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VI. НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
Пузирьов М. С., 

кандидат юридичних наук, 
головний науковий співробітник  

науково-дослідного центру з питань 
діяльності органів та установ ДКВС України, 

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів 

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  
ЯК ФУНДАМЕНТ РОЗВИТКУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ НАУКИ 

Академія Державної пенітенціарної служби нещодавно від-
святкувала свій другий день народження. За цей час Академія 
стала міцною основою для інтелектуальної, творчої діяльності, 
розвитку пенітенціарної науки, підвищення її ефективності, ви-
користання наукових досягнень, а також провадження міжнаро-
дної діяльності у сфері вищої освіти і науки, і як наслідок, інтег-
рації Академії у світовий освітній та науковий простір. 

Доречно зазначити, що сучасна пенітенціарна наука України 
перебуває на якісно новому рівні свого розвитку. Це обумовлено 
реформаційними процесами, що нині наявні у сфері виконання й 
відбування кримінальних покарань та пробації. 

Так, 5 лютого 2015 року прийнято Закон України «Про про-
бацію»; і з 18 травня 2016 року у зв’язку з ліквідацією Державної 
пенітенціарної служби України завдання і функції з реалізації 
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та 
пробації покладено на Міністерство юстиції; 24 листопада 
2017 року зареєстровано Проект Закону України «Про пенітенці-
арну систему». 

Зазначені реформаційні процеси потребують узгодженості 
норм матеріального та процесуального права. Матеріальною ос-
новою побудови кримінально-виконавчого законодавства Украї-
ни є норми кримінального права. 

Доречним буде згадати слова світлої пам’яті академіка Воло-
димира Володимировича Сташиса, що в умовах розбудови в Ук-
раїні правової держави процеси галузевого законотворення ма-
ють поєднувати традиції та новації. 
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Засідання ІІІ Міжнародного круглого столу «Кримінальне 
право: традиції та новації», присвяченого видатному вченому, 
Герою України, академіку Володимиру Володимировичу Сташи-
су, що проходило 7–8 вересня 2017 року в Академії Державної 
пенітенціарної служби, засвідчило науковий потенціал закладу 
вищої освіти та його місце в науковому світі. 

Подібний захід проходив у стінах Академії вперше. Приємно 
зазначити значний громадський інтерес до цієї наукової події, в 
якій взяли участь більш ніж 140 учасників, а саме представники 
42-х закладів вищої освіти і 9-и наукових установ, практичні 
працівники. Гостями Міжнародного круглого столу стали науко-
вці з Республіки Білорусь, Республіки Башкортостан, Республіки 
Грузії, Республіки Казахстану, Республіки Польщі. 

Співорганізаторами ІІІ Міжнародного круглого столу «Кри-
мінальне право: традиції та новації» стали: Національна академія 
правових наук України, громадська організація «Всеукраїнська 
асоціація кримінального права», Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України, запорізький та чернігівський місцеві осередки 
громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального 
права», Чернігівська обласна рада. 

Світла пам’ять про видатного вченого, Героя України, ака-
деміка Володимира Володимировича Сташиса дала змогу 
об’єднати в рамках вказаного заходу вчених різних наукових 
шкіл не лише України, а й зарубіжних країн, що дозволило вико-
ристати компаративістський підхід у дискусіях з тематики круг-
лого столу. 

Метою круглого столу було обговорення широкого спектра 
питань за напрямами: проблеми гармонізації національного за-
конодавства із законодавством Європейського Союзу, практичні 
проблеми кримінального права, кримінального процесу, кримі-
нології та кримінально-виконавчого права. 

Присутні під час роботи круглого столу представники вітчи-
зняної та зарубіжної науки і практики відзначили вагомий внесок 
академіка Володимира Володимировича Сташиса у розроблення 
теоретико-прикладних засад законодавства про кримінальну від-
повідальність, теорії і практики протидії злочинності, інших су-
міжних напрямів правоохоронної діяльності. 



Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра № 2 (2), 2017 

207 

Робота круглого столу здійснювалася у форматі пленарних та 
секційних платформ. 

Два дні плідної роботи вітчизняних і зарубіжних учених, 
практиків у сфері правозастосування дали змогу досягти значних 
науково-практичних результатів. 

Зокрема, Академією Державної пенітенціарної служби укла-
дено договори про співпрацю з Науково-дослідним інститутом 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України, Харківським національним університетом вну-
трішніх справ, Луганським державним університетом внутрішніх 
справ ім. Е. О. Дідоренка, Одеським державним університетом 
внутрішніх справ, а також меморандум про співпрацю з Харків-
ським національним університетом радіоелектроніки. 

Під час виступів та дискусій на пленарних і секційних плат-
формах відбулося взаємне збагачення науковими знаннями, об-
мін практичним досвідом. 

Оригінальності ІІІ Міжнародному круглому столу «Кримі-
нальне право: традиції та новації» додало проведення провідни-
ми вітчизняними вченими-правознавцями майстер-класів з нау-
ково-педагогічними працівниками, курсантами і студентами 
Академії Державної пенітенціарної служби. 

Логічним підсумком жвавих обговорень проблемних питань 
вітчизняної юриспруденції стало формулювання пропозицій що-
до вдосконалення кримінального, кримінально-процесуального, 
кримінально-виконавчого законодавства України, практики за-
стосування галузевих норм у сфері протидії злочинності. 

Проведення ІІІ Міжнародного круглого столу «Кримінальне 
право: традиції та новації», присвяченого видатному вченому, 
Герою України, академіку Володимиру Володимировичу Сташи-
су, стало яскравою формою плідної та конструктивної співпраці 
Академії Державної пенітенціарної служби з вітчизняними та 
зарубіжними освітніми, науковими і практичними інституціями 
щодо вирішення актуальних проблем юридичної науки та право-
застосовної практики. 




