня 

2022 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 82–86. (0,3 д.а.). 

82. Пашковський М. І. Проблемні питання регламентації в КПК України 

співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. Кримінальна юстиція в 

Україні: реалії та перспективи : матеріали круглого столу (м. Львів, 23 вересня 

2022 р.) / упор. І.В. Гловюк, Н.Р. Лащук, В.В. Навроцька, І.Р. Серкевич, Н.І. 

Устрицька. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 

С. 205–210 (0,3 д.а.). 

83. Пашковський М. І. Розширення застосування дистанційного 

кримінального провадження: перспективи і виклики. Правові питання 

епідемічної безпеки під час воєнного стану : матеріали міжнар. круглого столу 

(м. Полтава, 16 червня 2022 р.) електрон. наук. вид. Харків, 2022. С. 144–149. 

(0,3 д.а.). 

84. Пашковський М. І. Кримінальне переслідування in absentia 

окупаційною владою громадянина України і набуття ним статусу особи, що 

перебуває під владою окупаційної держави. Захист прав, свобод і інтересів 

людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України : 

матеріали ХІІІ міжн. юрид. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 жовтня 2022 р.). 

Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії 

наук України, 2022. С. (у редакції), (0,3 д.а.). 

85. Пашковський М. І. Інновація мандату Євроюсту щодо зберігання, 

аналізу доказів щодо основних міжнародних злочинів під впливом 

широкомасштабного вчинення російськими воєнними воєнних злочинів в 

Україні. Право в умовах війни: пріоритети, завдання, функції : матеріали 

міжнар. круглого столу (м. Ужгород, 11 жовтня 2022 р.). Ужгород : 

Ужгородський національний університет, 2022. С. (у редакції), (0,3 д.а.). 

86. Пашковський М. І. Міжнародний розшук в кримінальному 

провадженні: визначити чи виключити? Процесуальне та криміналістичне 

забезпечення досудового розслідування : матеріали наук.-практ. семінару (м. 



 301 

Львів, 2 грудня 2022 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 2022. С. (у редакції), (0,2 д.а.). 

87. Пашковський М. І. Метод структурних розслідувань міжнародних 

злочинів та перспективи його застосування в Україні. Теоретико-прикладні 

проблеми правового регулювання в Україні : матеріали VI всеукраїн. наук.-

практ. конф. (м. Львів, 9 грудня 2022 р.). Львів: Інститут права Львівського 

державного університету внутрішніх справ, 2022. С. (у редакції), (0,2 д.а.). 

88. Подкопаєв С. В. Окремі аспекти збору та збереження цифрової 

інформації з відкритих джерел даних у діяльності прокуратури України. Science 

and Practice: Implementation to Modern Society (May 6-8, 2022). Manchester, Great 

Britain: Peal Press Ltd., 2022. Р. 310-313 (0,2 д.а.). 

89. Подкопаєв С. В. Протокол Берклі як методологічна основа проведення 

розслідувань з використанням відкритих цифрових даних. Interdisciplinary 

research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers 

«SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical 

Conference, May 6, 2022. Vilnius, Republic of Lithuania: Europe. Р.94-95 (0,2д.а.). 

90. Подкопаєв С. В. Участь органів прокуратури в процесах цифрової 

трансформації кримінального провадження (організаційний аспект). Цифрова 

трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану: 

матеріали круглого столу (м. Харків, 23 груд. 2022 р.) / редкол.: Н. В. 

Глинська (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2022.  с. (у редакції) 

91. Подкопаєв С. В. Основні проблемні питання практичної реалізації 

кримінального законодавства в діяльності прокуратури при здійсненні нагляду 

за додержанням законів органами безпеки. Проблеми та перспективи реалізації 

та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали III 

Міжнародної наукової конференції (м. Луцьк, 3 червня, 2022 р). Вінниця: 

Європейська наукова платформа, 2022. С. 109-110 (0,2 д.а.). 

92. Барабаш А. А. Впровадження цифрових технологій і забезпечення 

доступу до правосуддя в умовах воєнного стану. Цифрова трансформація 

https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/261/281
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/261/281


 302 

кримінального провадження в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу 

(м. Харків, 23 груд. 2022 р.) / редкол.: Н. В. Глинська (голов. ред.) та ін.; НДІ 

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

Право, 2022.  с. (у редакції) 

93. Рєпіна Ю.С. Перспективи використання штучного інтелекту в 

кримінальному судочинстві України. Цифрова трансформація кримінального 

провадження в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу (м. Харків, 23 

груд. 2022 р.) / редкол.: Н. В. Глинська (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2022.  с. (у 

редакції) 

94. Рєпіна Ю.С. Особливості доступу до інформаційних ресурсів судової 

влади України в умовах воєнного стану. Кримінально-правова охорона 

інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук. практ. конференції, м. 

Харків, 12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) та ін.; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В.Сташиса НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого; Громад.організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». Харків : Право, 2022. C. 212-215. (0,2 д.а.). 

95. Рєпіна Ю.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології і протидія їх 

інформаційному впливу на суспільство і державу в умовах сьогодення України. 

Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та 

поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 

черв. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної 

пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 243-249. URL: 

http://academysps.edu.ua/biblioteka/vidannya-akademiyi/naukovi-vidannya-

akademiyi/#1484926351957-94cd4fd4-3e8ff65f-1352 (0,3 д.а.). 

96. Рєпіна Ю.С. Напрями узгодженості норм циклу кримінального 

законодавства в проєкті КК України. Проєкт нового Кримінального кодексу 

України у вимірі верховенства права : матеріали сателіт. заходу в рамках V 

Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 21 верес. 2021 р. / редкол.: Ю. В. 



 303 

Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. Харків : Право, 2022. С. 62-63. 

(0,2 д.а.). 

97. Рєпіна Ю.С. Європейські стандарти щодо подання документів до суду 

в електронній формі. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи : 

матеріали круглого столу (23 вересня 2022 року) / упор. І.В.Гловюк, Н.Р. 

Лащук, В.В.Навроцька, І.Р.Серкевич, Н.І.Устрицька. Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 279-282. (0,3 д.а.). 

98. Рєпіна Ю.С. База правових позицій Верховного Суду як інструмент 

забезпечення єдности судової практики Верховного Суду : збірник тез Всеукр. 

наук.-практ. конф. з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. 

Київ, 10 грудня 2021 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2022. С. 90-93. (0,25 д.а.). 

99. Рєпіна Ю.С. Використання інноваційних технологій у забезпеченні 

здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. Здійснення правосуддя в 

умовах воєнного стану: конституційно-правовий вимір : матер. кругл. столу (м. 

Київ, 12 квіт. 2022 р.) (у редакції), (0,3 д.а.). 

100. Рєпіна Ю.С. Проблеми впровадження цифрових технологій у 

здійснення правосуддя в Україні. Подолання війни – правові та економічні 
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254. Гуторова Н. О. Вплив кримінальної відповідальності на поширенню 

ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, які передаються статевим 

шляхом. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 чер. 2022 р.). Харків: Право, 

2022. С. 151-154. (0,2 д.а.); 

255. Гуторова Н. О. Законотворчі тенденції щодо кримінальної 

відповідальності за зараження інфекційною хворобою.  Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності: матеріали V Всеукр. наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 

2022 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 106-108. (0,2 д.а.); 

256. Гуторова Н. О. Мета покарання за кримінальні правопорушення та 

шляхи її досягнення (на прикладі посягань на публічне здоров’я). Наукові 

читання, присв. пам’яті проф. Т.А. Денисової: збірник матеріалів. (м. 

Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 121-125. (0,2 д.а.); 

257. Гуторова Н. О., Гнедик Є. С. Епідемічна безпека під час і післі 

війни: питання правового регулювання. Правові питання епідемічної безпеки 

під час воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 

2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 54-57. (0,2 д.а.); 

258. Гуторова Н.О. Корупційні ризики у сфері охорони  здоров’я 

України. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: матеріали VІ Міжнародного медико-правового 

форуму (м. Полтава, 25 жов. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 50-54. (0,2 д.а.); 
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259. Гуторова Н.О. Наукова спадщина М. І. Бажанова в частині 

призначення покарання (на прикладі посягань на публічне здоров’я). Наукова 

спадщина професора М. І. Бажанова у дискурсі сучасності і майбуття (до 100-

річчя від дня народження): матеріали меморіальної конференції. (м. Харків, 27 

груд. 2022 р.). Харків, 2022. С. 10-12. (0,1 д.а.); 

260. Гуторова Н.О. Правове регулювання епідемічної безпеки під час 

війни. Біобезпека в умовах воєнного стану: матеріали науково-практичної 

конференції (м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 40-44. (0,15 д.а.); 

261. Забуга Ю. Ю. Права біженців від війни з України за законодавством 

Литовської Республіки. Правовий статус громадян України, що постраждали 

внаслідок військового вторгнення, у країнах ЄС: матеріали семінару. (м. 

Ужгород, 4 трав. 2022 р.). Ужгород: Центр правової підтримки осіб, 

постраждалих внаслідок військового вторгнення НАПрН України та ДВНЗ 

“Ужгородський національний університет, 2022. С. 5-7. (0,1 д.а.); 

262. Забуга Ю.Ю. Виклики, які постали перед системою охорони 

здоров’я в період воєнного стану. Історико-теоретичні проблеми захисту прав 

людини: матеріали студентської наукової конференції з нагоди 20-тої річниці 

створення Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). Полтава: 

ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2022. С. 151–155. (0,2 д.а.). 

263. Забуга Ю.Ю. Міжнародно-правові засоби захисту права на здоров’я 

в період збройного конфлікту. Біобезпека в умовах воєнного стану: матеірали 

науково-практичної конференції (м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 52-57. 

(0,2 д.а.); 

264. Забуга Ю.Ю. Окремі аспекти правового регулювання епідемічної 

безпеки в період воєнного стану. Правове регулювання діяльності у сфері 

охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VІ 

Міжнародного медико-правового форуму (м. Полтава, 25 лист. 2022 р.). Харків: 

Право, 2022. С. 54-58. (0,2 д.а.); 
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265. Забуга Ю.Ю. Особливості правового регулювання обігу лікарських 

засобів в Україні під час воєнного стану. Інтеграція теорії у практику: 

проблеми, пошуки, перспективи – 2022: матеріали ІІ міжнар. науковопракт. 

конф. (м. Чернігів, 4 лист. 2022 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 48-51. 

(0,2 д.а.); 

266. Забуга Ю.Ю. Особливості реалізації механізму захисту епідемічної 

безпеки в Україні під час війни. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 червня 2022 

р.). Харків: Право, 2022. С. 135–138. (0,15 д.а.)  

267. Забуга Ю.Ю. Щодо доцільності посилення кримінальної 

відповідальності за підроблення та використання підроблених COVID-

сертифікатів про вакцинацію в Україні. Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: 

матеріали V Всеукр. науково-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 лют. 2022 р.), 

Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 139-142. (0,2 д.а.); 

268. Михайліченко Т. О. Відповідальність за відмову від вакцинації. 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності: матеріали V  Всеукр. науково-практ. конф. 

(Хмельницький, 25 лют. 2022 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 

245-247. (0,2 д.а.); 

269. Михайліченко Т. О. Застосування зброї масового знищення в 

проекті нового КК України. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного 

стану в Україні: матеріали міжнар. круглого стілу (м. Харків, 5 трав. 2022 р.). 

С.222-225 (0,2 д.а.); 

270. Михайліченко Т. О. Кримінальний закон та нетрадиційні види 

зброї. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: 

проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Маріуполь, 23 чер. 2022 р.). Київ: МДУ, 2022. С. 105-109. (0,25 д.а.); 

271. Михайліченко Т. О. Національна безпека України: нові виміри. 

Український дослідницький простір в умовах війни: адаптація й 



 331 

перезавантаження технічних і юридичних наук: матеріали міжн. наук.-практ. 

конф.. (м. Харків-Рига, 31 трав. 2022 р.). (подано до редакції). (0,2 д.а.); 

272. Михайліченко Т. О. Підстави для застосування до юридичної особи 

заходів кримінально-правового характеру. Наукові читання, присв. пам’яті 

проф. Т.А. Денисової: збірник матеріалів. (м. Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). 

Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 247-251. (0,25 д.а.); 

273. Михайліченко Т. О. Право на охорону здоров’я під час воєнного 

стану. Право охорони здоров’я в умовах війни та відбудови України: виклики, 

рішення, перспективи : всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю,. (м. Київ, 21-

22 жовт. 2022 р.) Київ, 2022. С. 72-76. (0,2 д.а.); 

274. Михайліченко Т. О., Панчак О. Г. Біологічна зброя як загроза для 

епідемічної безпеки України. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 чер. 2022 р.). 

Харків: Право, 2022. С. 159-164. (0,2 д.а.); 

275. Михайліченко Т. О.Громадське здоров’я в умовах воєнного стану: 

виклики та перспективи. Біобезпека в умовах воєнного стану: наук.-практ.конф. 

(м. Київ, 28 вер. 2022 р.). Київ, 2022. С. 80-88. (0,35 д.а.); 

276. Нога П. П. Декомпозиційні елементи правовідносин у сфері 

державного контролю якості лікарських засобів.  Право і суспільство: 

актуальні питання та перспективи розвитку: матеріали VIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Полтава, 8 груд. 2022 р.). Полтава:  

Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 2022. С. 128-130. (0,1 д,а); 

277. Нога П. П. Державний контроль якості лікарських засобів під час 

воєнного стану та воєнних дій. Правові питання епідемічної безпеки під час 

воєнного стану: матеріали міжнар. круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 2022 

р.). Харків: Право, 2022. С. 48-50. (0,1 д.а.); 

278. Нога П. П. Окремі шляхи вдосконалення вітчизняного 

законодавства з питань державного контролю якості лікарських засобів як 

гарантія забезпечення прав особи на медичну допомогу. Історико-теоретичні 
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проблеми захисту прав людини: матеріали студ. наук. конф. з нагоди 20-тої 

річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). 

Полтава, 2022. С. 93-95. (0,1 д,а); 

279. Нога П. П., Губанова О. В. Щодо гарантій  забезпечення права осіб, 

які направляються в зону бойових дій, на батьківство та/або материнство. 

Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: матеріали міжнар. 

круглого столу. (м. Полтава, 16 черв. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 44-46. 

(0,2 д.а.); 

280. Нога П. П., Осипенко Ю. О. Підозра у фальсифікації як підстава для 

встановлення тимчасової заборони обігу лікарського засобу. Історико-

теоретичні проблеми захисту прав людини: матеріали студ. наук. конф. з 

нагоди 20-тої річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 

2022 р.). Полтава, 2022. С. 97-99. (0,1 д,а); 

281. Нога П.П. Аналіз стану правового регулювання відносин у сфері 

обігу в Україні небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних 

мікроорганізмів та його відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням, 

виявлення існуючих недоліків, які створюють загрозу публічному 

здоров’ю. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. 

Полтава, 25 лис. 2022 р.)  Полтава. 2022. С. 90-92. (0,2 д.а.); 

282. Нога П.П. Використання даних автоматизованої системи 

відстеження в обігу лікарських засобів з використанням маркування 

(кодифікації) та ідентифікації при розслідуванні фактів фальсифікації 

лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів. 

Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали круглого столу. (м. Харків, 12 грудня 2022 р.). 

Харків: Право, 2022 С. 94-98. (0,2 д.а.); 

283. Нога П.П. Лібералізація у сфері державного контролю якості 

лікарських засобів під впливом євроінтеграційних процесів. Адаптація 

правової системи України до права ЄС: теоретичні та практичні аспекти: 
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матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 29 вер. 

2022 р.). Полтава: Полтавський юридичний інститут, 2022. С. 227-229. (0,2 д.а.); 

284. Нога П.П., Величко О.В. Правове забезпечення обігу небезпечних 

патогенів та штамів особливо небезпечних мікроорганізмів в актах ЄС. Правове 

регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики 

сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. Полтава, 25 лист. 2022 

р.) Полтава. 2022. С. 93-95. (0,2 д.а.); 

285. Нога П.П., Гнедик Є.С. Дослідження нормативно-правового 

забезпечення обігу небезпечних патогенів та штамів особливо небезпечних 

мікроорганізмів на національному рівні в окремих країнах ЄС (Франція, 

Іспанія, Фінляндія). Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я 

під час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму. (м. 

Полтава, 25 лист. 2022 р.). Полтава: Право 2022. С. 96-97. 2022 С. 88-91. (0,2 

д.а.). 

286. Нога П.П., Гнедик Є.С. Проблеми котролю за онлайн дистрибуцією 

лікарських засобів. Використання цифрової інформації в розслідуванні 

кримінальних правопорушень: матеріали круглого столу. (м. Харків, 12 грудня 

2022 р.). Харків: Право, 2022 С. 88-91. (0,2 д.а.); 

287. Нога П.П., Олаг В.І. Державний контроль якості лікарських засобів 

в розрізі Плану відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків 

війни на 2022 ‐ 2032 роки. Адаптація правової системи України до права ЄС: 

теоретичні та практичні аспекти: матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Полтава, 29 вер. 2022 р.). Полтава: Полтавський 

юридичний інститут, 2022. С. 227-229. (0,2 д.а.); 

288. Пашков В. М. Онлайн торгівля лікарськими засобами в особливий 

правовий період (ПЗІР). Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах 

розбудови економіки Індустрії 4.0: матеріали ІІ круглого столу (м. Харків, 29 

квіт.  2022 р.). Харків: НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку, 

2022. С. 52-55. (0,1 д.а.); 
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289. Пашков В. М. Право пацієнтів на лікарські засоби в умовах 

воєнного стану. Історико-теоретичні проблеми захисту прав людини: 

матеріали студ. Наук. конф. З нагоди 20-тої річниці ПЮІ НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого (м. Полтава, 25 трав. 2022 р.). Полтава, 2022. С. 100-102. (0,1 д.а.); 

290. Пашков В. М. Правове забезпечення фінансування громадського 

здоров’я. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, 

глобалізаційний виміри : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Суми, 28 січ. 

2022 р.).  Суми: Сумський державний університет, 2022.  С. 64-65. (0,1 д.а.); 

291. Пашков В. М. Правове регулювання використання Е-рецептів в 

сільській місцевості в умовах війни. Актуальні питання розвитку юридичної 

науки та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Київ, 12 трав. 

2022 р.). Київ, 2022. С. 31-33. (0,1 д.а.); 

292. Пашков В. М. Правове регулювання дистанційної торгівлі 

лікарськими засобами. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток 

національного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 лют. 

2022 р.).  Одеса, ОДУВС, 2022.  С. 21 – 23. (0,2 д.а.); 

293. Пашков В. М. Правове регулювання дистанційної торгівлі 

лікарськими засобами в умовах війни. Незалежність України: права людини та 

національна безпека: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20 трав. 

2022 р.) Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. С. 317-319. (0,1 д.а.); 

294. Пашков В. М. Профілактика інфекційних захворювань у під час 
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інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. 

наукого-практ круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені 

акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022. С. 89-93 (0, 3 д. а.). 

314. Konovalova V. О., Shevchuk V. M. Innovations in the methodic of 

teaching criminalistics in modern realities of war. Modern scientific research: 

achievements, innovations and development prospects : Proceedings of the 15th 

International scientific and practical conference (August 14-16, 2022). MDPC 

Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 385-396. (0,6 / 0,3 др. арк.). URL: 

https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-

scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-14-16-08-

2022-berlin-nimechchina-arhiv/ 

315. Konovalova V. О., Shevchuk V. M. Modern criminalistics in the 

conditions of war: problems of adaptation and reload. Modern research in world 

science: Proceedings of the 5th International scientific and practical 

conference(August 7-9, 2022). SPC - Sci-conf.com.ua. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 896-

https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-14-16-08-2022-berlin-nimechchina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-14-16-08-2022-berlin-nimechchina-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-14-16-08-2022-berlin-nimechchina-arhiv/


 338 

903.(0,4 д. а.).https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-

konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/. 

316. Коновалова В.О., Булулуков О.Ю. Цифрова інформація у 

кримінальному провадженні в умовах воєнного стану. Цифрова трансформація 

кримінального провадження в умовах воєнного стану: мат-ли круглого столу. м. 

Харків, 16 грудня 2022 р. (0,25 д.а.) (в редакції) 

317. Konovalova V.О., Shevchuk V.M. Application of digital technologies in 

criminalistics in the conditions of war. Цифрова трансформація кримінального 

провадження в умовах воєнного стану: матеріали всеукраїнського круглого 

столу (м. Харків, 16 грудня  2022 р.); Національний юридичний ун-т ім. 

Ярослава Мудрого; НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків, 

2022. С. . URL: (0,3 д. а.). (в редакції) 

318. Шевчук В. М. Проблеми побудови та реалізації криміналістичної 

методики розслідування державної зради в умовах воєнного стану. Modern 

research in world science: Тhe 2nd International scientific and practical conference 

(May 15-17, 2022). Lviv, Ukraine, SPC - Sci-conf.com.ua, 2022. Р. 1766-1773. (0,3 

д.а). 

319. Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення 

розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з військовою агресією 

РФ проти України. Організаційно-правові аспекти взаємодії правоохоронних 

та судових органів під час розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з військовою агресією РФ проти України: збірник тез науково-

практичного семінару  (м. Дніпро, 30 квітня 2022 р.). Дніпро: Луганський 
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процеси. Юридична осінь 2022 року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. 

учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (Харків, 17 

листоп. 2022 р.) / за заг. ред. Д.В. Лученка.  Харків: Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого, 2022.  281 с.  Електронне наукове видання. – 

https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/. С. 117-118. (0,25 д.а.). 

362. Яремчук В.О. Судова експертиза та криміналістичні знання у 

сучасному світі. Актуальні проблеми національного законодавства: матер. 

Всеукр. науково-практ. конф. (Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). С. 188-

189. (0,25 д.а.). 

363. Яремчук В.О. Використання цифрової інформації у розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Використання цифрової інформації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ 

круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. 

Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022.С. 94-96. (0,25 д.а.). 

364. Соколенко М.О., Шевчук В.М., Коновалова В.О. Спеціальні знання 

під час розслідування незаконного обігу фальсифікованих лікарських засобів / 

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: 

виклики сьогодення : матеріали VI Міжнародного Мед.-прав. форуму (25 

http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
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листопада 2022 р.). НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса 

НАПрН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2022. 

С. 108-111 (0,3 д. а.). 

365. Sokolenko M.О., Shevchuk V.M., Konovalova V.O. Digital 

criminalistics: formation and role in the fight against crime in wartime conditions in 

Ukraine // Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 12 

груд. 2022 р.) / електрон. наук. вид., редкол.: В. Ю. Шепітько (голова), В.М. 

Шевчук, Г. К. Авдєєва, М. О. Соколенко.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Лаб. «Використання сучас. досягнень 

науки і техніки у боротьбі зі злочинністю». Харків: Право, 2022. С. 97-102. (0,3 

д. а.). 

366. Соколенко М.О. Використання цифрових технологій при 

впровадженні алгоритмів слідчих дій. Використання цифрової інформації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ. 

круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. 

Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022.С. 75-77. (0,25 д.а.). 

367. Григоренко А.О. Застосування методу реконструкції в умовах 

використання криміналістичного полігону у дидактичному забезпеченні 

навчального процесу. Юридичні новели під час воєнного стану: матеріали 

науково-практичної конференції (13 червня 2022 р. м. Харків), Харків. 2022. С. 

28-30 (0,2 д.а.). 

368. Григоренко А.О. Використання методу реконструкції під час 

застосування інноваційних джерел цифрової інформації в розслідуванні 

кримінальних правопорушень. Використання цифрової інформації в 

розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ 

круглого столу (м. Харків,12 грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. 

Сташиса НАПр України. Харків: Право, 2022.С. 26-28.  (0,25 д.а.). 

369. Мишков Я. Є. Проблема побудови криміналістичних методик 

розслідування корупційних кримінальних правопорушень: інноваційний підхід. 

http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
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Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: матеріали міжнар. наукого-практ круглого столу (м. Харків,12 

грудня  2022 р.); НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПр України. Харків: 

Право, 2022.С. 51-52. (0,25 д.а.). 

 

Довідкова література,  

за темами фундаментальних досліджень (2): 

1. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: 

презентаційні матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конференції (електронне 

наукове видання), м. Харків,12 трав. 2022 р. / редкол.: Л. М. Демидова (голов. 

ред.) та ін.  Харків : Право,2022. 60 с. (у редакції). 

2. Безпека особи під час воєнного стану : пам’ятки для населення / 

уклад. Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А. В. Харків: Право, 2022. … 

(у редакції). 

 

Збірники нормативних актів за темами фундаментальних 

досліджень (2): 

1. Убезпечення дорожнього руху в Україні : зб. норм. актів / уклад. 

Колодяжний М. Г., Калініна А. В. Харків : Право, 2022. … с. (у редакції). 

2. Міжнародно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху : зб. 

норм. актів / уклад. Колодяжний М. Г., Шрамко С. С., Калініна А. В. Харків : 

Право, 2022. … с. (у редакції). 

 

 

http://lsej.org.ua/10_2022/102.pdf%20%20%20%20%20(0
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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. Замісна підтримувальна терапія як захід протидії 

поширенню наркоманії та наркотичній злочинності в Україні (підрозд. 5.10). 

Єдиний медичний простір України: правовий вимір: монографія / за ред. С.Г. 

Стеценка. Харків: Право, 2022. С. 434-441 (0,7 д.а.). 

2. Батиргареєва В. С. Антикорупційний вектор розвитку єдиного 

медичного простору України (підрозд. 7.2). Єдиний медичний простір України: 

правовий вимір: монографія / за ред. С.Г. Стеценка. Харків: Право, 2022. С. 501-

506 (0,5 д.а.). 

3. Борисов В. І., Антонюк О. І., Вишнивецький І. І. Нормативно-правове 

забезпечення клінічного випробування в умовах формування єдиного 

медичного простору  Єдиний медичний простір України: правовий вимір: 

монографія / за ред. С. Г. Стеценка. Харків: Право, 2022. Підрозділ 4.10. С. 350-

357 (0,5 д.а.). 

4. Валуйська М. Ю., Дунаєва Т. Є. Правові засади протидій злочинності 

та криміналізації особистості у єдиному медичному просторі України. Єдиний 

медичний простір України: правовий вимір: монографія / за заг. ред.  С. Г. 

Стеценка. Харків : Право, 2022. Підрозд. 7.3. С. 507–512 (0, 5 д.а., авт. внесок 

0,25 д.а.). 

5. Христич І. О. Оцінка корупційних ризиків у медичному просторі 

України (Підрозділ 1.11). Єдиний медичний простір України: правовий вимір: 

монографія / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Харків : Право, 2022. С. 74-80 (0,45 д.а). 

 

Розділи монографій, виданих за кордоном в інших виданнях (1): 
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1. Сидоренко А. С., Полховська І. К. Реалізація конституційного права на 

працю в умовах воєнного стану. Scientific Foundations of State and Law: 

collective monograph / N. Karpova, R. Piestsov, O. Makarova, V. Konchakovska, A. 

Karnaukh – etc. Boston: Primedia eLaunch, 2022. Р. 46-57. (особистий внесок 0,3 

д.а). 

 

Навчальні видання (розділи/підрозділи) у виданні поза темами 

фундаментальних досліджень (3): 

1. Борисов В. І. Кримінальні правопорушення проти власності: об’єкт, 

предмет та види. Характеристика незаконних корисливих діянь, пов’язаних із 

заволодінням і (або) оберненням чужого майна. Вісник Асоціації кримінального 

права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Харків: [б. в.], 2022. Вип. 1(17). С. 

227-245 (1 авт. д.а.).  

2. Нога П. П. Налог на добавленную стоимость, акцизный 

налог. Публичное право Республики Узбекистан. В 4 частях. Часть 4: 

Налоговое право Республики Узбекистан: учебное пособие / под ред. Н.П. 

Кучерявенко. Ташкент: «Niso Poligraf», 2022. Глава 15,16. С. 444-461. 

(особистий внесок 1,5 д.а). 

3. Психологічні питання в кримінальному праві: навчально-

методичний комплекс з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / уклад. 

К. А. Новікова. Харків : НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 

2022. 10 с. (0,4 д.а.). 

 
Аналітичні дослідження 

поза темами фундаментальних досліджень (1): 

 

1. Застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та 

домашнього арешту в Україні на основі практики за 2018-2020 рр. звіт за 

результатами проєкту Ради Європи «Дотримання прав людини в системі 
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кримінальної юстиції України», який є частиною плану дії Ради Європи для 

України на 2018-2022 рр., Офіс Ради Європи в Україні, 137 с. (Глинська Н.В., 

Клепка Д.І.). 

2. Крапівін Є., Пашковський М. І. Обмін військовополонених і 

кримінальний процес: як уникнути безкарності? (аналіз законодавчих 

ініціатив). Сайт про кримінальну юстицію простою і зрозумілою мовою – 

JustTalk. 15.06.2022. URL: https://justtalk.com.ua/post/obmin-vijskovopolonenih-i-

kriminalnij-protses-yak-uniknuti-bezkarnosti-analiz-zakonodavchih-initsiativ (дата 

звернення: 30.06.2022). 

 

Коментарі до законодавства (розділи/підрозділи) у коментарях до 

законодавства поза темами фундаментальних досліджень (1): 

1. Пашковський М. І. Кримінальне провадження щодо 

військовополонених: у чому особливість? Сайт про кримінальну юстицію 

простою і зрозумілою мовою – JustTalk. 21.06.2022. URL: 

https://justtalk.com.ua/post/kriminalne-provadzhennya-schodo-vijskovopolonenih-u-

chomu-osoblivist (дата звернення: 30.06.2022). 

 

Наукові статті поза темами фундаментальних досліджень (15):  

Наукові статті у виданнях, що індексуються базами Web of Science та/або 

Scopus (2): 

у виданнях, що віднесені до квартилів Q3/Q4 (2): 

1. Lytvynov O., Spitsyna H., Danylchenko Y., Hasparian S. Role and 

Significance of Situational Analysis in Crime Counteraction at Critical Infrastructure 

and Aerospace Industry. Integrated Computer Technologies in Mechanical 

Engineering. 2021. С. 635-649. DOI: https:/doi.org/10/1007/978-3-030-94259-5. 

(журнал індексується в науко-метричній базі Scopus, Q4) (0,6 д.а.) (не увійшла 

до звіту 2021 р.). 
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2. Batiuk O., Novikov O., Komisarov O., Benkovska 

N., Anishchuk N.. International Legal Measures of Protection of Critical 

Infrastructure Facilities in Banking Sphere. International Journal of Computer 

Science and Network Security (IJCSNS). 2022. Vol. 22. No 10. 2022. С.145-154. 

DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.10.19 ). (журнал індексується у 

міжнародній наукометричній базі Web of Science, Q 4). (1,25 д.а / 0,25 д.а.). 

 

Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України (6): 

1. Шепітько М. В. Проблеми розслідування російської агресії проти 

України. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 2 (27), 

2022. С. 32-43 (журнал індексується в міжнародній науковометричій базі Index 

Copernicus International) (0, 6 д.а.) (у редакції). 

2. Шепітько М. В. Кримінальна політика Європейського Союзу та 

України: проблеми та перспективи зближення. Архів кримінології та судових 

наук. № 5-6, 2022. (журнал індексується в міжнародній науковометричій базі 

Index Copernicus International та включено до Наукової періодики України 

(Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) (0, 6 д.а.) (у редакції). 

3. Батиргареєва В. С. Модернізація кримінально-правової охорони 

інформаційного простору України. Питання боротьби зі злочинністю. редкол.: 

В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2022. Вип. 43. С. 11-23 (0,5 

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

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

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

Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. 

В. І. Вернадського). 

4. Батиргареєва В. С. Правова платформа для забезпечення в Україні 

ефективного захисту цифрових трансформацій суспільства. Інформація і право: 

науковий фаховий журнал. 2022. № 1 (40). С. 21-34 (0, 5 д.а.) (журнал 

індексується у: Index Copernicus Journals Master List). 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713
http://il.ippi.org.ua/article/view/254339
http://il.ippi.org.ua/article/view/254339
http://journals.indexcopernicus.com/
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5. Батиргареєва В.С. До кримінологічного аналізу виправдовування, 

визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ та глорифікації її 

учасників як нового виклику безпеці інформаційного простору України. 

Інформація і право:  науковий фаховий журнал. № 4(43)/2022. С. 37-49. 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі  «Index Copernicus 

International» (Польща). (0,6 д.а). 

6. Панов М.І., Харитонов С.О., Панова С.В. Порівняльно-правовий 

аналіз зарубіжного кримінального законодавства щодо відповідальності за 

крадіжку з проникненням у житло. Вісник Національної академії правових наук 

України. Т. 29, № 2. 2022/ С. 275-291.) (журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі  «Index Copernicus International» (Польща). (0,6 д.а). 

 

Наукові статті в інших закордонних наукових періодичних виданнях (2): 

1. Novikova K. Permissible restrictions on the right to personal freedom in 

international treaties and constitutions of individual countries of Eastern Europe. 

European Political and Law Discourse, 2022, vol. 9, issue 1. Р. 6-11. DOI: 

10.46340/eppd.2022.9.1.1. (0,3 д.а.). 

2. Bielousov Y., Koval D., Pashkovskyi M.І. Les défis et les progrès des 

enquêtes sur les crimes de guerre en Ukraine. Le Temps. 2022. 12 July. P. 7. URL: 

https://www.letemps.ch/opinions/defis-progres-enquetes-crimes-guerre-ukraine (date 

of access: 12.07.2022). 

 

Наукові статті в інших вітчизняних наукових періодичних виданнях (5): 

1. Новожилов В.С., Бабаєва О.В., Марочкін О.І. Коли потерпає 

територіальна громада. Закон і Бізнес. 22.01-28.01.2022. № 3 (1561). URL: 

https://zib.com.ua/ua/150364.html (авт. внесок 0,2 д.а.).  

2. Литвинов О. М., Данильченко Ю. Б. Кримінологічний простір: шлях до 
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Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України (7): 

1. Козич І. В. Кримінально-правова політика в сфері захисту діяльності 

журналістів: європейський досвід. Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України: зб. наук. статей. Вип. 59 (2022). Івано-Франківськ : 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

2022. С. 122-131. (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі 

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

України за напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.). 

2. Козич І. В. Тенденції кримінально-правової політики в сфери боротьби 

з кримінальними правопорушеннями, що вчиняються із застосуванням 

насильства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства 

України: зб. наук. статей. Вип. 60 (2022). Івано-Франківськ : ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2022. С. 

19-28. (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Index 

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

України за напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.). 

3. Медицький І. Б. Кримінально-правова політика охорони результатів 

офіційних спортивних заходів: компаративний аспект. Актуальні проблеми 

вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Вип. 58 (2022). 

Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», 2022. С. 57-68. (журнал індексується у міжнародній 

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

переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.). 

4. Микитин Ю. І. Кримінальна процесуальна політика Європейського 

Союзу як частина політики Європейського Союзу у сфері боротьби зі 

злочинністю. Аналітично-порівняльне правознавство. № 3 (2021). С. 190-195. 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus 

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

напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.). 

5. Фріс П.Л., Шпіляревич В.В. Кримінальні правопорушення проти життя 

та здоров’я особи: критерії класифікації та види. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. 

Право. Вип. 38. 2022. (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

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

видань України за напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.) (у редакції). 

6. Яцина М. О. «Неурядова організація» vs. «громадська організація»: 

питання щодо співвідношення. Актуальні проблеми правознавства: зб. наук. 

праць. Вип. 4 (32). 2022. (журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі «Index Copernicus International» (Польща); European Reference Index for the 

Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus, Норвегія); Crossref; Scilit 

(Швейцарія); «Polska Bibliografia Naukova» (Польша, PBN); входить до переліку 

фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.) (у редакції). 

7. Яцина М. О. Роль інститутів громадянського суспільства у боротьбі з 

наслідками агресії рф проти України. Аналітично-порівняльне правознавство. 
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№ 6. 2022. (журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Index 

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

України за напрямом «Юридичні науки»). (0,5 д.а.) (у редакції). 

 

Наукові статті у інших закордонних наукових періодичних виданнях 

(6): 

1. Фріс П. Л. Зміни кримінально-політичної правосвідомості під впливом 

агресії проти України. International Journal Law & Society. 2022. № 6. (у 

редакції).  

2. Козич І. В. Поняття «тимчасово окупована територія» в контексті 

кримінальної відповідальності за колабораціонізм. International Journal Law & 

Society. 2022. № 6. (у редакції).  

3. Медицький І. Б. Кримінологічний аналіз наслідків збройної агресії 

проти України у еколого-природоохоронній сфері. International Journal Law & 

Society. 2022. № 6. (у редакції). 

4. Микитин Ю. І. Документування воєнних злочинів і проблеми 

доказування у кримінальних провадженнях: міжнародні стандарти, український 

досвід. International Journal Law & Society. 2022. № 6. (у редакції). 

5. Петечел О.Ю. Кримінальна відповідальність за статеві злочини в 

умовах війни. International Journal Law & Society. 2022. № 6. (у редакції). 

6. Яцина М. О., Петечел О. Ю. Нормативно-правові засади діяльності 

неурядових організацій як суб’єктів кримінологічної політики. International 

Journal Law & Society. 2022. № 5. (у редакції). 

 

Тези наукових доповідей (22): 

1. Фріс П. Л. До питання про основні засади (принципи) соціальної 

профілактики злочинів. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. 

Денисової : зб. матеріалів (м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р.). Класичний 

приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 371-376. (0,3 д.а.). 
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2. Фріс П. Л. Трансформація кримінально-політичної правосвідомості 

українського суспільства в умовах агресії Росії проти України. Кримінально-

правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. 

конференції, м. Харків, 12 трав. 2022 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.) 

та ін.] ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України 

; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Громад.організація «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права». – Харків : Право, 2022. С. 39-46. (0,3 д.а.). 

3. Fris P. L. On the concept of legal consciousness. XXI century, new calls and 

modern development trends of law: International conference. (Baku, December 21-

22, 2021). Baku sate university, 2022. P. 111. (0,1 д.а.). 

4. Kozych I. V. Evidence-based criminal policy. XXI century, new calls and 

modern development trends of law: International conference. (Baku, December 21-

22, 2021). Baku sate university, 2022. P. 109-110. (0,1 д.а.). 

5. Медицький І. Б. Економічний критерій ефективності діяльності органів 

кримінальної юстиції. 30 років розбудови Української державності та 

кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого досягнуто і що втрачене?: 

матеріали VII Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 16-17 

вересня 2021 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 

2022. С. 119-124. (0,3 д.а.). 

6. Медицький І. Б. До питання ефективності діяльності органів 

прокуратури на сучасному етапі. Наукові читання, присвячені пам’яті 

професора Т. А. Денисової : збірник матеріалів (м. Запоріжжя, 10 березня 2022 

р.) Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 241-244. (0,2 

д.а.). 

7. Медицький І. Б. Наслідки збройної агресії проти України: економіко-

кримінологічний аналіз. Правова політика України: історія та сучасність: 

матеріали IІІ Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Житомир, 7 жовтня 2022 року). 

Житомир : Житомирська політехніка, 2022. С. 49-53. (0,2 д.а.). 

8. Медицький І. Б. Соціально-гуманітарні та економічні наслідки збройної 

агресії проти України: кримінологічний вимір. Міжнародні злочини Російської 
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Федерації на території України: соціально-гуманітарні, кримінологічні та 

кримінально-правові аспекти : матеріали XV міжвуз. наук.-практ. конфер. 

(м. Івано-Франківськ, 28 жовтня 2022 року). Івано-Франківськ, Луганський 

державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2022. (0,2 д.а.). 

9. Медицький І. Б. Колабораційна діяльність і пособництво державі-

агресору: «дотичність» та розмежування у ході кримінально-правової 

кваліфікації. Кримінальне право України перед викликами сучасності і 

майбуття: яким воно є і яким йому бути? : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конфер. (м. Харків, 21-22 жовтня 2022 року). Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 2022. (0,2 д.а.). 

10. Медицький І. Б. Втрати земельного та лісового фондів України від 

збройної агресії: кримінологічний аспект. Кримінологічна теорія і практика: 

досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвід. наук.-

практ. столу (м. Київ, 24 листопада 2022 року). Київ: Національна академія 

внутрішніх справ, 2022. (0,2 д.а.). 

11. Адамович С., Микитин Ю. Перспективи притягнення до кримінальної 

відповідальності росіян за воєнні злочини в Україні в контексті реалізації 

конституційного права на судовий захист. Проблеми реалізації норм 

Конституції України в умовах воєнного стану (присвячена 30-ій річниці 

створення Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника): матеріали міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 27 червня 2022 року) / 

упорядник В. І. Розвадовський. Івано-Франківськ: Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника, 2022. С. 94-106. (0,4 д.а.). 

12. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти кримінально-правової 

характеристики розбою, поєднаного з проникненням у житло, інше приміщення 

чи сховище (ч. 3 ст. 187 КК України). Вдосконалення правового регулювання 

прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукр. 

наук.-практ. конфер. молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 16 

травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 61–64. (0,2 д.а.). 
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13.  Шпіляревич В. В., Бурянна Н. В. Окремі аспекти дослідження 

кримінальної відповідальності за порушення права на отримання освіти. 

Законодавство України: погляд молодих правників: матеріали щорічної Всеукр. 

наук. студент. конфер. (м. Івано-Франківськ, 16 травня 2022 р.). Івано-

Франківськ, 2022. С. 75–79. (0,2 д.а.). 

14. Шпіляревич В. В., Близнюк В. М. Окремі аспекти дослідження 

кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. 

Законодавство України: погляд молодих правників: матеріали щорічної Всеукр. 

наук. студент. конфер. (м. Івано-Франківськ, 16 травня 2022 р.). Івано-

Франківськ, 2022. С. 80–84. (0,2 д.а.).  

15. Шпіляревич В. В., Романчук М. О. Окремі аспекти дослідження стану 

сильного душевного хвилювання у кримінальному праві України. 

Законодавство України: погляд молодих правників: матеріали щорічної Всеукр. 

наук. студент. конфер. (м. Івано-Франківськ, 16 травня 2022 р.). Івано-

Франківськ, 2022. С. 85–89. (0,2 д.а.). 

16. Фріс П. Л., Шпіляревич В. В. Деякі аспекти дослідження кримінальної 

відповідальності за порушення порядку переміщення товарів через митний 

кордон України. Eurasian scientific discussions : the XII thе International scientific 

and practical conference (Barcelona, December 18-20, 2022). Spain (Barcelona), 

2022. (0,2 д.а.) (у редакції).  

17. Петечел О. Ю. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності: 

окремі аспекти особи злочинця. Вдосконалення правового регулювання прав та 

основних свобод людини і громадянина: матеріали щорічної Всеукр. наук.-

практ. конфер. молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 16 травня 

2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. (0,2 д.а.) (у редакції). 

18. Кадук С. В. Інформаційно-пошукові системи натурних колекцій. 

Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конфер. (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 61-66. (0,2 

д.а.).  
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19. Кадук С. В. Наукові та процесуальні аспекти формування і 

використання натурних колекцій в розслідуванні злочинів. Сучасні проблеми 

правової системи та державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук.-

практ. конфер. (м. Запоріжжя, 25-26 лютого 2022 р.). Запоріжжя, 2022. С. 87-93. 

(0,3 д.а.). 

20. Кадук С. В. Судово-експертне використання деяких криміналістично-

довідкових колекцій. Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права 

: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Кременчук, 2-3 грудня 2022 р.). 

Кременчуг, 2022. (0,2 д.а.) (у редакції). 

21. Кадук С. В. Довідково-допоміжні обліки системи криміналістичної 

реєстрації. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних 

відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 2-3 грудня 2022 р.). 

Одеса, 2022. С. 44-49. (0,2 д.а.). 

22. Яцина М. О. Діяльність інститутів громадянського суспільства з 

документування воєнних злочинів. Захист прав людини в Україні: сучасний 

стан та перспективи вдосконалення : матеріали наук.-практ. «круглого столу» 

(м. Хмельницький, 9 грудня 2022 р.). Хмельницький університет управління та 

права імені Леоніда Юзькова. (0,2 д.а.) (у редакції). 

 

 

2. Публікації науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад 

Донецького державного університету внутрішніх справ та Інституту. 

 

Монографії (1): 

1. Щербина А. В., Назимко Є. С., Захарченко А. М. Кримінально-

правова характеристика незаконного втручання в роботу автоматизованих 

систем в органах та установах системи правосуддя: монографія. Київ: Дакор, 

2022. 148 с. 
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Наукові статті у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України (2): 

1. Захарченко А. М. Правова основа діяльності органів Національної 

поліції в умовах воєнного стану. Правовий часопис Донбасу. 2022. № 3 (80). 

С. 90-95 (журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

2. Бобкова А. Г., Ковейно Ю. В. Форми відповідальності за порушення 

лісового законодавства. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. 

С. 194-198 (журнал індексується у Index Copernicus Journals Master List). 

 

Тези наукових доповідей (4): 

1. Захарченко А., Бобкова А. Щодо правової регламентації діяльності 

поліції в умовах воєнного стану. Діяльність державних органів в умовах 

воєнного стану: збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного 

онлайн-семінару (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 29 квітня 2022 року). 

Кривий Ріг, 2022. С. 42-45. 

2. Захарченко А.М., Алфьоров С.М. Щодо обмеження руху 

транспортних засобів в умовах воєнного стану. Безпека дорожнього руху в 

умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 травня 2022 року). 

Кривий Ріг, 2022. С. 55-58. 

3. Захарченко А.М., Бобкова А.Г. Повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах 

воєнного стану. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного 

стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет 

внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 153-156. 

4. Захарченко А., Алфьоров С. Щодо взаємодії органів місцевого 

самоврядування та органів (підрозділів) Національної поліції з питань евакуації 

населення, матеріальних і культурних цінностей. Приватно-правові та 

публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики в умовах воєнної 
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агресії: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Кропивницький, 07 жовтня 2022 року). Кропивницький, 2022. С. 460-464. 

 

 

8.3. Кількість працівників Інституту, які є членами редколегій 

періодичних видань, що входять до баз даних Scopus та Web of Science. 

В Інституті 3 співробітники є членами редколегій періодичних видань, 

що входять до баз даних Scopus та Web of Science, а саме: 

В. С. Батиргареєва та Н. О. Гуторова є членами редакційної колегії 

журналу «Wiadomości Lekarskie», що індексується у міжнародній 

наукометричній базі Scopus. URL: https://wiadlek.pl/editorial/; 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek2021112.pdf. 

Пашков В. М. є членом редакційної колегії журналу Acta Balneologica 

(Польща), включеного до міжнародної наукометричної бази Web of Science. 

URL: https://actabalneologica.eu/editorial-board/. 

 

8.4. Кількість працівників Інституту, які є членами редколегій 

провідних закордонних видань, або редакторами монографій, наукових 

збірників тощо:  

В Інституті 4 співробітники є членами редколегій періодичних видань, 

що входять до баз даних Scopus та Web of Science, а саме: 

Н. О. Гуторова та В. М. Пашков є членами редакційної колегії журналу 

Socrates (Латвія, RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls, що 

індексується в ERIH PLUS database, Index Copernicus ICI Journals,  The Directory 

of Open Access Journals). URL: https://www.rsu.lv/petnieciba/zinatnisko-rakstu-

zurnals-socrates/redakcijas-komanda. 

М. Г. Колодяжний є членом редакційної колегії журналу «International 

Journal of Law and Society», CША. Журнал індексований у наукометричних 

базах: CNKI SCHOLAR, CrossRef, WorldCat, ResearchBib, Eurasian Scientific 

Journal Index. URL: http://www.ijlawsociety.org/editorialboard. 

http://www.ijlawsociety.org/editorialboard
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В. Ю. Шепітько є членом наукового комітету щорічного збірника 

наукових праць «Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice». 

(Литва, https://www.mruni.eu/en/events/international-criminalistics-forensic-

expertology-congress-mru/ ). Член редколегії журналу «Problemy Współczesnej 

Kryminalistyki» (Польща, 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3314). 

 

 

 

Розділ ІX 

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

9.1. Міжнародні наукові заходи (конференції, семінари, круглі столи, 

тощо) організатором (співорганізатором) яких виступила наукова установа 

1. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: 

міжнародний круглий стіл (режим онлайн, 5 травня 2022 р.). Співорганізатори: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Науково-дослідний 

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

України (В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Н. В. Нетеса, Л. М. Демидова,  

В. І. Борисов, М. В. Шепітько, В. В. Базелюк, К. А. Новікова). Кількість 

учасників – 205. Видано збірник матеріалів. 

2. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: VІ 

міжнародна науково-практична конференція (режим онлайн, 12 травня 2022 р.). 

Співорганізатори: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, відокремлений підрозділ в Харківській 

області громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

(В. С. Батиргареєва, Л. М. Демидова (голова орг.комітету), В. І. Борисов, Д. П. 

Євтєєва, Н. В. Нетеса, М. В. Шепітько, М. В. Карчевський, Н. В. Шульженко, 
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К. А. Новікова, В. В. Базелюк, О. С. Попович, Д. О. Куковинець,  

А. І. Максименко). Кількість учасників – 70. Видано збірник матеріалів. 

3. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: 

міжнародний круглий стіл (м. Полтава, 16 червня 2022р.). Співорганізатори: 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ інтелект. власн. НАПрН України; БО 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»; ГО «Асоціація 

фармацевтичного і медичного права» (В. С. Батиргареєва, Н. О. Гуторова, 

В. М. Пашков, А. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, А. С. Сидоренко, Ю. Ю. 

Забуга, П. П. Нога, Є. С. Гнедик). Кількість учасників – 47. Видано збірник 

матеріалів. 

4. Кримінальне право України перед викликами сучасності і 

майбуття: яким воно є і яким йому бути?: Міжнародна наукова конференція 

(м. Харків, 21-22 жовтня  2022 р.). Співорганізатори: Комісія з питань правової 

реформи при Президентові України, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України, громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» (В. І. Борисов, Л. М. Демидова, М. В. Шепітько, К. А. 

Новікова, В. В. Базелюк, Д. О. Куковинець). Кількість учасників – 100. 

Планується видання збірника матеріалів. 

5. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час 

війни: виклики сьогодення: VI Медико-правовий форум (м. Полтава, 

25.11.2022). Співорганізатори: НАПрН України; НДІ вивч.проблем злочинності 

ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; 

Видавництво «Аluna» (Польща); ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного 

права». (Н. О. Гуторова, В. М. Пашков,  А. О. Гаркуша, Т. О. Михайліченко, А. 

С. Сидоренко, Ю. Ю. Забуга, П.П. Нога, Є.С. Гнедик). Кількість учасників – 32. 

Видано збірник матеріалів. 
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6. Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних 

правопорушень: міжнародний науково-практичний «круглий стіл», 

присвячений Всеукраїнському тижню права, (м. Харків,12 грудня 2022 року). 

Організатор: НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України (В. Ю. 

Шепітько, В. О. Коновалова, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва, В. О. Яремчук,  

М. О. Соколенко).  Кількість учасників – 50. Планується видання збірника 

матеріалів. 

 

3.2. Іноземні наукові (зокрема періодичні) видання, засновником 

(співзасновником) яких є наукова установа, періодичні видання наукової 

установи, що індексуються в науко метричних базах Web of Science і Scopus 

(-). 

 

3.3. Іноземні наукові видання (журнали), членами редакційних 

колегій яких є співробітники наукової установи 

1.  В. С. Батиргареєва та Н. О. Гуторова є членами редакційної колегії 

журналу «Wiadomości Lekarskie», що індексується у міжнародній 

наукометричній базі Scopus. URL: https://wiadlek.pl/editorial/; 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek2021112.pdf. 

2. В. М. Пашков є членом редакційної колегії журналу Acta 

Balneologica (Польща), включеного до міжнародної наукометричної бази Web 

of Science. URL: https://actabalneologica.eu/editorial-board/. 

3. Н. О. Гуторова та В. М. Пашков є членами редакційної колегії 

журналу Socrates (Латвія, RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls, 

що індексується в ERIH PLUS database, Index Copernicus ICI Journals,  The 

Directory of Open Access Journals). URL: https://www.rsu.lv/petnieciba/zinatnisko-

rakstu-zurnals-socrates/redakcijas-komanda. 

4. М. Г. Колодяжний є членом редакційної колегії журналу 

«International Journal of Law and Society», CША. Журнал індексований у 

https://wiadlek.pl/editorial/
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наукометричних базах: CNKI SCHOLAR, CrossRef, WorldCat, ResearchBib, 

Eurasian Scientific Journal Index. URL: http://www.ijlawsociety.org/editorialboard. 

5. В. Ю. Шепітько є членом наукового комітету щорічного збірника 

наукових праць «Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice». 

(Литва, https://www.mruni.eu/en/events/international-criminalistics-forensic-

expertology-congress-mru/). Член редколегії журналу «Problemy Współczesnej 

Kryminalistyki» (Польща, 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3314). 

 

9.4. Укладені у звітному періоді меморандуми (договори) про 

співробітництво з іноземними науковими установами, закладами вищої 

освіти, громадськими організаціями тощо (-). 

 

 

Розділ 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 

 

 

http://www.ijlawsociety.org/editorialboard
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Розділ 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 46 аспірантів та 1 

особа поза аспіантурою2. 

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.  

Протягом звітного періоду функціонувало чотири разові спеціалізовані 

вчені ради: 

1) разова спеціалізована рада ДФ 64.502.002 із захисту дисертації 

А. О. Бабича у складі: д.ю.н., проф., академіка НАПрН України В. В. Голіни 

(голова), д.ю.н., доц. О. О. Пащенка (рецензент), к.ю.н. К. А. Новікової 

(рецензент), д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України А. А. Музики 

(опонент), д.ю.н., проф. В. І. Павликівського (опонент). Захист дисертації 

відбувся 14 грудня 2022 року. Ступінь доктора філософії присуджено; 

                                                
2
 Дані наведені з урахуванням осіб, що перебувають в академічній відпустці та осіб, які навчалися протягом 

2022 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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2) разова спеціалізована рада ДФ 64.502.003 із захисту дисертації 

Я. О. Тализіної у складі: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинської (голова), 

к.ю.н., ст. наук. співроб. Г. К. Авдєєвої (рецензент), к.ю.н. Д. І. Клепки 

(рецензент), д.ю.н., проф., Г. І. Тетерятник (опонент), к.ю.н., доц. 

В. В. Рогальської (опонент). Захист дисертації відбувся 25 листопада 2022 року. 

Ступінь доктора філософії присуджено; 

3) разова спеціалізована рада ДФ 64.502.004 із захисту дисертації 

В. В. Березюк у складі: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинської (голова), 

к.ю.н., доц. М. І. Пашковського (рецензент), к.ю.н. Д. І. Клепки (рецензент), 

д.ю.н., проф., Г. І. Тетерятник (опонент), к.ю.н., проф. В. І. Маринів (опонент). 

Захист планується; 

4) разова спеціалізована рада ДФ 64.502.005 із захисту дисертації 

Г. В. Бєсєди у складі: д.ю.н., ст. наук. співроб. Н. В. Глинської (голова), к.ю.н., 

доц. М. І. Пашковського (рецензент), к.ю.н. Д. І. Клепки (рецензент), д.ю.н., 

проф., І. В. Гловюк (опонент), к.ю.н., доц. М. С. Городецька (опонент). Захист 

планується. 

 

11.3. Очна аспірантура. Громадяни зарубіжних країн в аспірантурі 

Інституту не навчаються. 

У 2022 р. в Інституті з відривом від виробництва (денна форма навчання) 

навчалося 11 аспірантів за кошти фізичних або юридичних осіб:  

1) Бєлоусова Олеся Миколаївна. 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. Виконується 

навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 2 %. Опубліковано одні тези наукової доповіді за темою дисертаційної 

роботи.  

2) Віценко Сергій Миколайович. Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання зловживанням владою або службовим 
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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 15 %. 

Переведений на денну форму навчання з 01.01.2022 р. 

3) Захожай Костянтин Сергійович. Науковий керівник: к.ю.н. 

А.В. Калініна. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. 

Виконується навчальний план. 

4) 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.). 

5) Іваницька Ольга Павлівна. Тема дисертації: «Процесуальні гарантії 

прав підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні, 

здійснюваному за їх відсутності (in absentia)». Науковий керівник: д.ю.н., проф. 

Л. М. Лобойко.  Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. 

Виконується навчальний план. 

6) Копча Вадим Володимирович. Тема дисертації «Кримінологічна 

характеристика та запобігання виправдовуванню, визнанню правомірною, 

запереченню збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації 

її учасників». Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєва. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. Рік затвердження 

теми дисертації – 2022. Виконується навчальний план.  

7) Моруженко Владислава Костянтинівна. Тема дисертації: 

«Кримінологічна характеристика та запобігання корупційним кримінальним 
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правопорушенням у сфері правосуддя». Науковий керівник: к.ю.н., ст. наук. 

співроб. М. Г. Колодяжний.  Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2022. Виконується навчальний план. 

8) Полях Євгенія Володимирівна. Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання порушенню недоторканності приватного життя». 

Науковий керівник: к.ю.н. О. В. Новіков. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу 

до аспірантури – 2020. Рік затвердження теми дисертації – 2020. Успішно 

виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання 

дисертації складає 30 %. Опубліковано одну наукову статтю та одні тези 

наукової доповіді за темою дисертаційної роботи.  

9) 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 70 %. 

Опубліковано 1 наукову статтю та 4 тез наукових доповідей за темою 

дисертації.  

10) Тарнавська Лариса Миколаївна. Тема дисертації «Науково-технічні 

засоби та інноваційні технології в криміналістиці». Науковий керівник: д.ю.н., 

проф., академік НАПрН України В. В. Шепітько. Спеціальність 081 – Право. 

Рік вступу до аспірантури – 2022. Рік затвердження теми дисертації – 2022. 

Виконується навчальний план.  

11) 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. Виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 3 %. Опубліковано 1 тези 

наукової доповіді за темою дисертації.  
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11.4. Заочна аспірантура. 

Протягом 2022 р. над дисертаціями працювали 35 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. Дисертацію захищено 

14 грудня 2022 р. 

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. 

Відрахований за власним бажанням з 01 вересня 2022 р. 

4. 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. Відрахований за власним 

бажанням (наказ № 3 «А» від 10 лютого 2022 р.)  

                                                
3
 У тому числі й ті, що перебувають в академічній відпустці. 
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5. 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. Виконується навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 9 %. 

Опубліковано двоє тез наукових доповідей за темою дисертаційної роботи. 

6. Боднарчук Єва Веніамінівна. Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання умисним убивствам, вчиненим із мотивів 

ревнощів». Науковий керівник: д.ю.н., проф. В. С. Батиргареєва. Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. Рік затвердження теми 

дисертації – 2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 20 %. Опубліковано одну 

наукову статтю та одні тези наукової доповіді за темою дисертації. Перебуває в 

академічній відпустці (наказ № 7 «А» від 02.03.2020 р.) 

7. 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. 

8. 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.  

9. Гавриленко (Коломієць) Надія Андріївна. Тема дисертації: 

«Створення безпечного середовища установ виконання покарань як елемент 
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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. 

10. Геник Віталій Миколайович. Тема дисертації: «Реалізація 

принципу пропорційності при обмеженні прав та свобод людини під час 

досудового розслідування». Науковий керівник: д.ю.н., ст.н.с. Н. В. Глинська. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2018. Рік затвердження 

теми дисертації – 2018. Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 7 %. Перебуває в академічній 

відпустці (наказ № 18 «А» від 30.09.2021 р.). 

11. Гомоляко Влада Євгеніївна. Науковий керівник: к.ю.н. Д. І. Клепка. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. Рік затвердження 

теми дисертації – 2022. Виконується навчальний план.  

12. 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 %. 

13. Гриненко Сергій Володимирович. Тема дисертації «Дисциплінарна 

відповідальність прокурорів в Україні». Науковий керівник: к.ю.н., доц. 

С. В. Подкопаєв. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. 

Рік затвердження теми дисертації – 2022. Виконується навчальний план.  

14. 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 
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затвердження теми дисертації – 2019. Успішно виконано навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 1 %. 

Відрахований за власним бажанням з 01 лютого 2022 р. 

15. 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 100 %. Опубліковано 2 тез наукової доповіді за 

темою дисертації. Відрахований з березня 2022 р. у зв’язку із закінченням 

терміну навчання. 

16. Жуковська (Махно) Карина Віталіївна. Тема дисертації: 

«Кримінальна відповідальність за невиконання рішень Європейського суду з 

прав людини». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ю. П. Дзюба. Спеціальність 081 

– Право. Рік вступу до аспірантури – 2017. затвердження теми дисертації – 

2017. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з 

написання дисертації складає 15 %. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за 

темою дисертації. Перебуває в академічній відпустці (наказ № 19 «А» від 03 

вересня 2020 р.). 

17. 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. Виконується навчальний план. Обсяг 

фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 10 %. Опубліковано 

тези чотирьох наукових доповідей за темою дисертації. Перебуває в 

академічній відпустці з 15 жовтня 2022 р. (протокол № 7 вченої ради НДІ ВПЗ 

від 26.10.22 р.). 

18. Клепка Олександр Григорович. Тема дисертації: «Завершення 

досудового розслідування як етап кримінального провадження». Науковий 
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керівник: к.ю.н., О. І. Марочкін. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2021. Рік затвердження теми дисертації – 2021. Виконується 

навчальний план. Строк навчання призупинено з березня 2022 р. у зв’язку з 

мобілізацією. 

19. Козловський Андрій Ігорович Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання службовим кримінальним правопорушенням у 

сфері обігу земель». Науковий керівник: к.ю.н. О. В. Новіков.  Спеціальність 

081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2022. Виконується навчальний план. 

20. Котюк Михайло Володимирович. Тема дисертації: «Методика 

розслідування державної зради в умовах воєнного стану». 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. 

21. Крот Марина Анатоліївна. Тема дисертації: «Колабораційна 

діяльність: поняття, склад кримінального правопорушення та кваліфікація». 

Науковий керівник: к.ю.н., доц. Н. В. Шульженко. Спеціальність 081 – Право. 

Рік вступу до аспірантури – 2022. Виконується навчальний план.  

22. Лихопуд (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.  

23. 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. 
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Рік затвердження теми дисертації – 2019 (затверджено Вченою радою 

Запорізького національного університету). Успішно виконано навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 40 %. 

Опубліковано 3 наукові статті та 7 тез наукових доповідей за темою дисертації.  

24. Мілов Дмитро Володимирович. Науковий керівник: д.ю.н., 

ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2022. Виконується навчальний план.  

25. Олійниченко Ангеліна Євгенівна. Тема дисертації: «Обмежувальні 

заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, які 

вчинили домашнє насильство». Науковий керівник: д.ю.н., проф., академік 

НАПрН України 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 75 %. Опубліковано 4 наукових статті та 5 тез наукових 

доповідей за темою дисертації.  

26. 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. Перебуває в академічній відпустці з 15 жовтня 2022 року. (протокол 

№ 7 вченої ради НДІ ВПЗ від 26.10.22 р.). 

27. Пазій Богдан Андрійович. Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання порушенням порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди 

інтересам держави». Науковий керівник: д.ю.н., ст.н.с. В. С. Батиргареєва. 

Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2018. Рік затвердження 

теми дисертації – 2019. Успішно виконано навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 12 %. Опубліковано двоє тез 
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наукових доповідей за темою дисертації. Відрахований з 14.09.2022 р. у зв’язку 

з закінченням строку навчання. 

28. Плаксюк Інна Юріївна. Тема дисертації: «Кримінальна 

відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок 

України) небезпечної продукції». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. 

Демидова. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2018. Рік 

затвердження теми дисертації – 2018. Успішно виконується навчальний план. 

Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 90 %. 

Опубліковано 1 наукову статтю та 2 тез наукових доповідей за темою 

дисертації. Відрахована з 14.09.2022 р. у зв’язку з закінченням строку навчання. 

29. Романенко Аліна Романівна. Тема дисертації: «Кримінологічна 

характеристика та запобігання порушенню таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції». Науковий керівник: д.ю.н., ст. 

наук. співроб. В. С. Батиргареєва. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2019.Успішно виконується навчальний план. Обсяг фактично 

виконаної роботи з написання дисертації складає 10 %. Опубліковано 1 тези 

наукової доповіді за темою дисертації. Перебуває в академічній відпустці 

(протокол  вченої ради НДІ ВПЗ № 7 від 02.03.2020 р.). 

30. Сахута Павло Володимирович. Науковий керівник: д.ю.н., 

ст. наук. співроб. Н. В. Глинська. Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до 

аспірантури – 2022. Виконується навчальний план. Відрахований за власним 

бажанням з 01.12.2022 р. 

31. Сірець Олександр Олександрович. Тема дисертації: «Запобігання 

кримінальним правопорушенням у сфері житлового будівництва». Науковий 

керівник: к.ю.н., доц. О. В. Пивоваров.  Спеціальність 081 – Право. Рік вступу 

до аспірантури – 2022 (за переведенням). Рік затвердження теми дисертації – 

2021. Виконується навчальний план. 

32. Тализіна Яна Олегівна. Тема дисертації: «Нормативне 

забезпечення та практика реалізації конфіденційного співробітництва у 

кримінальному провадженні». Науковий керівник: д.ю.н., доц. І. А. Тітко. 
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Спеціальність 081 – Право. Рік вступу до аспірантури – 2019. Рік затвердження 

теми дисертації – 2019. Дисертацію захищено 25 листопада 2022 року. 

33. 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.  

34. 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 50 %. Опубліковано одну наукову статтю  та 

тези чотирьох наукових доповідей за темою дисертації. 

35. 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 аспірантури – 2019. Успішно виконується 

навчальний план. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації 

складає 50 %. Опубліковано одну наукову статтю  та тези чотирьох наукових 

доповідей за темою дисертації. 

11.5. Підготовка дисертацій співробітниками наукової установи 

З 15 вересня 2022 року розпочалася підготовка однієї особи поза 

аспірантурою: 

Куковинець Дар’я Олександрівна. Тема дисертації: «Кримінальна 

відповідальність за домагання дитини для сексуальних цілей: ґенеза, склад 

кримінального правопорушення та караність». Науковий керівник: д.ю.н., 
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проф., академік НАПрН України В.І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Рік 

прикріплення до системи здобування – 2022. Виконується навчальний план. 

 

 

 

Розділ ХІІ 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

12.1. Загальна кількість усіх працівників, осіб: 64; 

- з повною зайнятістю – 31; 

- сумісників – 23; 

- з них: залучених до виконання наукових робіт, в еквіваленті повної 

зайнятості, осіб –35; 

- середній рівень  зайнятості – 94 %. 

12.2. Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових робіт, в 

еквіваленті повної зайнятості, осіб: 25. 

- з них: наукових та науково-педагогічних працівників – 25; 

- 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 – 9; 

- 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 – 11 

-з них: наукових та науково-педагогічних працівників – 11; 

- докторів наук –5; 

- кандидатів наук (докторів філософії) – 5; 

- працівників, що належать до допоміжного та технічного персоналу – 0. 
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Розділ 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 (11 156,89 тис.грн. )/6 кількість тем 

- з них на конкурсній/грантовій основні - (джерело фінансування /обсяг 

фінансування (тис.грн.)/ кількість тем). 

Прикладні наукові дослідження, всього: 

обсяг фінансування (тис.грн.)/кількість тем 

- з них на конкурсній/грантовій основі (джерело фінансування/обсяг 

фінансування (тис.грн.)/ кількість тем). 

13.2. Кількість та обсяги фінансування досліджень і розробок за рахунок 

коштів спеціального фонду державного бюджету : 

Всього, обсяг фінансування, тис.грн.: 

- з них : джерело фінансування/обсяг фінансування (тис.грн.)/ кількість 

тем. 

13.3. Дослідницькі проєкти з міжнародним та іноземним  фінансуванням: 

Всього, обсяг фінансування у перерахунку на національну валюту, 

тис.грн.:  

з них (джерело фінансування/кількість тем/обсяг фінансування, 

наприклад  Горизонт-2020, NATO SPS, тощо). 

13.4.Обсяг фінансування за всіма джерелами, (11 979,709 тис.грн.) 

13.5. Характеристика приміщень, що використовуються для 

дослідницької діяльності (загальна площа приміщень установи, її наукових чи 

науково-технічних  підрозділів – всього 2 260,7 кв.м.:  

13.6. Обсяг коштів, витрачених установами на придбання: наукового 

обладнання, матеріалів, наукового програмного забезпечення, сплату внесків 
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України до міжнародних організацій, наукову літературу (в тому числі 

підписку на електронний доступ до бібліотечних ресурсів), підписку на інші 

електронні бази даних. Окремо зазначити кошти, залучені в рамках 

госпдоговорів, міжнародних грантів/проєктів (вказати окремо дані по кожній 

позиції). Коротко вказати, яке саме наукове обладнання було придбане (до 1 

сторінки) 

На оплату видань наукових праць у 2022 році за рахунок загального 

фонду було витрачено 65 930 гривень, а саме: 

5 850 грн. - «Теоретичні питання удосконалення кримінально-

виконавчого законодавства України та практики його застосування. 

Монографія». 

6 600 грн.- «Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності 

фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. ак. В. В. Сташиса НАПрНУ у 

2020 р.: проєкти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та 

зауваження до законодавства». 

18 450 грн. - «Актуальні проблеми формування сучасної доктрини 

кримінального права України. Монографія» 

22 130 грн. - «Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. 

Випуск 42». 

5 500 грн.- «Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. 

Випуск 43». 

3 800 грн. - «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану. 

Матеріали круглого столу.2022». 

3 100 грн.- «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки. 

Матеріали VI  Міжнародної конференції.Харків.2022». 

500 грн. - «Збірник пропозицій, зауважень та роз’яснень з актуальних 

питань права в умовах війни фахівців сектору дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України.2022». 
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Розділ 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 

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 
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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 

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 
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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 

та ін. 

6. Політика повної інформаційної відкритості перед громадськістю. 

Інститут має сучасний сайт, який висвітлює усе життя установи. Також 

ведеться сторінка Інститу у соціальних мережах Facebook та Instagram. 

 

Слабкі сторони: 

– відсутність у структурі Інституту відділу аспірантури, комп’ютерного 

відділу, редакційного відділу, прес-служби та відповідних посад у штатному 

розписі; відсутність лаборантів, мінімальний штат обслуговуючого персоналу, 

внаслідок чого на наукових працівників покладається додаткове навантаження;  

– фактична відсутність можливостей участі Інституту як юридичної особи 

в реалізації спільних наукових грантових проєктів із міжнародними та 

закордонними партнерами через їх орієнтацію 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;  

– розширення грантової підтримки; 

– прийняття Верховною Радою України змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання послуг 

науковими установами щодо підготовки понад державне замовлення аспірантів 

та докторантів; а також щодо підвищення кваліфікації понад державне 

замовлення; 
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– виділення місць для підготовки наукових кадрів за рахунок державного 

замовлення; 

– збільшення штатного розпису (у числі як наукових працівників, так і 

допоміжного персоналу). 

 

Загрози: 

– загроза державному суверенітету та територіальній цілісності через 

військове вторгнення рф на територію України, ракетні обстріли, окупація 

частини території України (у тому числі й наукової інфраструктури України); 

– «інтелектуальна» міграція науковців за кордон; 

– нестабільне й суперечливе законодавство, яким регулюється наукова 

діяльність в Україні; перманентні ініціативи до реорганізації форм і методів 

наукової діяльності, зокрема, ліквідації галузевих академій, їх наукових 

установ;  

– 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; 

–скорочення фінансування державою наукових розробок. 

 

14.2. Обґрунтування: 

- аргументована позиція, щодо специфіки/унікальності наукової 

діяльності установи; 
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- чому є доцільним самостійне здійснення наукової діяльності даною 

установою? 

- 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 щодо виконання 

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. Установа 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.  



 401 

В Інституті запроваджена перманентна практика широкого впровадження 

результатів наукової роботи її фахівців у навчальну, наукову, законотворчу та 

правозастосовну діяльність, що підтверджується низкою актів впровадження. 

 

 

 

Розділ ХV 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У 2023 р. у всіх структурних підрозділах Інституту планується 

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. При цьому 

окремим вектором у рамках виконання тем фундаментальних досліджень 

стануть питання боротьби зі злочинністю в умовах воєнного стану. 

Науковці відділу дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю продовжать роботу над фундаментальним дослідженням за 

темою дослідження «Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми 

кримінально правової охорони інформаційної безпеки в Україні». 

Науковці відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою продовжать роботу над новою фундаментальною темою 

дослідження «Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального 

провадження в Україні». 

Науковці відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства продовжать роботу над фундаментальним дослідженням за 

темою «Дотримання прав людини при виконанні покарань і поводженні із 

засудженими в Україні».  
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Науковці лабораторії «Використання досягнень науки і техніки у 

боротьбі зі злочинністю» продовжать роботу над новою фундаментальною 

темою дослідження «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці 

та судовій експертизі». 

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.  

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 за усіма темами досліджень будуть відбиті у 

монографіях, наукових статтях, доповідях на науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» із відповідних 

проблематик. Крім цього, напрацювання у межах предметів дослідження 

ббудуть покладені в основу змін і доповнень до чинного законодавства 

України.  

 

 

 

Розділ 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 наукових ступенів та ін.); 

2) створити та розвинути «єдиний» інформаційний простір з 

використанням доступних безкоштовних хмарних технологій, продуктів 



 403 

Google, Microsoft для дистанційної для роботи працівників Інституту з будь-

якого населеного пункту; 

3) проводити культурно-масові та спортивні заходи за участю 

співробітників інституту для налагодження сприятливої атмосфери в колективі; 

4) створити повний електронний каталог наявної у бібліотеці 

Інституту літератури з метою уможливити легкий, зручний та багатоаспектний 

інформаційний пошук, а також цілодобовий доступ співробітників Інституту до 

необхідного контенту; 

5) 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;  

6) розглянути можливість проведення Інститутом літніх шкіл з 

актуальних питань кримінального права, кримінології, кримінального процесу 

тощо; 

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 вітчизняними та 

зарубіжними науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими 

організаціями у сферах проведення наукових досліджень та реалізації 

освітнього процесу. 
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Розділ 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 

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 (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.  

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, 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Донецький 

державний університет внутрішніх справ, Одеський державний університет 

внутрішніх справ та ін. Формами координаційної діяльності в цьому напряму є 

обмін отриманими даними в ході наукових досліджень та узагальнень; надання 
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інформації щодо запланованих наукових конференцій, семінарів, «круглих» 

столів; обмін науковою літературою тощо. 

2. У розрізі структурних підрозділів. 

Інформаційно-аналітична діяльність відділу 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 відділу, 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, Європейського 

Суду з прав людини, судів зарубіжних країн. Зі свого боку, міжгалузеве 

співробітництво науковців відділу 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.  

Науковці лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки 

у боротьбі зі злочинністю» координують свою діяльність з науково-дослідними 

інститутами судових експертиз Міністерства юстиції України та Науково-

дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України у Харківській 

області в галузі обміну досвідом. Здійснюється плідна співпраця з 

правоохоронними та правозастовними органами (Генеральна прокуратура 

України, МВС України, СБ України, Департамент експертного забезпечення 

Міністерства юстиції України). 

Координаційна діяльність лабораторії в переважній більшості 

здійснюється з науковими установами та іншими організаціями, що проводять 

суміжні наукові дослідження (Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Латвійський університет, Литовське товариство 
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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.  

Міжгалузеве співробітництво науковців лабораторії є різноманітним за 

формою та змістом: участь у роботі різних комісій, бюро, надіслання до органів 

законодавчої влади та відповідних комітетів аналітичних та доповідних 

записок, підготовка висновків до проектів нових законів, участь у спільних 

міжнародних наукових заходах (конференції, семінари, «круглі столи»), 

консультації, лекції, наукові дискусії; створення спільних наукових творів; 

обмін науково-практичним досвідом з науковими установами та вищими 

навчальними закладами; надання методичної допомоги аспірантам та 

здобувачам наукових ступенів та співробітникам правозастосовних органів 

закордонних країн; рецензування рукописів та авторефератів дисертацій, 

підручників, монографій та науково-практичних посібників, створених за 

межами України; участь у захистах кандидатських і докторських дисертацій у 

якості опонентів та ін. 

Науковці відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою підтримують щільні зв’язки з комітетами Верховної Ради України, 

судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом 

України, Верховним Судом, Міністерством юстиції України, Офісом 

Генерального прокурора і Харківською обласною прокуратурою, МВС України, 

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області, науковими 

установами та закладами вищої освіти України. Характер цих зв’язків 

різноманітний, але найбільшого розвитку отримали надання консультацій зі 

складних питань правозастосування, наукових висновків щодо доцільності й 

обґрунтованості законодавчої ініціативи, судових рішень, а також відгуків на 
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автореферати дисертацій, здійснення офіційного опонування при захисті 

дисертацій.  

Відділ кримінологічних досліджень 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. Також взаємодія відділу відбувається з науковими установами та 

закладами вищої освіти, що проводять суміжні наукові дослідження. Серед них: 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна 

академія внутрішніх справ, Харківський університет внутрішніх справ, 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є.О. Дідоренка, 

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 відділу 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 відділу були впроваджені в діяльність 

судових інституцій, навчальну та наукову діяльність правників навчальних 

установ, практичну діяльність правоохоронних органів.  

Науковці відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого 

законодавства підтримують тісні зв’язки з Державною кримінально-

виконавчою службою України та Північно-Східним міжрегіональним 
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управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції. 

Інформаційно-аналітична діяльність лабораторії дослідження проблем 

національної безпеки у сфері громадського здоров'я охоплює вивчення, аналіз 

вітчизняного поточного та перспективного законодавства та законодавства 

провідних зарубіжних країн у сфері охорони громадського здоров'я; аналіз та 

узагальнення судової практики Верховного Суду, апеляційних та місцевих 

судів та ін. У свою чергу, міжгалузеве співробітництво науковців відділу є 

різноманітним за формою та змістом: участь у роботі різних комісій, груп, 

науково-консультативних рад, спрямування до органів законодавчої, 

виконавчої, судової влади та відповідних комітетів аналітичних та доповідних 

записок, участь у наукових заходах з розгляду проблемних питань у сфері 

охорони громадського здоров'я; членство учасників Лабораторії у правничих 

асоціаціях та громадських організаціях. 

3. У розрізі окремих науковців: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Н. О. Гуторова, Л. М. Демидова, 

Д. П. Євтєєва, Ю. Ю. Забуга, А. В. Калініна, А. І. Максименко, К. А. Новікова, 

Т. О. Михайліченко, О. О. Пащенко, О. С. Попович, М. В. Шепітько, 

С. С. Шрамко, Н. В. Шульженко, є членами громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Л. М. Демидова є членом 

президії та заступником голови асоціації та головою Відокремленого підрозділу 

Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в 

Харківській області; Н. В. Шульженко є секретарем Відокремленого підрозділу 

Харківської обласної організації громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права». 

Є. С. Гнедик, Н. О. Гуторова, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко, В. М. 

Пашков, А. С. Сидоренко є членами ГО «Асоціація фармацевтичного та 

медичного права». Зокрема, Н. О. Гуторова є головою ради директорів 

зазначеної асоціації, В. М. Пашков та Є. С. Гнедик – членами правління, 

Т. О. Михайліченко є секретарем Полтавського осередку асоціації. 
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А. О. Гаркуша, Є. С. Гнедик, В. М. Пашков, М. І. Пашковський є членами 

Національної асоціації адвокатів України. М. І. Пашковський є членом 

Комітету з питань юридичної освіти, що діє в складі зазначеної асоціації. 

А. О. Гаркуша та А. С. Сидоренко є членами Асоціації правників України. 

В. С. Батиргареєва є головним редактором збірника наукових праць 

«Питання боротьби зі злочинністю», а також членом редакційної колегії 

наукових збірників «Вісник Національної академії правових наук України», 

«Вісник пенітенціарної асоціації України», «Вісник кримінологічної асоціації 

України»; членом експертної групи з підготовки висновку міжнароднох 

комплексної історико-правової експертизи з питань кримінально-правової 

кваліфікації, причин та умов злочину геноциду, а також міжнародних правових 

механізмів та національного законодавства; членом Науково-консультативної 

ради при Голові Верховної Ради України; членом Наукової ради при 

Департаменті освіти, науки та спорту МВС  України. 

К. А. Автухов є членом громадської ради при Харківській обласній 

державній адміністрації; членом консультативної ради з питань національного 

превентивного механізму. 

В. І. Борисов є дійсним членом (академіком) Академії інженерних наук 

України; членом Координаційного бюро з проблем кримінального права 

відділення кримінально-правових наук НАПрН України; членом Науково-

консультативної ради при Верховному Суді; індивідуальним членом і членом 

національної групи від України Міжнародної асоціації кримінального права; 

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». 

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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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.  

Б. М. Головкін входить до складу редакційних колегій: «Вісник асоціації 

кримінального права України» (голова редакційної колегії), «Питання боротьби 

зі злочинністю», «Теорія і практика правознавства». 

Є. С. Гнедик є членом правління ГО «Асоціація фармацевтичного та 

медичного права» та членом Національної асоціації адвокатів. 

Н. О. Гуторова є: членом Науково-консультативної ради Конституційного 

Суду України; членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді; є 

членом науково-експертної ради Державної служби лікарських засобів та 

контролю за наркотиками; членом Робочої групи з реформування 

кримінального права Комісії з правової реформи при Президентові України; є 

членом Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права»; членом Міжнародної організації International Association of Penal Law 

(AIDP); головою ради директорів Громадської організації «Асоціація 

фармацевтичного та медичного права»; членом Робочої групи з питань охорони 

здоров’я Національної ради з відновлення України від наслідків війни; членом 

редакційної колегії журналу Вісник «Академії правових наук України», 

«Медичне право», «Право України»..  

Л. М. Демидова є членом редакційної колегії наукових фахових видань 

«Вісник Асоціації кримінального права України», «Вісник Національної 

академії правових наук України». 

Д. П. Євтєєва є членом редакційних колегіїй збірників наукових праць 

«Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е. О. Дідоренка» та «Вісник Асоціації кримінального права України». У 2022 р. 

вона отримує державну іменну стипендію як найкращому  молодому вченому 

для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України 

– Героїв Небесної Сотні. 



 411 

М. Г. Колодяжний очолює осередок Союзу юристів України у НДІ ВПЗ 

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.  

В. О. Коновалова є членом член спеціалізованої вченої ради Д.64.086.01 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

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; членом спеціалізованої вченої ради Д 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 та 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»,  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. 

П. П. Нога – редактор щоквартального електронного наукового журналу 

«Полтавський правовий  часопис», заступник голови Товариства молодих 

учених Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

В. М. Пашков є членом редакційної колегії журналу «Медичне право», 

«Право та інновації». 

М. І. Пашковський є членом редакційної колегії юридичного журналу 

«Український часопис міжнародного права».  
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А. С. Сидоренко є членом редакційної колегії наукового журналу 

«Полтавський правовий часопис». 

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. 

В. М. Шевчук є вченим секретарем Координаційного бюро з проблем 

криміналістики, судової експертизи та юридичної психології відділення 

кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, член 

Міжнародного Конгресу Криміналістів (INGO «Criminalists Congress»), членом 

спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у Національному університеті 

«Одеська юридична академія», членом редколегії Міжнародного науково-

практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), збірників  

«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),  «Вісник Національної академії правових наук України» 

(НАПрН України, м. Харків), «Проблеми законності» (Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків).   

В. Ю. Шепітько є заступником академіка-секретаря відділення 

кримінально-правових наук НАПрН України, очолює Координаційне бюро з 

проблем криміналістики, психології та судової експертизи Національної 

академії правових наук України. Також В. Ю. Шепітько є головою редакційної 

ради, головним редактором міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 
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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, 

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). В.Ю. Шепітько є членом спеціалізованої вченої 

ради СРД 41.086.05 у Національному університеті «Одеська юридична 

академія». 

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; є членом Ради молодих учених при МОН України; членом проєкту 

«Соняшники» (Project Sunflowers); радником-секретарем Міжнародної 

громадської організації «Конгрес Криміналістів» та секретарем Української 
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національної групи Міжнародної асоціації кримінального права; членом 

редакційної колегії «Криміналіст першодрукований», «Архів кримінології та 

судових наук» та «Zagadnienia Spoleczne» (Poland).  

О. Г. Шило – член 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; заступник 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; член редколегій юридичних журналів «Право України» і «Проблеми 

законності», збірників наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», 

науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства». 

Н. В. Шульженко є виконавцем проєкту «Колабораціонізм на тимчасово 

окупованих територіях України: проблеми правової оцінки, гарантування прав і 
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свобод людини та реінтеграції територій», що став переможцем у конкурсі 

«Наука для безпеки та сталого розвитку» (замовник: Національний фонд 

досліджень України). 

І. С. Яковець є консультантом програм і проектів в FREE ZONE; членом 

громадської ради при Міністерстві юстиції; членом громадської ради при 

Мінсоцполітики; членом консультативної ради з питань національного 

превентивного механізму; представником Консультативної ради при 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; членом робочої 

групи Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів; членом експертної групи, яка готувала висновок 

Міжнародної комплексної судової історико-правової експертизи (розділ 

висновку: “Кваліфікація злочину геноциду у рішеннях міжнародних органів і 

інституцій”). 

 

 

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 в Інституті, наукову продукцію та багато іншої інформації про 

життя і діяльність установи. 

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, 
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Служба безпеки України, Міністерство юстиції України, Міністерство 

внутрішніх справ України та ін.  

Обсяг наукової продукції Інституту підтверджує значні кроки, зроблені 

на шляху вивчення актуальних проблем злочинності та її протидії.  

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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