
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Копйова Ірина Анатоліївна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Канд. юрид. наук, асистент 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінальна відповідальність виконавця 

кримінального правопорушення (1, 5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінальна відповідальність виконавця 

кримінального правопорушення (1, 7 д.а.) 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Стаття «Особливості призначення покарання 

співучасникам кримінального правопорушення» 

надійшла до редакції збірнику наукових праць 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН 

України «Питання боротьби зі злочинністю» (0, 9 

друк. арк.). 

Стаття «Співвиконавці доведення до самогубства» 

надійшла до редакції електронного фахового 

наукового видання «Вісник Асоціації 

кримінального права України» (0,8 друк. арк.). 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

За результатами аналізу складових оцінки 

характеру та ступеня участі співучасника у 

вчиненні кримінального правопорушення, 

врахування при призначенні покарання 

співучаснику характеру його участі у вчиненні 

кримінального правопорушення пропонується 

розглядати як визначення його ролі серед інших 

співучасників та ступеня суспільної небезпечності 

цієї ролі. Обґрунтовується, що диференціація 

ролей співучасників вже за ступенем їх суспільної 

небезпечності за інших рівних умов надає 

можливість визначити межі суворості покарання 

менш небезпечного співучасника порівняно з 

більш небезпечним співучасником. До складових 

ступеня участі співучасника у вчиненні 

кримінального правопорушення пропонується 

віднести кількість виконаних ним ролей, наявність 

чи відсутність ініціативи вчинення кримінального 

правопорушення, вид, обсяг та кількість 

виконаних співучасником функцій в межах 

відповідної ролі (діянь, що характеризують 

окремого співучасника у відповідній частині ст. 

27 КК). 

 За результатами дослідження зроблено 

висновки про те, що, по-перше, оцінка характеру і 

https://ivpz.kh.ua/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83/


ступеня участі співучасника означає визначення 

його ролі в поєднанні з визначенням ступеня 

активності у вчиненні кримінального 

правопорушення. Характер і ступінь участі у 

вчиненні кримінального правопорушення лише у 

нерозривній єдності вказують на ступінь 

суспільної небезпечності співучасника певної ролі 

у вчиненні відповідного кримінального 

правопорушення і впливають на суворість його 

покарання. По-друге, відсутність у постанові 

Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику призначення судами кримінального 

покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 (із змінами 

від 6 листопада 2009 р. № 11) вказівки про 

необхідність зазначати у вироку про врахування 

при призначенні покарання співучаснику його 

характеру і ступеня участі у вчиненні 

кримінального правопорушення та роз’яснень 

щодо оцінки їх складових призводить або до 

відсутності у вироках даних про їх врахування, 

або про врахування лише окремих їх складових. 

 

На підставі аналізу особливостей об’єктивних та 

суб’єктивних ознак співвиконавства у доведенні 

до самогубства, встановлено, що Жорстоке 

поводження з особою, шантаж, систематичне 

приниження її людської гідності або 

систематичний протиправний примус до дій, що 

суперечать її волі, які супроводжуються метою 

викликати у потерпілого намір вчинити 

самогубство, першочергово відрізняється від 

схиляння до самогубства тим, що не 

супроводжуються відкритим повідомленням 

потерпілій особі ідеї про вчинення самогубства. 

Іншими діями, що сприяють вчиненню 

самогубства, є надання будь-якої допомоги в 

реалізації наміру особи вчинити самогубство, 

тобто після того, як такий намір вже виник. 

Схиляння до самогубства та інші дії, що сприяють 

вчиненню самогубства, які з причин, що не 

залежали від волі особи, не призвели до 

самогубства чи спроби його вчинити, мають 

розглядатися як замах на доведення до 

самогубства. Якщо буде встановлено, що 

жорстоке поводження з особою, шантаж, 

систематичне приниження її людської гідності або 

систематичний протиправний примус до дій, що 

суперечать її волі, вчиняється з метою викликати 

в неї намір вчинити самогубство чи спробу 

самогубства, то у випадку нездійснення акту 

суїциду потерпілою особою слід розглядати 

вчинення такого діяння як замах на доведення до 



самогубства. Якщо жорстоке поводження з 

особою, шантаж, систематичне приниження її 

людської гідності або систематичний 

протиправний примус до дій, що суперечать її 

волі, вчиняється співвиконавцями без мети 

викликати у іншої особи намір вчинити 

самогубство, то особи, які вчинили такі діяння, 

визнаються співвиконавцями доведення до 

самогубства лише у разі настання наслідку у виді 

самогубства чи спроби самогубства та за умови 

ставлення до такого наслідку з непрямим 

умислом. 

 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

___ 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

___ 

 

 

 

 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

___ 

 

 

 

 

 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

___ 

 

 

 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

___ 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Щоб з’ясувати, чи зазначають суди у вироку при 

призначенні покарання співучаснику про 

врахування характеру і ступеня його участі у 

вчиненні кримінального правопорушення, було 

опрацьовано 20 обвинувальних вироків, які 

постановлені у період з 1 січня 2018 р. по 1 

вересня 2020 р. і знаходяться в доступі в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень за 

параметрами пошуку: 1) категорія справи: 

кримінальні справи – злочини проти власності – 

вимагання; 2) пошук за контекстом – «вимагання, 



вчинене за попередньою змовою групою осіб».  

Крім того, аналізуючи співвиконавство у 

доведенні до самогубства, було опрацьовано 7 

вироків, в яких особу визнано винною у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 120 КК, що знаходяться в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень 

станом на жовтень 2020 р.  

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

___ 

 

 

 

 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

___ 

 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

___ 

 

 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

___ 

 

 

 

 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

Участь у роботі ІV Харківського міжнародного 

юридичного форуму. Публічна дискусія «Людська 

гідність і гендерна рівність: конституційні 

метаморфози» 25 вересня 2020 р. у 

Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого.  

 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

Стаття «Особливості призначення покарання 

співучасникам кримінального правопорушення» 

надійшла до редакції збірнику наукових праць 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН 

України «Питання боротьби зі злочинністю». Вип. 

https://ivpz.kh.ua/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83/


друкованих аркушів 40 (0, 9 друк. арк.). 

Стаття «Співвиконавці доведення до самогубства» 

надійшла до редакції електронного фахового 

наукового видання «Вісник асоціації 

кримінального права України» Вип. 2 (14) (0,8 

друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus,WebofScience (тільки 

проіндексовані) 

 

 

 

 

 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Стаття «Особливості призначення покарання 

співучасникам кримінального правопорушення» 

(«Питання боротьби зі злочинністю», індексація: 

Index Copernicus Journals Master List). 

 

Стаття «Співвиконавці доведення до самогубства» 

(«Вісник асоціації кримінального права України», 

індексація: Index Copernicus Journals Master List 

Google Scholar WorldCat Scientific Indexing 

Services (SIS) General Impact Factor 

(GIF)ResearchBib - Academic Recource Index). 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Ні 

 

 

 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

__ 

 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

__ 

 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

__ 

 

 

 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Ні 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

__ 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

__ 

17. Участь у наукових __ 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://ivpz.kh.ua/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83/
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=EBHjE7wAAAAJ
https://www.worldcat.org/search?q=n2%3A2311-9640&qt=advanced&dblist=638
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=6631
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=6631
http://generalif.com/jdetails.php?jname=HERALD%20OF%20THE%20ASSOCIATION%20OF%20CRIMINAL%20LAW%20OF%20UKRAINE
http://generalif.com/jdetails.php?jname=HERALD%20OF%20THE%20ASSOCIATION%20OF%20CRIMINAL%20LAW%20OF%20UKRAINE
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2311-9640


дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

__ 

 

 

 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, 

кількість студентів у гуртку, 

кількість наукових статей та 

тез, надрукованих 

студентами самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

1 стаття у співавторстві зі студенткою, що є 

фіналістом Всеукраїнського конкурсу малих 

грантів для молодих вчених в галузі 

кримінального права, кримінології та 

кримінально-виконавчого права, проведений 

громадською організацією «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права», і буде 

опублікована в грудні 2020 р.  

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 
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