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КРИЦЬКОЇ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 
ЗА 2020 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 проведення процесуальних 

дій, спрямованих на формування доказової інформації у кримінальному 

провадженні (1,5 друк. арк.). 

4.  Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Теоретико-прикладні аспекти забезпечення законності проведення процесуальних 

дій, спрямованих на формування доказової інформації у кримінальному 

провадженні (3,85 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ колективної монографії, 

статті, тези доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в дослідженні 

наукових підходів до розуміння сутності речових доказів та механізму їх 

формування; здійсненні аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства, що унормовує порядок проведення процесуальних дії, спрямованих 

на формування доказової інформації у кримінальному провадженні, та практики 

правозастосування в цьому ракурсі.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Брала участь у роботі робочої групи щодо розробки проекту Закону України Про 

внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (Про внесення змін до Кримінального та 
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Кримінального процесуального кодексів України щодо впровадження та 

спрощення досудового розслідування кримінальних проступків) 

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 з 

метою приведення його положень у відповідність до Висновку Генерального 

директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи DGI(2018)07» 

(реєстр. № 2411); 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підслідності окремих кримінальних правопорушень Державному бюро 

розслідувань»» (реєстр. №3128 від 26.02.2020 р.); 

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

(реєстр. №3676 від 17.06.2020 р.); 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення виконання судових рішень» (реєстр. № 3795 від 03.07.2020 р.); 

- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення 

ефективності протидії кібератакам» (реєстр. № 4003 від 01.09.2020 р.). 

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. За звітний період не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. Не готувала. 
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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. Не готувала. 

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). 

1. Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІ Харк. 

кримінал. процесуал. полілог : присвяч. актуал. питанням застосування заходів 

забезпечення кримінал. провадження (12 груд. 2019 р., м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого).  

2. Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії». 

(18 вересня 2020 р., м. Харків; організатори: Національна академія правових наук 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ 

правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових 

наук України тощо). 

3. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу». (19 

листопада 2020 р., Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України).  

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діджиталізація та 

безпека». (19 листопада 2020 р., м. Харків; організатори: Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук 

України, Організація з безпеки та співробітництва в Європі). 

Вебінари: 

Проведено: 
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«Цифровізація кримінального процесу: вчора, сьогодні, завтра)» - 24 квітня 

2020 р., платформа Zoom 

 

Взяла участь: 

«Реалізація засади змагальності в судовій практиці ККС та ВП Верховного 

Суду» (доповідач – О. Г. Яновська) – 21 квітня 2020 р., Facebook 

«Аналітичний огляд окремих ключових рішень ЄСПЛ» (доповідачі – О.М. 

Дроздов, І. В. Гловюк) – 23 квітня 2020 р. платформа Zoom 

«провокація злочину та її приховування» (доповідачі – О.М. Дроздов, І. В. 

Гловюк) – 29 квітня 2020 р. платформа Zoom 

 

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

та ін.): 

 

Монографії (розділ колективної монографії): 

Krytska I. Defects of legal technique and possible ways of their overcoming in the 

regulation of the formation of physical evidence and solving the issue about them in the 

criminal process of Ukraine. Improvement of the legal culture as a basis for the formation 

of civil society of modern times: collective monograph / O. Borschevska, O. Boryslavska, 

I. Kharaberiush, O. Krushnitska, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 75-92 (1,1 друк. 

арк.).  

 

Статті: 

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

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

tom LXXII, nr 12 cz. II, P.2602-2608. (загалом 0, 75 друк. арк., авторський внесок – 

0, 25 друк. арк.). 

2. Крицкая И. А. Арест имущества с целью обеспечения сохранения 

вещественных доказательств: некоторые спорные аспекты. Закон и жизнь = Legea 
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si Viata. 2020. № 1. С. 51-55. URL: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/93575 (0, 6 

друк. арк.). 

3. Демура, М. І., Клепка, Д. І., Крицька, І. О. Щодо обмеження прав особи під 

час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному 

провадженні. Форум Права. 2020. 60(1). С. 37–46. DOI: 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546. URL: https://forumprava.pp.ua/files/037-046-

2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf (загалом 0, 75 друк. арк., авторський 

внесок – 0, 25 друк. арк.). 

4. Демура М.І., Клепка Д.І., Крицька І.О. Забезпечення прав та законних 

інтересів особи в умовах «діджиталізації» кримінального провадження. Часопис 

Київського університету права. 2020/1. С. 295-301. DOI: 10.36695/2219-

5521.1.2020.60. (загалом 0, 75 друк. арк., авторський внесок – 0, 25 друк. арк.). 

5. Крицька І. О., Макаренко Н. А. Окремі питання визначення підслідності 

прокурором у кримінальному провадженні. Juris Europensis Scientia. 2020. №3 (у 

редакції) (загалом 0, 5 друк. арк., авторський внесок – 0, 25 друк. арк.). 

 

Тези: 

1. Крицька І. До питання про накладення арешту на гроші в безготівковій 

формі з метою забезпечення збереження речових доказів. Кримінальний процес: 

сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІ Харк. кримінал. процесуал. полілог : 

присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення кримінал. 

провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол. О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. 

Г. Шило. Харків : Право, 2020. С. 130-133. (0, 25 друк. арк.). 

2. Крицька І. О.  Імплементація окремих положень Конвенції про 

кіберзлочинність у кримінальне процесуальне законодавство України: сучасний 

стан і перспективи. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального 

процесу». (19 листопада 2020 р., платформа Zoom). (у редакції) (0, 25 друк. арк.). 

3. Крицька І. О. Верифікація цифрових доказів у кримінальному провадженні: 

поняття, значення, основні підходи. Міжнародна науково-практична інтернет-

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/93575
http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
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конференція «Діджиталізація та безпека». (19 листопада 2020 р., платформа 

Zoom). (у редакції) (0, 25 друк. арк.). 

4. Крицька І. О. «Доріжка цифрових слідів»: доказове значення й окремі 

аспекти збирання та дослідження у кримінальному провадженні. Круглий стіл 

«Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії». (18 вересня 2020 р., м. 

Харків). (у редакції) (0,25 друк. арк.). 

5. Крицька І. О., Клепка Д. І. До питання визначення органів і тканин людини 

як речового доказу у кримінальному провадженні. Теоретичні основи якості 

кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу 

за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 

р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. 

С. 47-50. (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, tom 

LXXII, nr 12 cz. II, P.2602-2608.  

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

наукометричних базах даних.  

Демура, М. І., Клепка, Д. І., Крицька, І. О. Щодо обмеження прав особи під 

час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному 

провадженні. Форум Права. 2020. 60(1). С. 37–46. DOI: 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546. URL: https://forumprava.pp.ua/files/037-046-

2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf (Index Copernicus International (Польша), 

Eurasian scientific journal index, Scientific indexing services тощо). 

Демура М.І., Клепка Д.І., Крицька І.О. Забезпечення прав та законних 

інтересів особи в умовах «діджиталізації» кримінального провадження. Часопис 

Київського університету права. 2020/1. С. 295-301. DOI: 10.36695/2219-

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://doi.org/10.5281/zenodo.3577546
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/037-046-2020-1-FP-Demura,Klepka,Krytska_7.pdf
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5521.1.2020.60. (Index Copernicus International (Польша), HeinOnline (США), 

CrosRef (США)). 

5. Крицька І. О., Макаренко Н. А. Окремі питання визначення підслідності 

прокурором у кримінальному провадженні. Juris Europensis Scientia. 2020. №3 (у 

редакції). Index Copernicus International (Польша) 

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. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

У звітному періоду не готувала 

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 «__»__________ 2020 р. №___. 

 
Завідувач кафедри 
кримінального процесу                                                          О. В. Капліна 


