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       Осадчий В.І. Обов‘язки і права поліції при виявленні порушень правил 
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Мостепанюк Л.О. До питання про забезпечення права на інформацію та 

захист журналістської діяльності. Актуальні питання розвитку юридичної науки 

та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21 травня 2021 р. 

Київ, 2021. С 129 – 132. 

Шармар Ольга, Вікторія Бабенко Проблемні питання звільнення від 

відбування покарання довічного позбавлення волі. С.98-100. 

Шармар Ольга, Алевтіна Миронова Щодо питання про поняття 

корупційного кримінального правопорушення та класифікації корупційних 

кримінальних праовопрушень С. 115-117. 

 

        У збірнику Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі (V Міжнародна науково-практична конференція,  

НАВС, 9-10 грудня 2020 року (в режимі відеоконференції з використанням 

платформи ZOOM)  – опубліковані тези доповідей:  

Ольга Кришевич. Кримінальна відповідальність за психологічне 

насильство, як один із елементів домашнього насильства. 

 Ольга Шармар. Удосконалення положень статті 364 КК України 

«Зловживання владою або службовим становищем» в частині конкретизації 

суспільно небезпечних наслідків.  

Богдан Безгинський, ад’юнкт кафедри кримінального права НАВС . 

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення: порівняльний аналіз 

національного та міжнародного законодавства. 

 

Публікації в фахових періодичних виданнях, які включено 

до наукометричних баз 

         Scopus  

Cherniavskyi, S., Babanina, V., Vartyletska, I., & Mykytchyk, O. (2021). 

Peculiarities of the economic crimes committed with the use of information technologies. 

European Journal of Sustainable Development, 10 (1),  

420-431. doi: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p420. 

Retrieved from https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1181/1164.(Scopus). 

Акимов М. А. Психическое расстройство как обязательный медицинский 

критерий ограниченной вменяемости / Акимов М. А., Политова А. С., 

Пекарский С. П., Коваленко В. В., Телефанко Б. М. // Georgian Medical News. – 

2021. – № 4 (313). – Pp. 113–117. 

Mykhailo Akimov. Contemporary problems of mental derangement as a 

compulsory features of limited sanity / Anna Politova, Mykhailo Akimov, Liubov 

Knyazkova // Соціально-правові студії. – 2021. – Випуск 1 (11). – С. 124–130. 

Oliinyk Оlena, DavydenkoValerii, YusupovVolodymyr, DordiaiVolodymyr, 

Krotiuk Andrii Signsand criteriafordeterviningtheprinciplesofcriminallaw // 

JournalofLegal, EthicalandRegulatoryIssues. Volume 23, Issue 5, 2020 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p420
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1181/1164.(Scopus)


(https://www.abacademies.org/articles/signs-and-criteria-for-determining-the-

principles-of-criminal-law-9694.html) (SCOPUS).  

 

         Web of Science 
          Cherniavskyi, S., Babanina, V., Mykytchyk, O., & Mostepaniuk, L. (2021). 

Measures to combat cybercrime: analysis of international and Ukrainian 

experience. Cuestiones Políticas, 39(69), S. 115–

132.  https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.06. (Web of Science). 

          Vozniuk, A.A., Savchenko, A.V., Tarasevych, T. Y., Dudorov, O. O., & 

Klymenko, O. A. (2020). Electronic Money and Payments as Means of Committing 

Crimes. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(4), 150. 

https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0069. 

Oliinyk, O., Farynyk, V., Vozniuk, A., Volobuieva, O., & Beryslavska, O. 

(2020). The principles of criminal law in the aspect of protection of constitutional 

rights of citizens. Amazonia Investiga, 9(27), 445-459. 

https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.49. 

     Vozniuk, A., Dudorov, O., Tytko, A., & Movchan, R. (2020). Implementation of 

UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia 

Investiga, 9(28), 234-240. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26. 

Tetiana Nikolaienko, Viktoria Babanina, Tetiana Bohdanevych Special 

Confiscation as a Measure of Criminal Law under Ukrainian Legislation. Vol. 14, 

No. 1 (2021), Journal of Politics and Law. S. 19–31. URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/5fbe4b237879b%20(1).pdf. 

Cuestiones Politicas. Vol. 38, № Especial (2da parte) 2020, 536-

548  (Денисюк С., Мотиль І.І., Вартилецька І., Симоненко Н., Коротаєв В.)_Eng

l.pdf. 

        Serhii Cherniavsky, Viktoria Babanina, Inna Vartyletska, Oleksandr 

Mykytchyk Peculiarities of The Economic Crimes Committed with the Use of 

Information Technologies.  

         Kryshevych Olga,  Andrushchenko Igor, Striltsiv Olexandr, Pyvovar Yuriy, 

Rivchachenko Olena. Modern methods of computer-related fraud: legal 

characteristics and qualification. Cuestiones Políticas. Vol. 39, №º68 (Enero - 

Junio) 2021, Р. 844-865. 

 

Заходи щодо міжвузівських зв'язків кафедри кримінального права, здійснені у 

2020-2021 навчальному  році 

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з вузами МВС, іншими закладами 

вищої освіти. 

20.11.2020 року відбулась щорічна науково-теоретична конференція 

„Актуальні проблеми кримінального права”, присвячена пам᾽яті професора 

П.П.Михайленка. У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні 

працівники кафедри кримінального права, інших кафедр академії, співробітники 

наукових лабораторій, адʼюнкти, аспіранти НАВС; науково-педагогічні 

працівники і аспіранти ЗВО МВС та МОН України. 

https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.06
https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26
https://mail.ukr.net/attach/get/16099287522877819888/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_Cuestiones%20Politicas.%20Vol.%2038%2C%20%E2%84%96%20Especial%20(2da%20parte)%202020%2C%20536-548_%20(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1.%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86.%D0%86.%2C%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%86.%2C%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%92.)_Engl.pdf
https://mail.ukr.net/attach/get/16099287522877819888/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_Cuestiones%20Politicas.%20Vol.%2038%2C%20%E2%84%96%20Especial%20(2da%20parte)%202020%2C%20536-548_%20(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1.%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86.%D0%86.%2C%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%86.%2C%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%92.)_Engl.pdf
https://mail.ukr.net/attach/get/16099287522877819888/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_Cuestiones%20Politicas.%20Vol.%2038%2C%20%E2%84%96%20Especial%20(2da%20parte)%202020%2C%20536-548_%20(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1.%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%86.%D0%86.%2C%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%86.%2C%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%20%D0%92.)_Engl.pdf


Із вітальним словом виступив перший проректор НАВС, д.ю.н., професор 

Станіслав Гусарєв і наголосив на важливості проведення конференції. 

Модератором конференції була доцент кафедри Ольга Шармар. Доповідачами 

на конференції виступили доктори юридичних наук, професори: Василь Шакун, 

Володимир Осадчий, Віталій Кузнецов, Андрій Вознюк, Олександр Кулик, 

кандидати юридичних наук, доценти: Інна Вартилецька, Григорій Усатий, Ольга 

Шармарта інші. Обговорювалися проблемні питання кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини, злочини, пов’язані з корупцією, 

зокрема, незаконного збагачення, легалізацію (відмивання) майна, одержаного 

злочинним шляхом, зловживання владою або службовим становищем, 

особливості відповідальності присяжних, правові наслідки рішень 

Конституційного Суду України, на підставі яких положення Кримінального 

кодексу України було визнано неконституційними, аналізувалися рішення 

Європейського суду з прав людини, також розглядалися проблемні питання 

визначення кримінальних проступків. Значну увагу на необхідності подальшої 

криміналізації дій, які полягають в декларуванні недостовірних відомостей у 

декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, у своєму 

виступі зосередив радник міністра внутрішніх справ, голова Громадської ради 

при МВС Володимир Мартиненко. 

 

На виконання вх. № 5040 від 27.11.2020 професор Кришевич О.В., 

доцент Акімов М.О., адʼюнкт Безгинський Б. подали свої пропозиції щодо 

участі  у спільних науково-дослідних роботах Карагандинської академії МВС 

РК імені Б.Байсенова. 

Кришевич О.В. Уголовная ответственность за 

мошенничество:сравнительный анализ законодательства Украины и 

Казахстана. Актуальные вопросы современной науки: Мат-лы международ. 

науч.-практ. онлайн-конф./ Отв. ред. кандидат юридических наук доцент 

А.Д.Дарменов. —Караганда: Карагандинская ака-демия МВД Республики 

Казахстан им. Б.Бейсенова, 2020.С.89-91. 

Професор Кришевич О.В. – у жовтні 2020 року взяла участь в онлайн-

конференції в Казахстані (24.10.2020) «Актуальные вопросы современной 

науки» тези «Уголовная ответственность за мошенничество: сравнительный 

аналіз законодательства Украины и Казахстана».   

Професор Кришевич О.В. – приняла  участие в Международной научно-

практической конференции «Подготовка кадров для органов внутренних дел в 

современных условиях в высших учебных заведениях специального назначения: 

состояние и перспективы» (Академия Полиции Азербайджанской Республики). 

У збірнику матеріалів конференції опубліковані її тези  «Преподавание 

уголовного права при подготовке кадров для национальной полиции в высших 

учебных заведениях специального назначения» (с. 354-358). 

 

Керівництво науково-дослідницькою роботою перемінного складу НАВС 

(аспірантів, ад’юнктів, здобувачів кафедри, здобувачів ступеня вищої освіти 

магістра,  здобувачів вищої освіти) 



Кафедрою кримінального права у 2020 році забезпечувалась робота 

наукового гуртка «Vērum quaerēns».  

Керівник наукового гуртка – доцент кафедри, к.ю.н., доцент Жук І.В.; 

староста гуртка – здобувач СВО бакалавра Мінуліна В.І. 

Загальна кількість членів наукового гуртка «Vērum quaerēns» складає 35 

осіб. 

У звітний період було проведено 12 засідань наукового гуртка.  

Основні питання, винесені на розгляд: щодо функціонування наукового 

гуртка «Vērum quaerēns», огляд внесених змін до законодавчих актів України в 

галузі кримінального права, про нові наукові публікації з кримінального права, 

наукові доповіді членів гуртка та науково-педагогічних працівників кафедри 

тощо. 

Члени гуртка брали участь у конференції:  

Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. X1 Всеукр. 

наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (м. Київ, 20 

листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020.  
1. Вовк А.Є. Питання відмежування звідництва та сутенерства у 

кримінальному праві України та зарубіжних країн. Науковий керівник: Жук І.В., 

доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент; 

2. Підопригора К.О. Об'єктивна сторона схиляння до вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Науковий керівник: 

Жук І.В., доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент; 

3. Кулик Л.В. Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. Науковий 

керівник: Жук І.В., доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., доцент; 

4. Левковець А.С. До питання спеціального суб’єкта у кримінальному 

праві України. Науковий керівник: Жук І.В., доцент кафедри кримінального 

права, к.ю.н., доцент; 

5. Малиш Д.Г. До питання кримінальної відповідальності за незаконне 

видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку 

бурштину. Науковий керівник: Жук І.В., доцент кафедри кримінального права, 

к.ю.н., доцент; 

6. Крилач М. Кримінальна відповідальність за доведення до самогубства. 

Науковий керівник: Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права, 

к.ю.н. 

7. Міхно А. Особливості призначення покарання для неповнолітніх. 

Науковий керівник: Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права, 

к.ю.н. 

8. Слободяник І. Запровадження інституту кримінальних проступків у 

національному законодавстві України. Науковий керівник: Симоненко Н.О., 

доцент кафедри кримінального права, к.ю.н. 

Члени гуртка брали участь: 



 - у конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС 

України, зокрема: 

1. Маринич А.І. (здобувач СВО магістра ННІЗДН): «Кримінальна 

відповідальність за торгівлю людьми»; науковий керівник: Симоненко Н.О., 

доцент кафедри кримінального права НАВС, к.ю.н. 

2. Слободяник І. І. (здобувач СВО магістра ННІЗДН): «Запровадження 

інституту кримінальних проступків у національному законодавстві України»; 

науковий керівник: Симоненко Н.О., доцент кафедри кримінального права 

НАВС, к.ю.н. 

 На виконання  вх. № 117 від 17.11.2020 (наказ МВС України від 13.11.2020 

№ 806) на засіданні кафедри 03.12.2020 (протокол № 9) розглянуті наукові 

роботи, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, для участі у 

конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня ЗВО, що 

належать до сфери управління МВС України.   

 

Доцентом Н.О.Симоненко організовано і проведено 28.12.2020 р. 

екскурсії студентів 1 курсу  гр. 1, 2 (Правоохоронна діяльність)  і 2 курсу гр. 1, 

2 (молодші спеціалісти)  до Музею НАВС. 

Наукові досягнення членів гуртків 

Наукову роботу студентки 4 курсу ННІ №3 Підопригори К. на тему: 

«Інститут амністії у кримінальному праві України: проблеми та перспективи 

розвитку» (науковий керівник – доцент кафедри кримінального права, к.ю.н., 

доцент Жук І.В.) було подано на Всеукраїнський конкурс малих грантів для 

молодих вчених у галузі кримінального права, кримінології та кримінально-

виконавчого права, який було проведено ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» (19 листоп. 2020 р., м.Харків). За рішенням конкурсної 

комісії робота посіла ІІ місце серед студентських робіт. 

 

Науковий керівник гуртка в ННІ № 3 – доцент кафедри кримінального  

права НАВС, к.ю.н., доцент Павловська А.А. 

Кількість членів наукового гуртка кафедри кримінального права  складає 

21 особа.  

 Члени наукового гуртка взяли участь на засіданні круглого столу на тему 

«Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень», який був проведений 

20.10.2020р. в рамках засідання наукового гуртка, під час якої здобувачі мали 

можливість виступити зі своїми науковими тезами щодо змін в кримінальному 

законодавстві. 

Так, зі своїми науковими доповідями виступили курсанти 2 курсу           ННІ 

№ 3: Абрамян М.В.Кізюн Д.О.Грицюк Д.М.Заіка І.І. Мельничук З.В. Василенко 

В. С Волянюк Х. Т.Судинович К. П.Можарівська О. Ю. Гашинська Д. В. 

Глущенко К. Р. Барановська Л. С. Калько А. О. Куник Т. І. Світальський О. М 

Стрілець А. П. Гільденскіольд Н. М.Желнова О. І.Кондря А.С. Салій М.О. 



Проведено планові засідання наукового гуртка протягом першого семестру 

2020/2021 навчального року, а саме 6 засідань наукового гуртка (08.09.2020, 

22.09.2020, 06.10.2020, 20.10.2020, 03.11.2020, 17.11.2020). 

За змістовим наповненням в межах вище вказаних засідань наукового 

гуртка відбулися: 

- 08.09.2020 р. Організаційне засідання наукового гуртка, на якому були 

обговорені наступні питання:  

1. Про організаційну роботу наукового гуртка, обговорення графіку 

засідань та плану роботи наукового гуртка; 

2. Призначення секретаря наукового гуртка.  

3. Ознайомлення курсантів з діяльністю гурта, розподіл обов’язків членів 

гуртка, спрямування курсантів на вибір актуальних тем для проведення 

наукових досліджень. 

- 22.09.2020 р. на порядок денний були винесенні наступні питання: 

1. Обговорення та затвердження Плану роботи наукового гуртка на період 

2020-2021 навчального року.  

2. Обговорення методичних рекомендацій щодо написання наукових робіт 

студентами, обговорення планів робіт.  

3. Про підготовку до наукових заходів анонсованих на перший семестр 

2020/2021н.р. 

- 06.10.2020 року визначені та закріплені теми наукових робіт за 

учасниками наукового гуртка Навчально-наукового інституту №3:  

- 20.10.2020 року проведений семінар на тему: «Загальна схема наукового 

твору, визначення актуальності дослідження, використання методів наукового 

пізнання, вимоги до оформлення наукової роботи»; доопрацьовані плани 

наукових досліджень наукового гуртка Навчально-наукового інституту № 3. 

- 03.11.2020 року обговорений Закон України «Про запобігання корупції» 

відповідно до плану наукових заходів Навчально-наукового інституту № 3 та 

проведений семінар на тему: «Джерела інформації та їх використання в науково-

дослідній роботі». 

- 17.11.2020 року було проведено семінар на тему: «Інтерпретація та 

оформлення результатів наукового дослідження»; обговорено стан підготовки 

курсантів до участі у загальноінститутських та загально академічних наукових 

конференціях та круглих столах. 

На засіданнях наукового гуртка обговорювалися питання щодо актуальних 

проблем кримінального права України, а також  інформування про зміни, що 

відбуваються в кримінальному законодавстві України. 

Засідання гуртка поєднували в собі елементи навчально-методичних 

засідань, на яких курсанти-гуртківці прослухали курс лекцій про основи 

методики та організації науково-дослідної роботи студентів, риторичні засади 

публічних виступів тощо; та дискусійних засідань, на яких студенти-гуртківці 

брали участь у диспутах щодо актуальної проблематики кримінального права 

України та особливостей кваліфікації кримінальних правопорушень. 

Згідно з графіком чергувань кафедри кримінального права викладачами 

кафедри регулярно проводилися консультації з членами гуртка з приводу 



написання тез наукових робіт, надавалася допомога у підготовці робочого плану 

наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і спеціальної літератури 

та інших джерел інформації. 

Кафедрою кримінального права у 2020 році забезпечувалась робота 

наукового гуртка «Знання - сила» (ННІ № 1).  

Керівник наукового гуртка – старший викладач кафедри,  Крутевич 

М.М.; староста гуртка – курсант ННІ № 1 Котович О.О. 

Загальна кількість членів наукового гуртка «Знання - сила» складає 20 

осіб. 

У звітний період було проведено 12 засідань наукового гуртка (6 засідань 

на базі ННІ № 1; 6 засідань дистанційно, використовуючи платформу zoom та 

соціальні мережі). 

Викладачами кафедри регулярно проводилися консультації з членами 

гуртка з приводу написання  наукових тез, надавалася допомога у підготовці 

робочого плану наукового дослідження та пошуку необхідної наукової і 

спеціальної літератури та інших джерел інформації. 

Результати наукової діяльності членів гуртка знайшли своє відображення 

у наступних публікаціях:  

Підсумкова науково-практична конференція. Київ: Нац. акад. внутр. 

справ, 2020: 

Анна Макєєва, курсант 2-го курсу ННІ №1 НАВС, (науковий керівник - 

старший викладач кафедри Микола Крутевич) «Амністія, як вид звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання»; 

Ігор Воронін, курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС (науковий керівник - 

старший викладач кафедри Микола Крутевич)                         «Характеристика 

інституту звільнення від покарання відповідно до Кримінального кодексу 

України»; 

Інна Олексієнко, курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС (науковий керівник - 

старший викладач Микола Крутевич) «Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх»; 

Юлія Франчук, курсант 2-го курсу ННІ № 1 НАВС (науковий керівник - 

старший викладач Крутевич) «Довічне позбавлення волі як вид покарання»; 

Алефтина Миронова, курсант 203 навчальної групи ННІ № 1 (науковий 

керівник – доцент Смаглюк О.В.) «Кримінальна відповідальність за незаконне 

поводження з вогнепальною зброєю. На матеріалах Донецької та Луганської 

областей».  

Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: тези доп. X1 Всеукр. 

наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка  (м. Київ, 20 

листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020.  
Курсант 4-го курсу ННІ № 1 НАВС Владислав Александров 

Науковий керівник: Кришевич О.В. – професор кафедри  

Примусові заходи виховного характеру: вітчизняний та зарубіжний досвід 

Курсант 301 н.г. ННІ №1 НАВС Вікторія Калашник  

Науковий керівник: Шармар О.М.  – доцент кафедри  



Проблемні питання об’єктивної сторонни складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 373 Кримінального кодексу України 

«примушування давати показання» 

Здобувач ступеня вищої освіти магістра ННІ № №1 НАВС Анастасія 

Маринич  

Науковий керівник: Чабанюк В.Д. – доцент кафедри  

Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення , 

передбаченого ст.149 КК України  

 Курсант 4-го курсу ННІ № 1 НАВС Юлія Заінчковська  

Науковий керівник: Кришевич О.В. – професор кафедри  

Проблемні питання кримінальної відповідальності за примушування до 

шлюбу 

 Курсант 4-го курсу ННІ № 1 НАВС Уляна Клімова   

Науковий керівник: Кришевич О.В. – професор кафедри  

Проблеми кваліфікації кримінального правопорушення примушування до 

вступу в статевий зв’язок 

Курсант ННІ № 1 НАВС Тетяна Герус   

Науковий керівник:  Матюшенко О.І. –  старший викладач кафедри  

Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення.  

 

Керівник наукового гуртка кримінального права ННІ № 3 НАВС доцент 

кафедри кримінального права підполковник поліції Анна Павловська ініціювала 

проведення круглого столу, присвяченого роковинам аварії на Чорнобильській 

АЕС. Формат заходу – відеоконференція з використанням платформи Zoom. 

У роботі круглого столу взяли участь науковий співробітник лабораторії з 

проблем превентивної діяльності та запобігання корупції ННІ № 3 Тетяна 

Мельник і здобувачі вищої освіти навчальних підрозділів академії. 

Учасники заходу обговорили наслідки Чорнобильської аварії для всіх сфер 

життя в країні. Минуло вже 35 років з того страшного квітневого дня. Якби не 

подвиг простих людей, які, ризикуючи власним життям і здоров’ям, врятували 

нас від подальшого поширення радіації, то масштаби трагедії не лише для 

України, а й для світу загалом складно було б навіть спрогнозувати. 

Підбиваючи підсумки наукового зібрання, учасники дійшли висновку, що 

в умовах сьогодення одним із найактуальніших є завдання щодо реалізації 

захисту прав і законних інтересів громадян, які постраждали від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у заходах: 

 

Професор Кришевич О.В. – 30.09.2020 прочитала лекцію на навчаннях з 

основних положень антикорупційного законодавства для працівників 

підконтрольних Міністрові державних органів/формувань. 



Професор Кришевич О.В. – 24-26.09.2020 р., м. Київ – тренінг тренерів з 

питань протидії та попередження домашнього насильства. Отримала сертифікат 

за підписом заступника представника Фонду ООН у галузі народонаселення в 

Україні. 

Професор Кришевич О.В., доцент Шармар   О.М., старший викладач 

Крутевич М.М., викладач Ткаченко І.М.  – 8-11.12.2020 р. Certificate t of  

Attendance  ONLAIN  PILJT  NRAINSNG ON  ONLAIN CHILD SEXUAL ADUSE 

AND EXPLOITATION FOR JUDGES, PROSECUTORS AND THE NATIONAL 

POLICE  IN UKRAINE.  

        Професор Кришевич О.В. – 14.01.2021 р. – прослухала вебінар  «Хижацькі 

видання: розпізнати і не припуститися помилки (тривалість одна година) і 

отримаоа сертифікат Clarivate Web of Science.  

 21.01.2021 р. – кафедра взяла участь у вебінарі «Проєкт КК України у 

фокусі академічної думки» (національна академія правових наук України, 

Робоча група з питань розвитку кримінального права Комісія з питань правової 

реформи при Президентові України, Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні. Професори Кришевич О.В., Вартилецька І.А., доценти Жук 

І.В., Акімов М.О. підготували тези для збірки тез доповідей учасників вебінару. 

28.01.2021 р. – доцент Шармар О.М. – участь у круглому столі з питань 

забезпечення кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю– організатори 

Департамент Європейського Союзу і НАТО МЗС України (англійською мовою 

з перекладом українською мовою на платформі KUDO).  

18.03.2021 р. – в НАВС відбудеться міжвідомчий науково-практичний 

круглий стіл «Реформування кримінального законодавства через призму 

історичного надбання» (у межах відзначення 100-річчя НАВС). Під час 

наукового заходу відбулось обговорення проєкту Кримінального кодексу 

України й актуальних проблем теорії та практики впровадження кримінальних 

проступків. 

        NATO Ukraine Building Programme Awards this Certificate to Olha 

Kryshevych  NATO Building Integrity Train-the-Trainers  Programme for the 

Ministry  of  Internal Affairs  of  Ukraine  Workshop 2 online України 29-30.03.  2021 

р.  
 Професори Кришевич О.В. (доповідь), Процюк О.В., доцент Шармар 

О.М. – 08.07.2021 р. – участь у семінарі  «Гармонізація національного 

законодавства України з Протоколом ООН проти незаконного виготовлення та 

обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів 

до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності, та з Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності» (Глобальна програма з вогнепальної зброї, Управління ООН з 

наркотиків і злочинності). Отримали відповідні сертифікати.  

       Професор Процюк О.В. – 22-23.07.2021 р. – в якості спікера взяв участь у 

навчальному семінарі «Захист професійної діяльності журналістів та свободи 

слова в Україні: протидія безкарності». Обговорення «Проблеми кваліфікації 

кримінальних правопорушень, вчинених проти журналістів» (Офіс Ради Європи 

в Україні, Національна академія внутрішніх справ).  



 Доцент Акімов М.О. взяв участь у конференціях: 

Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу у правову систему 

України (організатори – Комісія з питань правової реформи при Президентові 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за 

сприяння Консультативної Місії ЄС в Україні). 

Заборона, переслідування та запобігання насильницьких зникнень» 

(англійською мовою, організатори – Міжнародна академія Нюрнберзьких 

принципів та Університет Фрідріха – Олександра у Ерлангені та Нюрнберзі). 

Викривачі корупції в Україні: успіх та виклики (організатори – 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національне 

агентство з питань запобігання корупції за фінансової підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження»). 

Застосування права ЄС у судовій практиці: європейський досвід для 

української перспективи (за підтримки проєкту ЄС «Право-Justice»). 

Доцент Акімов М.О. взяв участь в онлайн-семінарах:  

Руйнуємо міфи про перехідне правосуддя: як не стати жертвою чужої 

пропаганди, Перехідне правосуддя: як писати про складне і чутливе та 

Перехідне правосуддя: що варто знати кожному юристу (організатор – «Діалог 

про мир та безпечну реінтеграцію»). 

Культ помсти чи верховенства права: стан та виклики судової реформи в 

Україні (організатор – «Правозахисний порядок денний»). 

Верховенство права і демократія як цінності ЄС (організатор – Сумський 

державний університет). 

Доцент Акімов взяв участь у вебінарах:  

Кримінальна відповідальність за колабораціонізм (організатор – Центр 

прав людини ZMINA); 

Міжнародний кримінальний суд: внутрішня динаміка, геополітика й 

Україна, Як забезпечити справедливий суд в умовах війни?, Універсальна 

юрисдикція щодо воєнних злочинів: що варто знати Україні? та «Як Чехія 

стала чемпіоном із притягнення до відповідальності бойовиків «ЛДНР». І як 

поширити цей досвід? (організатор – Українська Гельсінська спілка з прав 

людини за підтримки USAID). 

Особливості кваліфікації та розслідування воєнних злочинів, Історія 

глобального розвитку прав людини (англійською мовою), Права людини та 

верховенство право в історичних подіях та постатях, Правозахисники: міфи і 

факти (англійською мовою), Рух за рівність в Україні та світі (на прикладі 

феміністичного та ЛГБТ-рухів) та Історія правозахисного та дисидентського 

рухів в Україні (організатор – «Вектор прав людини). 

Антикорупційне законодавство України: баланс між конституційністю 

та ефективністю (організатор – Асоціація правників України). 

Політичні мотиви кримінального переслідування: що це і як з цим 

боротися? (організатор – Центр громадянських свобод). 

Мобінг на робочому місці: від теорії до судової практики (організатор – 

Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем»). 

Доцент Акімов М.О. взяв участь у круглих столах: 

https://www.facebook.com/nationalpatformfordialogue/
https://www.facebook.com/nationalpatformfordialogue/


Запровадження засад перехідного правосуддя як передумови деокупації 

територій та реінтеграції населення (організатори – Комітет Верховної Ради 

України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ у Донецькій, 

Луганській областях та АР Крим, м. Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та Українська Гельсінська спілка з прав людини). 

Законодавче врегулювання форм відповідальності за колабораціонізм як 

складова реінтеграційного процесу тимчасово окупованих територій України: 

стан проблеми та шляхи вирішення (організатор – Комітет Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності). 

Гендерна призма кримінальних проваджень щодо російсько-українського 

збройного конфлікту (організатор – «ЮрФем»). 

Адаптація нормативно-правових актів України до законодавства 

Європейського Союзу (організатор – Вінницький торгівельно-економічний 

інститут Київського національного торгівельно-економічного університету). 

Не тільки школа: критичні проблеми протидії булінгу в Україні 

(організатор – Національна асоціація адвокатів України та Вища школа 

адвокатури України). 

Реформа СБУ: як приборкати дракона та побудувати ефективну 

спецслужбу (організатор – «Правозахисний порядок денний»). 

Презентаціях «Індекс сприйняття корупції – 2020. Що ховається за 

даними?» та «Чи є шанси на ефективне проведення моніторингу способу 

життя?» (організатор – Transparency International Ukraine). 

Доцент Акімов М.О. прослухав онлайн-лекції: 

 Нюрнберзький процес та Радянський Союз (англійською мовою, 

організатори – Тартуський університет та Університет Вісконсин – Медісон). 

Загрози мирним зібранням на прикладі пострадянського простору 

(організатори – Центр громадянських свобод і Київська школа прав людини та 

демократії). 
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