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Шакун В.І. Реформа сектору безпеки через призму кримінології /В.І.Шакун 

//Стан і перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали 

П Міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року). – К.: 

ФОП Кандиба Т.П. 2018.  – С.545-550. 

 Шармар О.М., Миронченко Р.В. Кримінально–правова  характеристика 

незаконної поруки лісу, передбаченої ст. 246 КК України.                                   

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (18 травня 2018 року)  /редкол.: докт. юрид. наук, 

проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук (відп. ред.) та ін. – В 2-х. Том 2. – К. 

2018. С. 214-216. 

 Шармар О.М.  Порушення гарантій правової визначеності внаслідок 

ліквідації Верховного Суду України. Реформування національної безпеки: історія, 

сучасність, перспективи: матеріали II підсумкової науково-практичної конференції 

(18 травня 2018 року). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 

123-125. http://indo.univ.kiev.ua/images. 

Шармар О.М. Механізм забезпечення єдності судової практики в діяльності 

судів як засіб боротьби з корупцією /О.М.Шармар // Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Київ, 7 грудня 2018 р. – К. : НАВС, 2018. – У 2 ч. – Ч. 2. –С. 293-296. 

 Шармар О.М. Проблемні питання тлумачення складу злочину порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, передбаченого ст. 161 

КК України /О.М.Шармар //Актуальні проблеми кримінального права (пам᾽яті 

професора П.П.Михайленка) [Текст]: тези доп. ІX Всеукр. наук.-теорет. конф. 

(Київ, 21 листоп. 2018 р.) /[редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та 

ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. –С. 327-329. 

 

Навчально-методична література 

Вартилецька І.А., Максимчук І.М., Микитчик О.В., Сура О.М. та ін. Дії під 

час виявлення фактів незаконного поводження з небезпечними матеріалами: 

методичні рекомендації. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2019.     

81 с.   

 Микитчик О.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, 

підслідні органам безпеки: кримінально-правові та кримінальні процесуальні 

аспекти: навчальний посібник /[Ю.В. Луценко, О.В. Микитчик, Д.А. 

Нескоромний та ін.]. – Харків: Право, 2018. – 160 с. 

Кримінальне право України. Загальна частина: збірник задач /За заг.ред. 

д.ю.н.,проф. Савченка А.В., к.ю.н., доц. Шармар О.М. Київ: НАВС, 2018.108 с. 

Кримінальне право України. Особлива частина: збірник задач /За заг. ред. 

д.ю.н., проф. Савченка А. В. та к.ю.н., доц. Мостепанюк Л.О. Київ: НАВС, 2018. 

101 с. 

Савченко А.В. Нормативно-правові підстави діяльності, пов‘язаної із 

запобіганням корупційним та іншим злочинам у сфері виконання покарань                                     

/А.В. Савченко, О.В. Батюк //Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері 

виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання: навчальний 

посібник /за заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г.Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 

2019. – 444 с. – С. 190–221. (рекомендовано МОН України як навчальний посібник 



для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-232.15 від 24.04.2018 року). 

Підрозділ 3.3 у співавторстві. 

 Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах 

[Текст]: навчальний посібник  /за заг. ред. д.ю.н., проф. А.В.Савченка. – К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. (рекомендовано МОН України як 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).  

  Савченко А.В. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, 

детермінанти та запобігання[Текст]: навчальний посібник /автор. кол.: за заг. ред. 

проф. О.М. Джужи та доц. Е.В. Расюка. – Київ: ФОП Маслаков, 2018. 340 с. 

Савченко А.В., Журавська З.В. Сучасний стан взаємодії релігійних 

організацій та Державної кримінально-виконавчої служби України та шляхи 

удосконалення цієї діяльності //Релігійні організації як учасники кримінально-

виконавчої діяльності: навчальний посібник /Колб О.Г., Копотун І.М., Ортинський 

В.Л. та ін.; за аг. ред. В. Л. Ортинського. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна 

друкарня», 2019. – С. 139–164. 

Розслідування незаконного збагачення [Текст]: методичні рекомендації   

/[А.В.Савченко ,О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, В. І. Василинчук та ін.]. – 

Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 86 с. 

 Процюк О.В. Кваліфікація порушення встановленого законом порядку 

трансплантації органів або тканин людини: методичні рекомендації /[О.В. 

Процюк, Д.О. Алексеева-Процюк]. К.: НАВС, 2018. 55с. 

 Розслідування зґвалтувань минулих років [Текст]: методичні рекомендації 

/В.Я.Горбачевський, Н.О.Симоненко, О.В.Кубарєва. – Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2018. – 52 с. 

Наукові статті 
Акімов М.О. Кримінально-правова охорона свободи особи: проблеми та шляхи 

вирішення [Текст] /М.О.Акімов //Науковий вісник Сіверщини. Серія «Право». 

Науковий журнал Академії Державної пенітенціарної служби України. – 2018. – № 1 

(3). – С. 141–151. 

Акімов М.О. Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні 

проблеми, шляхи їх вирішення [Текст] /М.О. Акімов //Юридична наука. – 2018. – № 1. 

– С. 14–22. 

 Акімов М.О. Кримінально-правова оцінка позитивної посткримінальної 

поведінки у злочинах проти виборчих прав [Текст] /М.О. Акімов //Юридична наука. – 

2018. – № 2.  – С. 25–34. 

Мостепанюк Л.О. Удосконалення системи покарань, альтернативних 

позбавленню волі, за кримінальним кодексом України. Слово Національної школи 

суддів. 2018. № 3. С. 67 – 77.  

 Савченко А.В. Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого 

втручання в роботу мереж електрозв᾽язку /А.В.Савченко, П.А.Воробей, 

Ю.А.Бельський. К. Юридична наука. № 1. 2018. С.149-165. 

Савченко А. В., Денисов С. Ф. Памяті професора Миколи Коржанського         

// Юридична наука. – 2018. – № 5. – С. 7–9. 

Савченко А.В., Клименко О.А. Психологічні та психіатричні компоненти в 

положеннях кримінального права //Європейські перспективи. – 2019. – № 2. – С. 

49–57.  



 Наукові публікації науково-педагогічних працівників кафедри 

кримінального права в журналах, які індексуються в наукометричних 

базах Scopus або Web of Science 
Савченко А.В. Психиатрические и уголовно-правовые вопросы 

невменяемости / Воробей П.А., Савченко А.В., Кришевич О.В. //Психиатрия, 

психотерапия и клиническая психология : международный научно-практический 

журнал. – 2018. – № 4. – С. 624–636. ISSN 2220-1122 (print), ISSN2414-

2212 (online). (Scopus, EDSCO, Ulrich‘s Periodical Directory). 

Savchenko A.V., Drozd O.Y., Oliinyk O.S. Comparative and legal analysis of 

criminal and legal protection of individual components of natural environment: European 

and international experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 

Volume VIII, Fall, 7 (29): 1897–1193. DOI: 10.14505/jarle.v8.5 (29).13. Available 

from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/archive. 

 Olha Kryshevych, Artem Shevchyshen, Olena Lepei. Correlation between the 

system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign 

experience. Baltic journal of Economic Studies, Volume 4 Number 3. Riga: Publishing 

House ―Baltija Publishing‖, p. 343-348, ISSN 2256-0742(PRINT); ISSN 2256-0963 

(ONLINE). DOI: https: //doi.org/10.30525/2256-0742.    Journal is available: 

www.baltijapublishing.lv. 

 Starytska O., Kryshevych O., Terzi O. Key development factors for the Ukrainian 

economy/ O. Starytska, O. Kryshevych, O. Terzi // Baltic Journal of Economic 

Studies. 2018. Vol. 4. No. 4. P. 194–201. 
індексується у таких БД: European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences (ERIH PLUS), Research Papers in Economics (RePEc) Index Copernicus, 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), (ESCI) by Web of Science.  

 Pavlovska A., Shopina I., Riadinska V. Interaction  of  national police  with other 

subjects of ensuring state  financial  security. Baltic Journal of Economic Studies, 

Volume IV(2018), № 4: 375-380  DOI: https: // doi.org./10.30525/2256-0742  Available 

from: www.baltijapublishing.lv. 

 

Конференції, “круглі столи” семінари, інші заходи: 

  Кафедрою організовано і проведено з виданням збірників, в яких 

опубліковані тези науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантіа, 

здобувачів кафедри: 

– міжвузівську науково-теоретичну конференцію Актуальні проблеми 

кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) [Текст]: тези 

доп.  ІX  міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листопада 2018 р.) /ред. кол.: 

В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв,  С.С. Чернявський та ін. – К.: Нац. акад. внутр. 

справ, 2018. – 353 с.;    

– інтернет-конференцію Application of English Language in the 

Teaching of Criminal Legal Disciplines [Text]: Materials of Interuniversity 

Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). – Kyiv: 

National Academy of Internal Affairs, 2019 – Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/14272.  

 

 Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у заходах: 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/archive
http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/14272


1. Професор Кришевич О.В. – науково-практичній конференції 

―Невідкладні заходи з протидії російській агресії в Криму: політичні, юридичні, 

економічні, управлінські та соціальні аспекти‖ (на базі Національної академії 

державного управління при Президентові України, 04.09. 2018 р.).  

2. Професор Шакун В.І. – у роботі круглого столу  ―Фінансова безпека: 

методологічне, правове та інституційне забезпечення‖ (13.09.2018 р.  вх. № 78ВР 

від 06.09.2018). 

3. Професор Кришевич О.В.  – у  VI  Міжнародній науковій 

конференції ―Украина-Болгария – Європейский союз: современное состояние и 

перспективы‖ (м. Варна, Болгарія, 17.09. 2018 р.). 

4. Професор Процюк О.В. – у роботі круглого столу ―Cooperation project  

2‖ ( Київ, НАВС, 24-25.10.2018 р.). 

5. Завідувач кафедри Савченко А.В., професор Кришевич О.В. – у 

роботі круглого столу ―Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії 

корупції‖ (Київ, 02.11.2018 р.).  

6. Доцент Шармар О.М. – у міжнародній конференції «Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», яка відбулася 

7.12.2018 р. За результатами участі отримано сертифікат. 

7. Доцент Шармар О.М. – у експертному обговоренні проблемних 

питань рішень Конституційного Суду за конституційною скаргою «Рішення 

Конституційного Суду за конституційною скаргою: як жити далі?» (20.12.2018 р., 

організоване координатором проектів ОБСЄ в Україні та Конституційним судом). 

8. Професор Процюк О.В. – 25.01.2019 р.  у засіданні Робочої групи з 

проведення секторальної оцінки ризиків в системі ПВК/ФТ з метою відмивання 

коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення (Державна служба фінансового моніторингу).  

9. Завідувач кафедри Савченко А.В. – у круглому столі з міжнародною 

участю та головою підкомітету з питань контролю реалізації медичної реформи 

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров᾽я Сисоєнко І. та 

Президента Асоціації психіатрів України С.Глузмана на тему ―Кримінологія та 

психіатрія‖. 

10. Завідувач кафедри Савченко А.В., доцент Вознюк А.А. – 12.02.2019 р. 

– у науково-практичній конференції «Відповідальність за домашнє насильство і 

насильство за ознакою статі: новели Кримінального кодексу України».  

 11. Доцент Акімов М.О. – для фахівців кафедр академії провів 10.03.2019 р. 

заняття із використанням програмно-технологічного навчального комплексу True 

Board «інтерактивна дошка за темою «Законодавчі новели Кримінального кодексу 

України», присвячене змінам до чинного Закону ―Про кримінальну 

відповідальність‖, що набули чинності 1 та 11 січня 2019 року відповідно. 

 12. Доцент Шармар О.М. – виступила доповідачем на круглому столі 

18.03.2019 р. ―Міжвідомча співпраця для ефективного реагування системи 

кримінального правосуддя на насильство в сім᾽ї‖ (організованому в рамках проекту 

―Ефективне реагування поліції та інших суб᾽єктів системи кримінальної юстиції на 

випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства‖ за ініціативою 

Консультативної місії ЄС в України в співпраці з ГО ―Ла Страда-України‖).  

 13. Професор Кришевич О.В. – 22.03.2019 р. у межах проведення 

короткострокового семінару підвищення кваліфікації державних службовців, 

працівників органів державної влади та посадових осіб органів місцевого 



самоврядування з питань запобігання корупції  виступила з доповіддю на засіданні 

міжвузівського науково-практичного круглого столу ―Імплементація європейських 

стандартів запобігання корупції в Україні‖.  

 14. Доцент Акімов М.О. – 23.03.2019 р. – у зовнішньому заході – лекції на 

тему: «Гендерне насильство: як Стамбульська конвенція допоможе боротьбі» 

(Ірини Виртосу зі ZMINA Центру прав людини та Юлії Донцової з Amnesty 

International Ukraine) в межах 16-го Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA.  

 15. Доцент Акімов М.О. – від НАВС участь у тренінгу ―Як зробити навчання 

праву інтерактивним та ефективним‖ (25-26.032019 р., м. Київ) для науково-

педагогічних працівників низки вітчизняних вишів. Організатор заходу – громадська 

організація «Вектор прав людини» у межах ініціативи «Використання судових 

трансляцій під час навчання праву» проекту «Суд людською мовою» (за сприяння 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID).  

 16. Завідувач кафедри Савченко А.В. – 11.05.2019 р. прочитав в 

Департаменті стратегічних досліджень НПУ лекцію ―Антикорупційне 

законодавство України‖. 

 17. Завідувач кафедри Савченко А.В. – 13.05.2019 р. участь у круглому 

столі ―Психічне здоров᾽я нації: перспективи законодавчого забезпечення‖ (Інститут 

законодавства Верховної Ради України, Асоціація психіатрів України). 

 18. Завідувач кафедри Савченко А.В. – 24.05.2019 р. на запрошення 

Секретаріату Конституційного Суду України прочитав оглядову лекцію на тему 

«Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів» для держслужбовців 

Суду.  

 19. Професор Кришевич О.В., доцент Акімов М.О. – 31.05.2019 р.  участь 

у правовому практикумі ―Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних 

та господарських справах‖ в Національній академії Прокуратури України за 

сприяння юридичного журналу ―Право України‖.  

201е 20. Професор Кришевич О.В. – 11–13.06.2019 р. безпосередньо взяла 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Кримінально-правові, 

кримінально-процесуальні та кримінологічні проблеми протидії злочинності 

неповнолітніх», що відбулася на базі Освітнього комплексу поліції Республіки 

Вірменія. 

 21. Професор Кришевич О.В., доцент Акімов М.О. –10.06.2019 р.  участь у 

експертних консультаціях з питань вдосконалення кримінального законодавства в 

частині протидії сексуальному насильству, пов᾽язаному із конфліктом (в рамках 

співпраці Урядового  уповноваженого з питань гендерної політики), які 

прохолдили в НАВС.  

 22. Професор Кришевич О.В. – участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції у Донецькому  юридичному  інституті  МВС України 

―Актуальні питання кримінального права та процесу (14.06.2019 р., м. Кривий Ріг-

м. Маріуполь), тези ―Маніпуляція при шахрайстві: юридичні та психологічні 

аспекти‖.   

 23. Професор Шакун В.І. разом з керівництвом академії 20.06.2019 року 

взяв участь у засідання Президії НАПрН, яке відбулось в Київському 

регіональному центрі Національної академії правових наук України.  

 24. Викладач Крутевич М.М.  – 21.06.2019 р. участь у правовому 

практикумі ―Висновки Великої Палати Верховного Суду у адміністративних та 



кримінальних справах, який проходив у Національній академії Прокуратури 

України за сприяння юридичного журналу ―Право України‖. Отримав відповідний 

сертифікат. 

 25. Доцент Шармар О.М. з групою курсантів 302 гр. ННІ № 1 НАВС 

долучилися до експертної дискусії «Конституція та боротьба з корупцією: 

блукаючи Задзеркаллям?», що відбулася 24.06.2019 р. за сприяння координатора 

проектів ОБСЄ в Україні в межах ініціативи «Конституційні кафе».  

експертній дискусії щодо проблемних питань судової реформи, організованої  
 26. Доцент Акімов М.О. – 03-05.07.2019 р.  взяв участь у тренінгу тренерів 

за програмою ―Протидія злочинам на грунті ненависті (для працівників 

правоохоронних органів‖ у м. Варшаві (Республіка Польща), який організований 

офісом демократичних інституцій та прав людини (ОДІПЛ) ОБСЄ 22 години). 

Отримав сертифікат. 

 27. Доцент Шармар О.М. – участь у експертному аналізі проблемних 

питань щодо підготовки кандидатів для конкурсу у Вищий антикорупційний суд, 

організоване 7.08.2018 р. міжнародною організацією Transparency International. 

 28. Доцент Шармар О.М. – у експертній дискусії щодо проблемних питань 

повідомлення про підозру спеціальним суб‘єктам, організованої Асоціацією 

адвокатів України спільно з прокурорами САП, представників НАБУ, РГК. 

 29. Доцент Акімов М.О. – у заходах, проведених громадською організацією 

―Вектор прав людини» в межах ініціативи «Використання судових трансляцій під 

час навчання праву» проекту «Суд людською мовою» за сприяння Агентства США 

з міжнародного розвитку (USAID) відповідно до програми «Нове правосуддя». В 

ході цих заходів в Міністерстві освіти і науки України  (15 липня 2019 р.) офіційно 

презентували збірку навчально-методичних розробок «Навчаємо через практику: 

досвід використання судових трансляцій у викладанні права» для організації різних 

видів занять з юридичних дисциплін з використанням онлайн-записів судових 

трансляцій, доступних на веб-порталі «Судова влада України», до якої включено  

кращі роботи, надіслані для участі у Всеукраїнському марафоні навчально-

методичних розробок викладання права. Методична розробка, створена авторським 

колективом, до якого увійшов доцент кафедри Акімов М.О., одержала спеціальний 

приз від аналітичного сервісу «Суд на долоні». Усі автори отримали відповідні 

сертифікати. 

 30. У липні 2019 року відбулась конференція «Нова антикорупційна 

стратегія для України: якою вона має бути?», організована Центром політико-

правових реформ за сприяння Міжнародного фонду «Відродження», на якій було  

презентовано проекти Антикорупційної стратегії України на 2019–2023 роки та 

Державної програми з її реалізації. До участі у конференції долучилися народні 

депутати України, представники Офісу Президента України, Національної ради з 

питань антикорупційної політики, органів виконавчої та судової влади, 

керівництво Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, науково-педагогічні працівники, фахівці неурядових 

і правозахисних організацій. Від НАВС взяли участь професор Кришевич О.В. і 

доценти Акімов М.О., Шармар О.М. презентував проекти Антикорупційної 

стратегії України на 2019–2023 роки та Державної програми з її реалізації.  

 

Обговорено дисертаційні дослідження: 



на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право      

1. Дисертаційне дослідження Сілкової А.О. ―Звільнення 

неповнолітніх від покарання та його відбування‖ (протокол засідання каф5едри № 

11 від 06.12.2018 р.). 

2.  Дисертаційне дослідження Бондарчук А.С. ―Кримінально-правова 

характеристика погрози або насильства щодо журналістів‖ (протокол № 25 від 

06.06.2019 р.). 

3. Дисертаційне дослідження Ладнюк В.Р. ―Кримінально-правова 

характеристика перешкоджання діяльності народного депутата України та 

депутата місцевої ради‖ (протокол № 26 від 26.06.2019 р.). 

Підготовлено відгуки на автореферати дисертацій 

 На засіданнях кафедри обговорені і схвалені підготовлені кафедрою 

відгуки на автореферати дисертацій, які надійшли із спеціалізованих 

вчених рад інших вищих навчальних закладів: 

 на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-

виконавче право      
1. Пащенка О.О.  “Соціальна обумовленість кримінально-правових норм‖  

(Одеський державний університет внутрішніх справ) – завідувач кафедри 

Савченко А.В.   

2. Харитонова С.О. ―Військові злочини: поняття, система та проблеми 

кваліфікації‖  (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)  – 

завідувач кафедри Савченко А.В.   

 3. Гороха О.П. ―Звільнення від покарання та його відбування за 

кримінальним правом України‖ (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України).       

    4. Шепітька М.В. ―Теоретико-методологічні засади формування системи 

протидії злочинам у сфері правосуддя‖, спеціалізована вчена рада Д 64.086.01 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого – завідувач 

кафедри Савченко А.В. 

     5. Волинця Р.А. ―Кримінально-правова охорона фондового ринку‖ 

(спеціалізована вчена рада Д 26.001.05 у КНУ імені Тараса Шевченка) –  завідувач 

кафедри Савченко А.В. 

6. Пузирьова М.С. ―Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження‖, (спеціалізована 

вчена рада Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України) – 

завідувач кафедри Савченко А.В. 

          на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за 

спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право): 
1. Шеремета О.С. ―Органи  місцевого  самоврядування як  суб‘єкт  

запобігання  злочинам‖ (Класичний приватний університет, Міністерство освіти і 

науки України). 



2. Акулової Н.В. ―Кримінально-правова характеристика посягання на життя 

представника іноземної держави‖ (ВНЗ “Національна академія управління”) – 

завідувач кафедри Савченко А.В., доцент Смаглюк О.В. 

3. Астахової О.О. ―Обстановка вчинення злочину за кримінальним правом 

України‖ (ВНЗ “Національна академія управління”) – завідувач кафедри Савченко 

А.В., доцент Смаглюк О.В. 

4. Шнипко О.С. ―Кримінально-правове дослідження злочину завідомо 

незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою‖ (ВНЗ 

“Національна академія управління”) – викладач Крутевич М.М. 

5. Годлевської-Коновалової А.В. ―Запобігання злісній непокорі вимогам 

адміністрації установи виконання покарань‖ – завідувач кафедри Савченко А.В. 

6.  Торбєєва М.О. ―Злочини проти радіаційної безпеки: кримінологічна 

характеристика, детермінація  та запобігання‖ (Класичний приватний  університет) 

– завідувач кафедри Савченко А.В.,  доцент Смаглюк О.В. 

  7. Бабікова О.П. ―Кримінально-правова характеристика пропозиції,  обіцянки  

або  надання неправомірної  вигоди  службовій  особі юридичної  особи  

приватного  права‖ (Харківський національний університет внутрішніх справ) – 

завідувач кафедри Савченко А.В.,  доцент Шармар О.М. 

 8. Ніколенка Р.О. ―Кримінально-правова протидія зловживанню 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги‖  (Національний 

університет ―Одеська юридична академія‖) – завідувач кафедри Савченко А.В., 

старший викладач Симоненко Н.О. 

  9. Рябченюк Ю.В. ―Кримінальна відповідальність за умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об‗єктів природно—

заповідного фонду‖, спеціалізована вчена рада К 26.889.02 ЗВО ―Національна 

академія управління‖ – завідувач кафедри Савченко А.В., професор Кришевич О.В. 

10. Дмитришиної Т.І. ―Призначення покарання неповнолітнім у сучасних 

умовах‖, спеціалізована вчена рада  Д 41.086.03 Національного університету 

―Одеська юридична академія‖ – завідувач кафедри Савченко А.В., доцент Акімов 

О.М. 

11. Спірідонова М.О. ―Кримінальна відповідальність за порушення права на 

захист‖, спеціалізована вчена рада Д 64.700.03 у Харківському національному 

університеті внутрішніх справ – завідувач кафедри Савченко А.В. 

12. Лопащука Д.І. ―Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова  

характеристика‖ (спеціалізована вчена рада К 26.889.02 ЗВО ―Національна 

академія управління‖) – завідувач кафедри Савченко А.В. 

13. Руденка В.І. ―Мотиви вчинення злочинів персоналом установ виконання 

покарань України: поняття та запобігання їх реалізації на практиці‖ (спеціалізована 

вчена рада К 17.127.07 Класичного приватного університету) – завідувач кафедри 

Савченко А.В. 

14. Полегенької О.Р. ―Суб‘єкт військових злочинів‖, спеціалізована (вчена 

рада К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС України)  – завідувач 

кафедри Савченко А.В. 

 У якості офіційних опонентів виступили на захистах дисертаційних 

досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за 

спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право): 



1. Курафєєва В.В. ―Кримінальна відповідальність за порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК України): 

аналіз, склад злочину‖ (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України, 

спецрада К 64.502.01) – завідувач кафедри Савченко А.В.  

2. Мельника П. (в Київському державному університеті імені 

Т.Г.Шевченка) – доцент Шармар О.М.  

3.  Дубовик О. (в Київському державному університеті імені 

Т.Г.Шевченка) – доцент Шармар О.М. 

4. Гмиріна А.А. ―Кримінально-правова характеристика злочину 

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту 

підакцизних товарів (ст. 204 КК України)‖ (ЗВО «Національна академія 

управління», спецрада К 26.889.02) – завідувач кафедри Савченко А.В. 

5. Семенюка Н.М. «Час вчинення злочину за кримінальним правом 

України (доктринальний, законодавчий та практичний аспекти)», ЗВО 

«Національна академія управління», спецрада К 26.889.02) – завідувач кафедри 

Савченко А.В. 

6. Господаренко В.М. «Основні напрями кримінально-правової політики 

США: формування та реалізація», спецрада Д 27.855.03) – завідувач кафедри 

Савченко А.В. 

Завідувачем кафедри Савченком А.В. підготовлені рецензії на 

монографії (навчальні посібники): 

– монографію Колоса Михайла Івановича «Українське кримінальне право: 

походження, розвиток і сучасність» (28.11.2018 р.); 

– монографію Гороха Олексія Петровича «Сучасні кримінально-правові 

проблеми звільнення від покарання та його відбування»       (05.12.2018 р.); 

– монографію Є.М. Васіліна, О.О. Дудорова, Р.О. Мовчана «Кримінальна 

відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності» (01.02.2019 р.); 

– монографію Триньової Яни Олегівни «Біоетика кримінально-правового 

забезпечення протидії злочинності» (05.02.2019 р.); 

– навчальний посібник «Кримінальне право (Загальна частина): практикум», 

укладачами якого є Денисов С.Ф. і Єрмак О.В. для використання в освітньому 

процесі Академії Державної пенітенціарної служби    (04.03.2019 р.).  

 

 


