
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Таволжанська Юлія Сергіївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

К.ю.н., асистент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні питання кримінально-правової охорони особи, 

1,5 д.а. 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні питання кримінально-правової охорони особи, 

2 д.а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Наукові статті, тези 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Співвиконавцем катування є особа, яка у співучасті ще 

хоча б із одним співвиконавцем або співвиконавцем і 

співучасниками, які здійснюють інші ролі, вчинила акт 

(декілька актів) поведінки, що утворює (у єдності 

становлять) або хоча б одне з варіативних діянь (побої, 

мучення або інші насильницькі дії), або діяння, що 

призвело до настання одного із варіативних наслідків 

(сильного фізичного болю або фізичного чи морального 

страждання). Частина 1 ст. 1 Конвенції 1984 р. визначає 

інструмент для юридичної оцінки події чи поведінки як 

«катування». Однією із умов для визнання вчиненого 

«катуванням» є участь у цьому правопорушенні 

державної посадової особи чи іншої особи, яка виступає 

як офіційна. Інші особи, які не виступають як офіційні, 

можуть бути учасниками катування за умови 

підбурювання, завідомості чи мовчазної згоди на це 

правопорушення державних посадових осіб чи інших 

осіб, які виступають як офіційні. Якщо за обставини 

співучасті у катуванні державна посадова особа чи інша 

особа, яка виступає як офіційна, безпосередньо вчиняє 

катування, вона є виконавцем (співвиконавцем) цього 

правопорушення. Коли ж за співучасті у катуванні 

державна посадова особа чи інша особа, яка виступає як 

офіційна, своїм діянням створює умови для вчинення 

цього правопорушення, її слід визнати організатором, 

підбурювачем або пособником катування, залежно від тієї 

ролі, яку вона виконала. Якщо державна посадова особа 

чи інша особа, яка виступає як офіційна, за домовленістю 

(попередньою чи досягнутою під час катування) не 

перешкоджає цьому правопорушенню, вчинюваному 

особою, яка не виступає як офіційна, перша своєю 

бездіяльністю усуває перешкоди і тим самим сприяє 

вчиненню катування, тобто виступає пособником 

катування. При цьому не перешкоджання катуванню не 

слід плутати із психічним насильством, при застосуванні 

якого провладний суб’єкт є співвиконавцем катування. 

Ст. 1 Конвенції 1984 р. охоплює й випадки причетності до 

катування державних посадових осіб чи інших осіб, які 
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виступають як офіційні. 

Відповідно до положень ст. 127 КК України під діями 

слід розуміти: у контексті третьої форми об’єктивної 

сторони катування – як активну поведінку винного, так і 

його змішану бездіяльність; у контексті мети примусу і 

покарання цього кримінального правопорушення – лише 

активну поведінку особи; у контексті кваліфікованого 

складу катування – діяння, що передбачене ч. 1 ст. 127 КК 

України. Запропоноване поширювальне тлумачення 

третьої форми об’єктивної сторони катування та ознак 

кваліфікованого складу цього кримінального 

правопорушення задовольняє інтерпретаційним вимогам 

ЄСПЛ. 

Подальший розвиток європейського права та формування 

єдиного європейського правового простору вимагає 

фактичного визнання на рівні національних публічних 

порядків того, що ЄКПЛ є конституційним інструментом 

європейського публічного порядку. 

Порушення конвенційного зобов’язання обумовлює 

постановку питання щодо наявності підстави 

кримінальної відповідальності. 

Закріплення принципу застосування КК з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини лише щодо 

України закладає підґрунтя для відособлення 

національного публічного порядку від європейського. 

Положення ч. 3 ст. 1.2.6 «Гуманізм» проекту КК України 

не відповідають широті ідеї ст. 3 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод. 

Катування приватної сфери є відносно поширеними в 

Україні. Тому декриміналізація цього діяння як 

загальнокримінального правопорушення є 

невиправданою. 

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  

 

--- 
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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 

Вебінар "The Role of the ECHR: Today and Tomorrow", 

Інститут політико-юридичних наук Лісабонського 

університету (Португалія), Zoom, 23.03.2021; Вебінар з 

Верховним Судом. Докази і доказування у кримінальному 

провадженні в суді першої інстанції, Асоціація правників 

України, Zoom, 25.03.2021; Суддя Верховного Суду про 

практику ЄСПЛ, Аркадій Бущенко. Євросуд, квітень 

2021 року, Zoom; Онлайн Мастер-класс «Роковые ошибки 

адвокатов в ЕСПЧ», Євросуд, 20 травня 2021 р.; Х 

Щорічний Міжнародний форум з практики 

Європейського Суду з прав людини, 1–2 грудня 

2021 року, Zoom 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

 

--- 

 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, чи 

входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування 

 

--- 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у зарубіжних 

конференціях) 

Програма підвищення кваліфікації «Використання 

безкоштовних онлайн-ресурсів для організації 

навчального процесу в дистанційній формі», Сумський 

державний університет, з 18.01.2021 р. до 22.01.2021 р., 

30 год., 1 ЄКТС; Програма підвищення кваліфікації 

«Українська мова: помічник кожному на щодень», 

Сумський державний університет з 28.01.2021 р. до 

09.02.2021 р., 60 год., 2 ЄКТС; Онлайн-толока EdCamp 

Ukraine: для розуму і серця. #1/2021 Автономізація і 

гейміфікація в освіті для розвитку громадянської і 

комунікаційної компетентностей, 27.02.2021 р., EdCamp 

Ukraine; Модуль 2 «Антидискримінаційна експертиза: 

основні напрямки та критерії» 17.02.2021 р., 04.03.2021 р., 

Український інститут розвитку освіти; Психологічна 

експертиза. Український інститут розвитку освіти, 

11.03.2021; Онлайн навчання як новітня форма сучасної 

освіти на прикладі платформи Google Meet, Google 

Classroom, програма міжнародного підвищення 

кваліфікації, Міжнародна фундація науковців та освітян, 

15.03–22.03.2021, 1,5 ЄКТС; Вебінар Робочої групи з 

питань розвитку кримінального права. Порівняльний 

аналіз застосування чинного та проекту нового 

КК України за кримінальні правопорушення проти прав 

людини, Zoom, 30.03.2021; Міжнародна наукова 

конференція «Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу у правову систему України», 

Zoom, 07.04.2021, Комісія з питань правової реформи при 

Президентові України, Національний юридичний 
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університет імені Ярослава Мудрого, Громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права», Консультативна місія Європейського Союзу в 

Україні; Науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня 

народження професора Людмили Миколаївни 

Кривоченко, «Класифікація як проблема епістемології в 

кримінально-правових науках», 20.04.2021, Zoom; 

Онлайн-курс «Катування та нелюдське поводження: 

практика ЄСПЛ в розрізі статті 3», 16-29 квітня, 

Громадська організація «Асоціація жінок-юристок 

України «ЮрФем», 12 годин, 0,33 ЄКТС; «Видима та 

невидима Конституція» лекція професора Інституту 

публічного права Університету Миколаса Ромеріса та 

колишнього судді Конституційного суду Литовської 

Республіки Вітаутаса Сінкявічюса, 18.05.2021, Zoom; 

Програма підвищення кваліфікації «Неформальний 

конституціоналізм», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 07 – 11 червня 2021 

р., 1 ЄКТС; Сателітний захід «Європейські цінності та 

конституційне правосуддя» в межах V Харківського 

міжнародного юридичного форуму, 20 вересня 2021 р., 

Zoom; Сателітний захід «Проєкт Кримінального кодексу 

України у вимірі верховенства права» в межах V 

Харківського міжнародного юридичного форуму, 21 

вересня 2021 р., Zoom; Конституційний салон 

«Антидискримінація» в межах V Харківського 

міжнародного юридичного форуму, 22 вересня 2021 р., 

Zoom; Відкрита лекція «Bitcoin в Україні та Світі», НЮУ, 

08 листопада 2021, Zoom. 

Закордонне стажування «European science and international 

communication», 15 березня – 18 червня 2021 р., University 

of Warsaw, дистанційно, 4,5 ЄКТС. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Копйова І.А., Таволжанська Ю.С. Співвиконавці 

катування: національна та конвенційна рамки визначення. 

Вісник Асоціації кримінального права України, Т. 1 № 15, 

2021. – с. 91–110. (0,94 д.а.); Таволжанська Ю.С. 

Поширювальне тлумачення кримінально-правових норм з 

урахуванням інтерпретаційних вимог ЄСПЛ (на прикладі 

норми про кримінальну відповідальність за катування). 

Юридичний науковий електронний журнал, № 8. 2021 – С. 

307 – 309. (0,51 д.а.); Таволжанська Ю.С. Практика ЄСПЛ 

як джерело кримінального права (за матеріалами проекту 

КК від 29.03.2021). Проблеми впровадження нового 

кримінального кодексу в правову систему України. 

Матеріали міжнар.наук.конф., 07 квітня 2021 р. Х.: Право, 

2021. С. 25–27 (0,2 д.а.); Таволжанська Ю.С. Критичне 

осмислення положень ч. 3 ст. 1.2.6 «Гуманізм» проекту 

Кримінального кодексу України. Проєкт Кримінального 

кодексу України у вимірі верховенства права. Матеріали 

Сателітного заходу в межах V Харківського 

міжнародного юридичного форуму, 21 вересня 2021 р. 

(0,23 д.а.); Таволжанська Ю.С. Déjà vu по-українськи або 

чому розробники проєкту нового КК знову визначаються 

із природою катування? Теоретичні та практичні 
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аспекти розвитку науки. Матеріали IV Міжнар. наук.-

практ. конф., 23-24 листопада 2021 р. Львів, 2021. С. 77–

79 (0,22 д.а.); Таволжанська Ю.С. Виконання Україною 

позитивних зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час 

пандемії Сovid-19: постановка питання щодо підстав 

кримінальної відповідальності (частина 2). Шістдесят 

перші економіко-правові дискусії. Міжнар. наук.-

практ.конф, 24 листопада 2021 р., Львів, 2021. URL: 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3850/ (0,13 д.а.); Alla 

A. Grynchak, Yuliia S. Tavolzhanska, Serhii V. Grynchak, 

Viktor S. Smorodynskyi, Kateryna V. Latysh. Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

as a constitutional instrument of European public order. Public 

Organization Review: A Global Journal. (Accept by the 

journal, 2021). (1,25 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Копйова І.А., Таволжанська Ю.С. Співвиконавці 

катування: національна та конвенційна рамки визначення. 

Вісник Асоціації кримінального права України, Т. 1 № 15, 

2021. – с. 91–110. (0,94 д.а.); Таволжанська Ю.С. 

Поширювальне тлумачення кримінально-правових норм з 

урахуванням інтерпретаційних вимог ЄСПЛ (на прикладі 

норми про кримінальну відповідальність за катування). 

Юридичний науковий електронний журнал, № 8. 2021 – С. 

307 – 309. (0,51 д.а.) 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

--- 

 

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 

--- 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

--- 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 

--- 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

--- 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

Грамота Управління Служби Безпеки України в 

Харківській області 

 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, кількість 

студентів у гуртку, кількість 

Дубина К. Катування, вчинене працівником 

правоохоронного органу: питання кваліфікації. Теорія і 

практика сучасної науки та освіти (частина ІІ): зб. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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наукових статей та тез, надрукованих 

студентами самостійно або у 

співавторстві з викладачем, участь у 

конференціях) 

матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20 – 21 травня 

2021 р., Львів: Львівський науковий форму, 2021. – С. 79 

– 81; Квашук Д.О. Аналіз застосування санкцій за 

катування. Теоретичні та практичні аспекти розвитку 

науки. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 

листопада 2021 р. Львів, 2021; Мацак О. Підліткова 

злочинність: до проблеми визначення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність. Міжнародний 

проект; Романова В. Академічні рекомендації до 

Програми обміну «Global Undergraduate Exchange 

Program»; Богатов Д., Булко Л., Лисюк А., Морозов Я., 

Беспальчук Б. Академічний переклад рішень ЄСПЛ за ст. 

3 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод; Пронік С., Квашук Д. Запобігання катуванням у 

системі кримінальної юстиції України: реалії та 

перспективи. Юридичний науковий електронний журнал, 

№ 11. 2021. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 
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