
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

АСИСТЕНТА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

КРИЦЬКОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові Крицька Ірина Олександрівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри кримінального процесу. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької 

роботи.Теоретико-прикладні аспекти забезпечення законності формування 

речових доказів у кримінальному провадженні (0,75 друк.арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи.Теоретико-прикладні аспекти забезпечення законності формування 

речових доказів у кримінальному провадженні (2,33 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: статті, тези доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатівполягає в дослідженні 

наукових підходів до розуміння сутності речових доказів та механізму їх 

формування; здійсненні аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства, що унормовує процесуальний порядок збирання, зберігання, 

знищення, вирішення долі речових доказів. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1.Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).Не 

брала участь. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів.Брала участь у підготовці пропозицій та 

зауважень до проектів Законів: 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення порядку застосування 

окремих заходів забезпечення кримінального провадження)» (реєстр. № 9484); 
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- «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань 

(реєстр. № 2116) та альтернативний до нього проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо 

покращення діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. №2116-1). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.Не 

виконувала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.Не 

виконувала. 

6.Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Узагальнення судової практики з 

теми «Відкриття матеріалів іншій стороні як умова допустимості відомостей, що 

містяться в них, як доказів». 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. Не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участь не 

брала.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Лекцій не прочитано. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. Відповідь на 

запит прокуратури Харківської області щодо можливості накладення арешту на 

майно третьої особи з метою забезпечення збереження речових доказів, звернення 

від 31 липня 2019 року (вх. № 125-01-1260). 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).Не є депутатом 

місцевої ради, до складу інших органів місцевого самоврядування не входжу.  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 
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1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

юридичної науки та практики» (15-16 березня 2019 р., м. Київ, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка).  

2. Международная научно-практическая конференция «Формирование 

эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного 

производства – приоритетная задача юридической науки и практики» (25-26 

апреля 2019 г., г.Минск, Следственный комитет Республики Беларусь). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Довічне позбавлення волі: 

перспективи реформування української системи і міжнародний досвід» (26 квітня 

2019 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, організатори – Європейська мережа захисту прав в’язнів, Харківська 

правозахисна група, за підтримки посольства Франції в Україні).  

4. Постійно діючий наук.-практ. семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (23 

травня 2019 р., м. Харків). 

5. International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5 

th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: 

choice mechanisms and priorities implementation» (June 7–8, 2019. Snina, the Slovak 

Republic, PanEuropean University Center for Ukrainian and European Scientific 

Cooperation Slovak public organization «Lex Pro Omnes»).  

6. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (24-28 вересня 2019 р., м. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

7. Постійно діючий наук.-практ. семінар «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (25 жовтня 2019 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.): 

Статті: 

1. Крицька І. О. Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні 

речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу 
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України. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2019. №146. С. 203-215. (Academic Search 

Complete; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Index Copernicus 

Journals MasterList) (0,75 друк. арк.). 

2. Klepka D. I., Krytska I. O., Sydorenko A. S. Obligation of the disclosure of 

medical confidential information in criminal proceedings. Wiadomosci Lekarskie. 2019. 

Vol. 72 Iss. 12. Р.(загалом 1 друк. арк., авторський внесок – 0,33 друк. арк.). 

Тези: 

1. Крицька І. О. Окремі проблеми правого регулювання кримінальних 

процесуальних відносин, що виникають і розвиваються у зв’язку з вирішенням 

питання про речові докази. Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та 

практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 

березня 2019 р. / ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р. С. та ін. К.: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 83-86. (0, 25 друк. арк.). 

2. Крицкая И. А. О правовой природе e-money в уголовном процессе 

Украины. Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной 

модели досудебного производства – приоритетная задача юридической науки и 

практики: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции (г. Минск, 25-26 апреля 2019 г.) / Следств. ком. Респ. Беларусь 

;редкол.: С. Я. Аземша (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ЮрСпектр, 2019. С. 251-255. 

(0,3 друк. арк.). 

3. Крицька І. О. Невідкриття речових доказів у порядку статті 290 КПК 

України як підстава визнання відомостей, що містяться в інших процесуальних 

джерелах, недопустимими як докази. Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали 

постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 травня 2019 р. / редкол.: С. 

О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 10. С. 165-168. (0, 25 

друк. арк.). 

4. Крицька І. О. Окремі організаційно-правові та процесуальні особливості 

відкриття матеріалів іншій стороні в порядку статті 290 Кримінального 
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процесуального кодексу України. International scientific and practical conference 

devoted to the celebration of 5 th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights 

«Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation»: 

Conference proceedings, June 7–8, 2019. Snina : Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 

450-453. (0,3 друк. арк.). 

5. Крицька І. О., Роганін М. М. Деякі питання обрання запобіжного заходу у 

порядку ч. 6 ст. 193 КПК України щодо осіб, які ухиляються від правосуддя. 

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали 

постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.) / редкол.: В. 

В. Фєдосєєв, О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2019. С. 48-52. (загалом 0,3 друк. 

арк., авторський внесок – 0, 15 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

Klepka D. I., Krytska I. O., Sydorenko A. S. Obligation of the disclosure of 

medical confidential information in criminal proceedings. Wiadomosci Lekarskie. 2019. 

Vol. 72 Iss. 12. Р. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Крицька І. О. Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні 

речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу 

України. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2019. №146. С. 203-215. (Academic Search 

Complete; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Index Copernicus 

Journals Master List) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.Не 

являюсь. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.Не є членом 

спеціалізованої вченої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.Не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгук на автореферат дисертації Сухомлин Юлії Володимирівни «Подання, 

розгляд і вирішення клопотань учасників кримінального провадження на стадії 

досудового розслідування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії).Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Участь не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участь не брала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала. 

 

Асистент кафедри 

кримінального процесу                                                        І. О. Крицька 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «__»__________ 2019 р. №___. 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу                                                          О. В. Капліна 


