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

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

старший викладач кафедри кримінального процесу.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Забезпечення дотримання прав і законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні в умовах цифровізації та глобалізації (1,5 друк. арк.). 

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

Забезпечення дотримання прав і законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні в умовах цифровізації та глобалізації (8,25 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділ колективної 

монографії, статті, тези доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у висвітленні 

теоретико-прикладних проблем забезпечення дотримання прав і законних 

інтересів особи у кримінальному провадженні в умовах цифровізації та 

глобалізації, а також аналізі кримінального процесуального законодавства та  

правозастосовної практики з окресленого питання. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Підготовлено пропозиції щодо розробки проекту закону України про внесення 

змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

удосконалення кримінального провадження на підставі угод. 

Надано пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, які 

містяться в дисертації 2018 р. «Речові докази у кримінальному провадженні». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 
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- зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 3335-1-д від 03.12.2020 

р.); 

- зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

підвищення ефективності досудового розслідування)» (рестр. № 4661 від 

27.01.2021 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 проведено 

узагальнення практики ЄСПЛ щодо регламентації гарантій, пов’язаних із 

проведенням негласних слідчих (розшукових) дій  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. Не готувала. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненнями суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. Участь не брала.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитано лекцію в 

рамках підвищення кваліфікації для співробітників Служби безпеки України  

«Окремі проблеми щодо доказів і доказування у сучасній правозастосовній 

практиці» (22.09.2021 р.). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

Підготовлено пропозиції і зауваження за зверненням Офісу Генерального 

прокурора щодо Методичних рекомендацій «Прокурорський нагляд за 
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додержанням конституційних прав особи при затриманні та триманні в органах 

поліції». 

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) Міжнар. наук.-практ. конф. «Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України» (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) 

2) Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

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

Харків, 27 травня 2021 р.) 

3) Всеукр. наук.- практ. конф. «Кримінальне судочинство: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (Київ, 28 трав. 2021 р.) 

4) Заходи в рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму: 

4.1. Панельна дискусія «Захист економіки від впливу організованої 

злочинності» (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). 

4.2. Міжнар. наук.-практ. конф. «Протидія злочинності і корупції: 

міжнародні стандарти та досвід України» (м. Харків, 22 вересня 2021 р.) 

4.3. Тренінг для студентів та викладачів: «Застосування прав людини в сфері 

цифрових технологій (м. Харків, 22 вересня 2021 р.) 

4.4. Панельна дискусія «Права людини в умовах цифрової трансформації 

суспільства: сучасні виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту» ( м. 

Харків, 24 вересня 2021 р.) 

5) ІІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», присвячений 90-річчю з дня 

народження академіка Юрія Михайловича Грошевого ( м. Харків, 10 листопада 

2021 р.) 

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

та ін.): 
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Монографії (розділ колективної монографії): 

Krytska I. Digitization of the criminal process: yesterday, today, tomorrow (Section 

8). Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : Collective 

monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 488 p. (P. 237-257) (1,3 друк. арк.).  

 

Статті: 

Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Актуальні проблеми 

держави і права. 2021. Вип. 91. С. 104-114. DOI 

https://doi.org/10.32837/apdp.v0i91.3237    (0,7 друк. арк.) 

Туманянц А. Р., Крицька І. О. Стандарти забезпечення законності здійснення 

негласної діяльності у кримінальному процесі крізь призму правових позицій 

Європейського суду з прав людини. Проблеми законності. 2021. Вип. 152. С. 111–123. 

doi: https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139   (загалом 0, 7 друк. арк., авторський 

внесок – 0, 35 друк. арк.). 

Крицька, І., Дзюба, Я. Проблемні питання допуску адвоката до участі у 

проведенні обшуку. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. №1. С.122-132. 

doi: https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11  (загалом 0,6 друк. арк., авторський 

внесок – 0, 3 друк. арк.). 

 

Навчальні посібники, інше навчально-методичне забезпечення, бібліографії 

тощо: 

Кримінальний процес (загальна частина): робочий зошит з навч. дисципліни / 

[О. В. Капліна, І. О. Крицька, О. В. Лазукова, А. Р. Туманянц]. Харків: Право, 2021. 

180 с. (загалом 8, 2 друк. арк., особистий внесок – 2, 5 друк арк.). 

Законодавче забезпечення діяльності бюро економічної безпеки України : 

бібліогр. покажчик літ. / [уклад.: В. Корольчук, І. Крицька, О. Чехленко]. Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2021. 116 с. URL: 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139
https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11
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https://www.naiau.kiev.ua/images/news/img/2021/05/200521_16.pdf  (загалом 5,3 друк. 

арк., особистий внесок – 1, 2 друк. арк.). 

Тематика курсових робіт з кримінального процесу для студентів денної форми 

навчання / уклад. : Беспалько І.Л., Вапнярчук В.В., Демура М.І., Капліна О.В., 

Крицька І.О., Лаврова В.В., Лазукова О.В., Лейба О.А., Моторигіна М.Г. – Харків: 

Нац. юрид. унів. ім. Ярослава Мудрого, 2020. URL: 

http://77.244.44.2/materials/view.php?id=6327 (загалом 5 друк. арк., особистий внесок – 

0,6 друк. арк.). 

 

Тези: 

Крицька І. О. Забезпечення прав особи із захворюваннями або фізичними 

вадами, яка тримається під вартою, в контексті рішень ЄСПЛ. Кримінальне 

судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- 

практ. конф. (Київ, 28 трав. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 

Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 150-153. (0,25 друк. арк.) 

Крицька І. О. Напрями вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. 

С. Чернявський та ін.]. Харків–Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 164-167.  (0,2 

друк. арк.) 

Крицька І. О. Ефективне досудове розслідування кримінальних правопорушень 

у сфері господарської діяльності: перспективи вдосконалення нормативного 

врегулювання. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід 

України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: 

Юрайт, 2021. С. 173-176. (0,25 друк. арк.) 

Крицька І.О. До питання про засоби запобігання та розслідування легалізації 

(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та фінансування тероризму: 

міжнародно-правове регулювання. Правове забезпечення оперативно-службової 

https://www.naiau.kiev.ua/images/news/img/2021/05/200521_16.pdf
http://77.244.44.2/materials/view.php?id=6327
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діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали постійно діючого 

науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. Харків. Вип.11 / Редкол.: С. 

Гриненко (голов. ред.), А. Когут. Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 156-158. (0,2 друк. 

арк.) 

Крицкая И. А. Направления адаптации доказательственного права в уголовном 

процессе к цифровым реалиям современности. Противодействие 

киберпреступности: современное состояние и пути повышения эффективности : 

сборник статей / Следств. ком. Респ. Беларусь ; редкол.: С. Я. Аземша (гл. ред.) [и 

др.]. Минск : ЮрСпектр, 2020. С. 168-171. (0,25 друк. арк.) 

Туманянц А. Р., Крицька І. О. До питання вдосконалення процесуального 

порядку проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

економічних відносин: міжнародно-правовий аспект. Захист економіки від впливу 

організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського 

міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 

2021. С. 231-236. (загалом 0,3 друк арк., особ. внесок – 0,15 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. За звітний період відсутні. 

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

наукометричних базах даних.  

Krytska I. Digitization of the criminal process: yesterday, today, tomorrow (Section 

8). Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : Collective 

monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 488 p. (P. 237-257) (Google Scholar).  

Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Актуальні проблеми 

держави і права. 2021. Вип. 91. С. 104-114. DOI 

https://doi.org/10.32837/apdp.v0i91.3237 (Index Copernicus International) 

Туманянц А. Р., Крицька І. О. Стандарти забезпечення законності здійснення 

негласної діяльності у кримінальному процесі крізь призму правових позицій 

Європейського суду з прав людини. Проблеми законності. 2021. Вип. 152. С. 111–123. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
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doi: https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139 (Index Copernicus International, 

Google Scholar, ERIH PLUS). 

Крицька, І., Дзюба, Я. Проблемні питання допуску адвоката до участі у 

проведенні обшуку. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. №1. С.122-132. 

doi: https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11  (Index Copernicus International, 

CrossRef). 

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. 

 

Cтарший викладач кафедри 

кримінального процесу                                                        І. О. Крицька 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «__»__________ 2021 р. №___. 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу                                                          О. В. Капліна 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488891
https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11

