
станом на 26.11.2016 р. 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ЗА 2016 РІК 
(з 21 грудня 2015 р. по   __    грудня 2016 р.) 

1. Прізвище, ім`я та по батькові: 
Борисов Вячеслав Іванович. 

2. Вчене звання, посада (інше): 
Доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН Укра-

їни, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; 
професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого (за сумісництвом); академік-секретар відді-
лення кримінально-правових наук НАПрН України (за сумісництвом).  

3. Теми і обсяг річної наукової праці: 
3.1. Теми і обсяг річної планової наукової праці 
3.1.1. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені акаде-
міка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: 

– фундаментальна робота «Теоретичні питання удосконалення кри-
мінального законодавства та практики його застосування». Науковий керів-
ник – академік В. Я. Тацій. Термін виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2016 р. 
Участь у складі наукового колективу; 
3.1.2. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого:  

– по кафедрі кримінального права № 1: Цільова комплексна програма 
«Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України 
та практики його застосування». Термін виконання: 1 січня 2011 р. – 
31 грудня 2020 р.; участь у складі наукового колективу (відповідні розділи під-
ручників, навчальних посібників, текстів лекції та наукових коментарів). 
3.2. Позапланові наукові проекти: 
3.2.2. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 

4. Тема і обсяг фактично виконаної річної роботи: 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР (монографії (глави), підручники (гла-
ви), учбові чи науково-практичні посібники, тексти лекцій, статті, тези, акти 
впровадження, авторські свідоцтва тощо): Всього публікацій 3 (див. п. 10 "Пере-
лік наукових праць"). Із них: 
4.1.1. По НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України: наукові статті, 
тези та інші види наукових видань – 2 (див. п. 10 “Перелік наукових праць”). 
4.1.2. По кафедрі кримінального права № 1 Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого 1(див. п. 10 “Перелік наукових праць”).  
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4.2. Виконання наукових робіт за разовими дорученнями : 

– за дорученням проректора з наукової роботи  
– інших  
 

4.2.1. Рецензування наукових праць: 
а) рецензування статей та тез:   
– статті Шепітька М.В. «Кримінально-правове забезпечення здійснення 

правосуддя Конституційним Судом України Статтю спрямовано до збірника 
«Питання боротьби зі злочинністю . Рецензія позитивна,  обсяг 1 стор., здійс-
нена 21 грудня 2015 р.; 

– статті 
– статті 
–статті 
б) рецензування монографій (глав до них) та науково-практичних комен-

тарів: 
– рецензування рукопису монографії «______________» (__ с.).  
– рецензування надрукованої монографії:  
 
в) рецензування учбових програм та іншої навчально-методичної літера-

тури:  
– рецензування рукопису «             ». Обсяг рукопису      стор., термін ви-

конання –      2014 р.; 
г) рецензування підручників та навчальних посібників: 
– рецензування навчального посібника:  
1. Киричко В. М. Унікальний посібник з кримінального права України / 

В. М. Киричко. –  Х.: Право, 2015. – 1088 с. (записано 26.12.15 р.); 
2. Кваліфікація злочинів: навч.посіб. / Г.А. Анісімов, О.О. Володіна, І.О. 

Зінченко та ін.; за ред. М.І. Панова. – Х.: 2016. – 356 с. (записано 24.03.2016 р.) 
д) рецензування рукописів докторських та кандидатських дисертацій, що 

виконуються в НЮУ ім. Я. Мудрого або в НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 
НАПрН України:  

1) докторські дисертації: 
– на підставі доручення      у складі комісії  надано висновок на рукопис 

докторської дисертації «      », автор –     , обсяг рукопису –     стор., науковий 
консультант –              . Висновок –      . Робота  рекомендована до захисту. Те-
рмін виконання:                 2014 р.; 

2) кандидатські дисертації: 
–                      
е) рецензування рукописів авторефератів, що виконуються в НЮУ 

ім. Я. Мудрого  або в НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України:  
1) на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 
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2) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 
–                                             

 
4.2.2. Анотації (висновки, рецензії) на підручники та учбові посібники: 

–           
4.2.3. Робота з підготовки наукових збірників: 

– головний редактор збірника наукових праць «Питання боротьби зі 
злочинністю». Засновники: Національна академія правових наук України, На-
ціональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудро-
го», Інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України. Видавець: Інститут вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса НАПрН України (періодичне видання): № 1 – 10 (головний 
редактор). Після 2005 р. (член редакційної колегії) вийшли № 11 – 15. З 2008 р. – 
головний редактор: № 16 – 31;  

- заступник головного редактора збірника наукових праць «Вісник Асо-
ціації кримінального права України», електронне наукове видання. (з 2013 р.) 
Вип. 1-6; 

– член наукової ради збірника наукових праць «Вісник Національної ака-
демії правових наук України». Заснований у 1993 р. Засновники: Президія На-
ціональної академії правових наук України; Національний університет «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого». Видавець: Національна ака-
демія правових наук України (періодичне видання, 4 випуски на рік); 

– член редакційної колегії наукового збірнику «Проблеми законності»: 
Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. проф. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. 
України. (Наказ № 87 від 22 червня 2007 р. – підтвердження);  

– член редакційної колегії наукового журналу «Економіка і право» (періо-
дичність випуску – 3 номери на рік). Засновники: Національна академія наук 
України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький 
національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України; 

– член редакційної колегії журналу «Право України» (з 2009 р.); 
– член редакційної колегії наукового журналу «Митна безпека. Серія 

Право» (з 2010 р.). Засновник: Державний науково-дослідний інститут митної 
справи; 

– член редакційної колегії щоквартального науково-практичного журналу 
"Юрист України" (з 2003 р.); видавництво «Право», м. Харків; 20 номерів); 

– член редакційної колегії наукового видання «Щорічник українського 
права»; 

– член редакційної колегії журналу «Наука і правоохорона» (з 2013 р.). 
Видається 4 рази на рік: № 4(22), 2013. – № 4(26), 2014. – Київ; 

– член редакційної колегії журналу «Право і суспільство» (з 2014 р.). Ви-
дається двічі на рік: Вип. 1,2 – Івано-Франківськ; 

- член редакційної колегії збірника «П’яті Харківські кримінально-
правові читання: тези доповіді, та наукові повідомлення учасників учасників 
міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 
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травня 2016 року) / редколегія: В. Я. Тацій ( головний редактор) та інші; На-
ціональний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого . – Х.: Право, 2016. – 
350 с. 

-член редакцій 

5. Участь в розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 
5.1. Участь в роботі робочих груп по підготовці законопроектів (кодексів та ін-
ших законів): 
5.2. Участь у роботі по розробці інших (підзаконних) нормативно-правових ак-
тів: 
– 
5.3. Рецензування (підготовка експертного висновку) до проектів законів: 

–  на запит Голови Комітету ВР України з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності А. Кожем`якіна надано разом з О.О. Паще-
нко висновок на законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих дохо-
дів»  (реєстр. № 5142 від 20.09.2016 р.)            
5.4. Рецензування (підготовка експертного висновку) проектів інших (підзакон-
них) нормативно-правових актів: 

– підготовка (у співавторстві з науковцями сектору з проблем криміна-
льного права) пропозицій до проекту Стратегії розвитку наукової діяльності 
Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки (11 стор.). 
Спрямовані до Президії НАПрН України 19.02.2016 р.  
 – підготовка (у співавторстві з науковцями сектору з проблем криміна-
льного права) пропозицій та зауважень до уточненої редакції нового Статуту 
НАПрН України (16 стор.). Спрямовані до Президії НАПрН України 
21.03.2016 р. 
5.5. Робота консультантом постійних комісій Верховної Ради України: 

– позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з пи-
тань правової політики. 
5.6. Робота консультантом в інших державних органах: 

– член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (об-
раний повторно Пленумом Верховного Суду України 16 вересня 2011 р.); 

– член Юридичної ради Науково-консультативної ради Національної ек-
спертної комісії з захисту суспільної моралі; 

– експерт Міністерства юстиції України з питань реформування зако-
нодавства України про кримінальну відповідальність. 
5.7. Участь у розробці ініціативних законопроектів та за разовим дорученням: 

–                                      

6. Зв`язок з практикою: 
6.1. Проведення обґрунтувань та узагальнень правозастосовчої практики:  

–                    
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6.2. Підготовка доповідних записок та пропозицій до судових, правозастосов-
них та інших державних органів: 

6.3. Участь в розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ: 
 – відповідно до листа          . Спрямовано          2012 р. Обсяг –    арк. 
 
 6.4. Рецензування проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ: 

–                          
6.5. Участь в роботі Науково-консультативної Ради при Верховному Суді Укра-
їни: 

–  26 грудня 2015 р. спрямовано до ВСУ наук.-правовий висновок щодо 
статей 190 та 289 КК України, які неоднаково застосовані судом касаційної 
інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь. Підготовлений разом із 
Пащенком О. О. та Новіковою К. А.  Висновок здійснено за дорученням судді 
ВСУ Гошовської Т. В.  та листа вченого секретаря при ВСУ Константия О. В. 

– 26 січня 2016 р. спрямовано до ВСУ науково-правовий висновок щодо 
статтей 115 (ч. 2) та ст.. 121 (ч. 2) КК України, які неоднаково застосовані 
судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь. Підго-
товлений разом із Пащенком О.О. та Новіковою К.А. Висновок здійснено за до-
рученням судді ВСУ Пивовара В.Ф. та листа вченого секретаря при ВСУ Кон-
стантия О.В. 

– 23 березня 2016 р. спрямовано до ВСУ наук.-правовий висновок щодо 
норм, передбачених ч. 2 ст. 121 КК та ч. 1 ст. 119 КК, які неоднаково застосо-
вані судом касац. інстанції щодо подібних суспіл. небезпечн. діянь. Підготовле-
ний разом із Пащенком О.О. та Новиковою К.А. Висновок здійснено за дору-
ченням судді ВСУ Загородного В.В. та листа вченого секретаря НКР при ВСУ 
Константия О.В.   

– 30 червня 2016 р. спрямовано до ВСУ науково-правовий висновок щодо 
норм, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 187 КК, у зв’язку з неоднаковим застосу-
ванням обставин «з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», що 
обтяжує відповідальність, до подібних діянь. Підготовлений разом з Демидо-
вою Л.М. та Пащенком О.О. висновок здійснено за дорученням судді ВСУ Ков-
тюк Є.І. та листа вченого секретаря НКР при ВСУ Костянтина О.В. 

– 
–  
 

6.6. Прочитані лекції практичним працівникам та населенню: 
   –       
6.7. Письмові консультації на запити правоохоронних органів:  

–   
6.8. Письмові консультації на запити громадських організацій: 
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 –     
6.9. Письмові консультації на запити громадян: 

–     
6.10. Виступи по радіо та телебаченню: 

–            
6.11. Публікації в друкованих ЗМІ: 

– В загальнонаціональній правовій газеті «Юридичний Вісник України» 
№ 41 за 14-20 жовтня 2016 р. разом з Н. Неотесою надруковано науковий огляд 
про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна фун-
кція права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосу-
вання», обсяг 0,4 др. арк., c. 6-7. 
6.12. Впровадження наукових розробок в наукову, учбову та практичну діяль-
ність: 
 – 14 січня 2016 р. отримано Акт впровадження від 7 квітня 2016 р. ре-
зультатів наукового дослідження за темою «Теоретичні питання удосконалення 
кримінального законодавства та практики його застосування», наданий Вер-
ховним Судом України на дослідження Борисова В.І., Демидової Л.М., Пащен-
ко О.О., результати яких були використані в процесі перегляду судових рішень 
з підстав, передбачених ст. 445 КПК України. За підписом М.Р. Кліменко, А.І. 
Редька, О.В. Констинтия.  

–        
6.13. участь у роботі ДЕК:  
 – з 15-29 січня, член ДЕК № 9 при НЮУ ім.. Я. Мудрого 
          – з 06 по 17 червня, член ДЕК № 40 при НЮУ ім. Я. Мудрого  

7. Участь в роботі СНТ: 
7.1. Керівництво кружком (2016–2017 рр.): 
 – кружок кримінального права із студентів 2-го – 5-го курсів факульте-
ту № 4, перший поток (38 осіб). Засідання у 2016 р. –  11.03., 25.03, 01.04; 
15.04; 06.05; 13.05;26.09; 02.10; 15.10; 28.10; 05.11; 
7.2. Підготовка студентських наукових робіт для участі у Республіканському 
конкурсі: 

–    . 

7.3. Участь у конкурсних комісіях: 
–    3 листопада 2016 р. прийняв участь у засіданні Комітету НАПрНУ 

та НЮУ ім. Я. Мудрого з присудження премії Ярослава Мудрого. 
7.4. Участь у наукових студентських конференціях: 

– 12 -13 травня 2016 р. прийняв участь у міжнародній науковій конфере-
нції студентів та аспірантів «П’яті харківські кримінально-правові читан-
ня . Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Муд-
рого, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «ВАКП» . 
Виступив з привітальним словом.            .  
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8. Організація (підготовка) та (або) участь в національних (регіональних) науко-
во-практичних конференціях (семінарах, “круглих столах”, симпозіумах та ін.): 

–  
8.1. Участь в науково-практичних конференціях в Україні: 

– 17 травня 2016 року прийняв участь у науковому семінарі організова-
ному Радою молодих вчених НДІ ВПЗ імені  академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України, присвяченому Х Всеукраїнському фестивалю науки. Виступив з при-
вітанням та в обговореннях доповідей;  

– 17 травня 2016 року прийняв участь у засіданні «круглого столу» за 
темою «Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перс-
пективи удосконалення». Виступив з привітанням та в обговоренні доповіді. 

– 19 жовтня 2016 р. прийняв участь у якості модератора секції у VII 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Протидія злочинності  тео-
рія та практика». Конференція відбулася у Національній академії прокурату-
ри України. Одним із організаторів конференції був НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. 
Сташиса НАПрН України. Виступив з привітанням до учасників конференції. 

 
8.2. Участь в науково-практичних міжнародних конференціях (семінарах, кру-
глих столах та ін.) в Україні: 

– 10 березня 2016 р. прийняв участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Шлях у науку: розповідь про вчителя». Організатори: Інститут 
права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету; Гро-
мадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Запорізько-
го місцевого осередку. Виступив з доповіддю: «Сташис Володимир Володими-
рович – видатний учений правознавче, засновник Науково-дослідного інститу-
ту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН Украї-
ни». 

– 15 квітня 2016 р. прийняв участь у IV Міжнародній науково-
практичній конференції «Кримінального-правової та кримінологічні засади 
протидії корупції» Організатори: Харківський національний університет вну-
трішніх справ, Кримінологічна асоціація України. Виступив з доповіддю; 

– 19 – 20 травня 2016 р. прийняв участь та був модератором шостої па-
нелі міжнародної конференції «20 років Конституції України: європейська 
правова традиція і український контекст – виміри правової реформи». Ор-
ганізатори конференції: НАПрН України, Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні, Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого, Ло-
дзинський університет (Польща), Університет Миколаса Ромеріса (Литва);               
– 30 вересня 2016 р. прийняв участь та був модератором Міжнародної науко-
во-практичної конференції «Протидія терористичної діяльності: міжнаро-
дний досвід і його актуальність для України». Виступив з привітальним сло-
вом. Конференція відбулася у Києві в приміщенні Національної академії проку-
ратури України, у якості спів організаторів була представлена Громадська ор-
ганізація «Всеукраїнська асоціація права»; 
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– 12-13 жовтня 2016 р. прийняв участь як заступник Голови орг-
комітету у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забез-
печення, законотворення та правозастосування». Організатори: Націон. 
юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрНУ, ГО «Все-
укр. Асом. крим. права». Надав до виступу тези «Потерпілий від злочину як 
соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони». 

      

8.3. Участь в науково-практичних конференціях (семінарах, круглих сто-
лах тощо) за кордоном: 

8.4. Участь у з’їздах, зборах, нарадах:  
 
–   
–  17 травня 2016 р. прийняв як делегат участь у звітно – виборній кон-

ференції Харківської обласної організації Союзу юристів України  
 

8.5. Участь у наукових виставках:   
–  

9. Участь у громадських наукових об’єднаннях: 
9.1. Участь у громадських наукових об’єднаннях України: 

– дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (з 
1996 р. – член-кор. НАПрН України; з 2004 р. – дійсний член. Член Президії НА-
ПрН України (участь у 2016  її засіданнях: 28.01; 23.02; 03.03.; 21.06; 

– Академік-секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН Укра-
їни (з 7 грудня 2011 р.), переобраний 30 січня 2014 р.; 

– член Координаційного бюро з проблем кримінального права відділення 
кримінально-правових наук НАПрН України (з 1996 р.); 

– дійсний член Академії інженерних наук України (з 1993 р.); 
– член Правління Кримінологічної асоціації України (з 2000 р.), переобра-

ний до правління 19 червня 2004 р.; 
– член Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України; 
– член Президії та заступник Голови Громадської організації «Всеукраїн-

ська асоціація кримінального права» (з 13 жовтня 2011 р.) [засідання Президії 
– 18.01.; 26.04.; 10.09. 2016р.]; 
9.2. Участь у міжнародних наукових об’єднаннях та об’єднаннях інших країн: 

– член Європейського Об’єднання Кримінологів з 11.04.2001 р. (адреса 
штаб-квартири: Швейцарія, Лозанна, Університет Лозанни, 
тел. (+4121)6924640, факс: (+4121) 692 4605.  

– член Міжнародної асоціації кримінального права з 11 березня 2014 р., 
номер (код) членства – 4446; 
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Член національної групи від України у міжнародній асоціації криміналь-
ного права (з 2016 р.) 

 
10. Видавнича діяльність (статті, учбові посібники та ін.), дати перелік 

надрукованих в 2015 р. праць та їх обсяг: 
№№ 
з. п. Назва Де надруковано Обсяг Співавтори 

1. 
(373) 

Other criminal-legal consequences 
of committing a socially dangerous 
act // Yearbook of Ukrainian law: 
Coll. оf scientific papers / responsi-
ble for the issue O. V. Petryshyn 
(наукова стаття) 

Kh. : Law, 2015. – № 7. – 
296 р. (авт. С. 207-221) 

27,00 
1,24 
0,64 

(авт.) 

Батиргареєва В. 
С. 
 

2. 
(374) 

Навчально-методичний посібник 
для самостійної роботи та прак-
тичних занять дисципліни «Кри-
мінальне право України. Особли-
ва частина» відповідно до вимог 
ECTS для студентів ІІІ курсу / 
уклад. : В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, 
Ю.В. Баулін та ін. – 3-тє вид., пе-
реробл. та допов. (навчально-
методичний посібник) 

Х., 2015. – 174 с. 10,11 
0,29 

(авт.) 

Байда А. О., Бау-
лін Ю.В, Гальцо-

ва В. В. та ін. 
Всього 35 осіб 

3 
(375) 

Звіт про стан наукових дослі-
джень у 2014 р. Науково-
дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса. Укладачі: 
В. І. Борисов, Н. В. Нетеса (нау-
ковий звіт) 

Харків, 2015. – 144 с. 5,14 
2,57 

(авт.) 

Нетеса Н. В. 

4.  
(376) 

Закон про кримінальну відповіда-
льність [Електронний ресурс]/ В.І. 
Борисов // Вісн. Асоц. крим. права  
України: електрон. наук. вид. / го-
ловн. ред. В.Я. Тацій (стаття для 
енциклопедії)  

Х.: ГО «ВАКП»,    2015. – 
Вип. 2 (5). – С. 343-345. – 
Режим доступу: 
http://nauka.nlu.edu.ua/?page
_id=1348 – Заголовок з ек-
рану 

26.00 
0,2 

(авт.) 

– 

5.  
(377) 

Змішана форма вини [Електрон-
ний ресурс] / В.І. Борисов // Вісн. 
Асоц. крим. права  України: елек-
трон. наук. вид. / головн. ред. В.Я. 
Тацій (стаття для енциклопедії)   

Х.: ГО «ВАКП»,    2015. – 
Вип. 2 (5). – С. 352-354. – 
Режим доступу: 
http://nauka.nlu.edu.ua/?page
_id=1348  – Заголовок з ек-
рану  

26,00 
0,2 

(авт.) 

– 

6.  
(378) 

Поняття та види злочинів проти 
безпеки виробництва // Питання 
боротьби зі злочинністю: зб. наук. 
пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. 
(наукова стаття)  

Х.: Право, 2015. – Вип. 30. 
– 270 с. (авт. С. 3-16) 

15,7 
0,8 

(авт.) 

– 

7. 
(379) 

 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми науки 
кримінального права та їх вирі-
шення у законотворчій та право-
застосовній діяльності» // Питан-

Х.: Право, 2015. – Вип. 30. 
– 270 с. (авт. С. 208-214) 

15,7 
0,4 
0,2 

(авт.) 

Нетеса Н.В. 

http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
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ня боротьби зі злочинністю: зб. 
наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та 
ін. (науковий огляд) 

8. 
(380) 

Відгук офіційного опонента на 
дисертацію Є.Ю. Полянського 
«Кримінально-правова доктрина 
США: генезис, обґрунтування, 
перспективи», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юри-
дичних наук за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-
виконавче право // Питання боро-
тьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 
редкол.: В.І. Борисов та ін. (науко-
вий відгук) 

Х.: Право, 2015. – Вип. 30. 
– 270 с. (авт. С. 227-236) 

15,7 
0,6 

(авт.) 

– 

9. 
(381) 

Сташис Володимир Володимиро-
вич – видатний учений-
правознавець, засновник Науко-
во-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності // Шлях у 
науку: розповідь про вчителя [ук-
лад.: С.Ф. Денисов, Т.А. Денисо-
ва, О.П. Рябчинська; відповід. 
ред. Т.А. Денисова] (науковий на-
рис). 

Запоріжжя, «Просвіта», 
2016. – 254 с. (авт. С. 11-
14). 

31,75 
0,5 

(авт.) 

– 

10. 
(382) 

Політика у сфері боротьби зі зло-
чинністю України: теоретичні та 
прикладні проблеми: монографія 
/ за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та 
проф. В.Б. Харченка (колективна 
монографія) 

Івано-Франківськ – Харків, 
2016. – 419 с. (авт. текст: у 
розділі 1. Загальнотеорети-
чні питання політики у 
сфері боротьби зі злочин-
ністю: Борисов В.І., Фріс 
П.Л. Поняття криміналь-
но-правової політики. – С. 
24-43; Борисов В.І., Фріс 
П.Л. Ефективність кримі-
нально-правової політики. 
С. 69-83). 

26,25 
2,19 
1,10 

(авт.) 

Батиргареєва В.С., 
Блага А.Б., Василе-

вич В.В. та ін. 
Всього 22 особи. 

11 
(383) 

Кримінальний проступок: пошук 
альтернатив в умовах децентраліза-
ції влади // Кримінальна юстиція в 
Україні: виклики та перспективи в 
світлі конституційної реформи. Збі-
рка тез першого Львівського форуму 
з кримінальної юстиції (тези науко-
вої доповіді)  

Київ, ВАІТЕ 2015. – 244. с. 
 (авт.: С 50-56). 

13,4 
0,38 

(авт.) 

– 

12 
(384) 

Звіт про стан наукових досліджень у 
2015 році (довідкове видання) 

Х., НДІ ВПЗ ед. акад. В.В. 
Сташиса НАПрНУ, 2016. Ук-
ладачі: В.І. Борисов, Н.В. Не-
теса.- 136 с. 

5,14  
2,57 
(авт.) 

Нетеса Н.В. 
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13 
(385)  

Диспозиція норми Особливої части-
ни КК [Електронний ресурс] / В.І. 
Борисов // Вісн. ед.. Крим. пра-
ва України: електрон. наук. вид. 
/головний ед.. В.Я. Тацій 
(стаття для енциклопедії) 

Х.: ГО «ВАКП», 2016. – ед.. 
1(6). – С. 417 – 418. –Режим  
доступу: 
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
con-
tent/uploads/2016/07/29_Dis
position.pdf – Заголовок з ек-
рану. 

28,00 
0,2 

(авт.) 

– 

14 
(386) 

Злочини проти життя [Електронний 
ресурс] / В.Я. Тацій, В.І. Борисов 
// Вісн. ед.. Крим. права Украї-
ни : електрон. наук. вид. / головн. 
ед.. В.Я. Тацій (стаття для ен-
циклопедії) 

Х.:   ГО      «ВАКП»,      2016. – 
ед..1(6). – С. 419 – 421.- Ре-
жим доступу :  
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
con-
tent/uploads/2016/07/30_Cri
mes Against life.pdf – Заго-
ловок з екрану 

28,00 
0,3 
0,15 
(авт.) 

Тацій В.Я. 

15 
(387) 

Санкція кримінально-правова [Еле-
ктронний ресурс] / В.І. Борисов // 
Вісн. ед.. Крим. права України : 
електрон. наук. вид. / головн. 
ед.. В.Я. Тацій (стаття для ен-
циклопедії) 

Х.: ГО «ВАКП», 2016.1 (6).- С. 
433-434.- Режим  доступу: 
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
con-
tent/uploads/2016/07/34_San
ktsiya.pdf – Заголовок з екрану 

28,00 
0,2 

– 

16 
(388) 

Питання застосування штрафу та 
виправних робіт за злочини проти 
безпеки виробництва (розділ Х Осо-
бливої частини кримінального коде-
ксу України) // Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : 
В.І. Борисов та ін. (наукова стаття) 

Х.: Право, 2016. – ед.. 31. – 
278 с. (авт. С. 69 – 83) 

16,04 
0,87 
0,4 

(авт.) 

Крайник Г.С. 

17 
(389) 

Потерпілий від злочину як соціаль-
ний суб’єкт кримінально-правової 
охорони //Соціальна функція кримі-
нального права : проблеми науково-
го забезпечення та правозастосуван-
ня: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 12 – 13 жовт. 2016 р. / 
ред.кол.: В.Я. Тацій (голов. ред..), 
В.І. Борисов (заст. голов. ред..) та ін. 
(тези наукової доповіді) 

Х.: Право, 2016.- 564 с. (авт.     
С. 225-228) 

32.45 
0,2 

– 

18 
(390) 

Соціальна функція кримінального 
права : проблеми наукового забезпе-
чення, законотворення та правоза-
стосування // Юридичний Вісник 
України (науковий огляд)  

Загальнонаціонально правова 
газета. – 14-20 жовтня 2016 р. 
№ 41 (1109). – С 6-7. 

0,4 
0,2 

(авт.) 

Нетеса Н. 

10.1. Відповідальний редактор монографічного або іншого наукового видання: 
№№ 
з. п. Назва Де надруковано Обсяг Співредактори 

1 2 3 4 5 
1.  Питання боротьби зі злочинністю: 

зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов 
та ін. (головний редактор)  

Х.: Право, 2015. – Вип. 30. 
– 270 с.  

15,7 Батиргареєва В.С. 
(заст. головн. 
ред.) та ін.  
Всього 23 члена 
редакц.  колегії 

http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/29_Disposition.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/29_Disposition.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/29_Disposition.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/29_Disposition.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/30_Crimes%20Against%20life.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/30_Crimes%20Against%20life.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/30_Crimes%20Against%20life.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/30_Crimes%20Against%20life.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/34_Sanktsiya.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/34_Sanktsiya.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/34_Sanktsiya.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/34_Sanktsiya.pdf
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2. Вісник Асоціації кримінального 
права України: електрон. наук. 
вид. / головн. ред. В.Я. Тацій, за-
ступн. головн. ред. В.І. Борисов 

Х.: ГО «ВАКП», 2015. – 
Вип. 2 (5). 408 с. режим 
доступу: 
http://nauka.nlu.edu.ua/?page
_id=1348    
– Заголовок екрану.  

18,5 Тацій В.Я. (головн. 
ред.) та ін. Всього 
18 членів редакц. 
колегії.  

3. Питання боротьби зі злочинністю : 
зб. наук. пр. 1 рекдкол.: В.І. Борисов 
та ін..  (головний редактор) 

Х. Право, 2015. – Вип.. 31. – 
278 с. 

16,4 Батиргареєва В.С. 
(заст. головн. ред.) 
та ін. Всього 23 чле-
на редакц. колегії 

4 Вісник Асоціації кримінального 
права України : електорн. Наук. Вид. 
і головн. ред.. В.Я. Тацій, заступн. 
головн. ред. В.І. Борисов  

Х. : ГО «ВАКП», 2015. – 
Вип.. 1(6). 458 с. режим 
доступу 
http://nauka.nlu.edu.ua/?page
_id=1348    

28.00 Тацій В.Я. (головн. 
ред.) та ін. Всього 18 
членів редакц. коле-
гії. 

5. Соціальна функція кримінального 
права : проблеми наукового заьезпе-
чення, законотворення та правоза-
стосування : матеріали міжнар. на-
ук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р./ 
редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. 
Борисов (заст. голов. ред.) та ін. 

Х. : Право, 2016.-264 с.  32.45 Всього 9 членів ре-
дакц. колегії  

 

10.2. Публікації в закордонних виданнях: – (див. п.   списку): 
–                            . 

10.3. Посилання в закордонних виданнях: 
– Преступления против личности в уголовном праве Беларуси, России и 

Украины / П. А. Андрушко, А. А. Арамов, Н. А. Бабий[и др.] ; отв. ред. 
А. И. Чугаев. – Москва : Проспект, 2014. – 680 с. (10 посилань).   
10.4. Публікації про В. І. Борисова:                                                                                                         
1.  Шлях у науку: розповідь про вчителя / 

[уклад.: С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, 
О.П. Рябчинська; відп. ред. Т.А. Дени-
сова]. Запоріжжя, «Просвіта», 2016. – 
254 с.  

«С думой об учителе…». 
С. 20-25.  

Автор нарису – 
В.С. Батиргареєва  
д. юр.н., ст. наук. 
співр.  

2.  Шлях у науку: розповідь про вчителя / 
[уклад.: С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, 
О.П. Рябчинська; відп. ред. Т.А. Дени-
сова].   Запоріжжя,    «Просвіта»,   
2016.- 254 с.  

«Борисов Вячеслав Івано-
вич». С. 203-207. 

Автор нарису – 
М.В. Шепітько 
канд. юр.н., ст. 
наук. співр.  

http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348
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11. Виступи з науковими доповідями на засіданнях кафедри, участь в інших на-
укових заходах: 

12. Участь у роботі вчених рад: 
–  голова вченої ради ІВПЗ НАПрН України (друга середа кожного міся-

ця): 27 січня 2016 р.); Лютий і березень; квітен; 25 травня 2016 р.; 22 червня 
2016 р.; 209.09; 28.10; 23.11; 

13. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад у якості члена ради: 
– голова спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному 

інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
(спеціальність 12.00.08) Засідання : 

– 29.12.2015 р.: захист канд. дис. : Муратова Світлана Олександрівна 
(наук. кер.: Панов М. І.), , позитивний, один «проти». 

– 11.11.2016 р.: захист канд.  дис. : Гуд Тетяни Миколаївни (наук. кер. : 
Баулін Н.В.), позитивний, «за» -14. 

 
– член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національному юриди-

чному університеті імені Ярослава Мудрого (спеціальності 12.00.07, 
12.00.08, 12.00.09). Засідання у 2015 р.: 

–  22.02.2016 р.: захист докт. дис.: Константий Олександр Володими-
рович (наук. конс. Битяк Ю.П.), позитивний, всі «за»; захист канд. дис.: Соло-
дков Андрій Андрійович (наук. кер.: Шило О.Г.), позитивний, всі «за».  
23.02.2016р. захист докт. дис.: Дамірчиєв Мушфік Іскендер Огли (наук. конс. 
Кучерявенко М.П.), позитивний, проти «один»; Смичок Є.М. (наук. кер.: Коби-
льник Д.А.), позитивний; 13. 04.2016 р. захист канд. дис.: Моторигіна Марина 
Геннадіївна (наук. кер.: Капліна О.В.), позитивний, всі «за»; Тютюнник В.В. 
(наук.кер.: Капліна О.В.), позитивний. 14.04.2016 р.: захист докт. дис.: Губерн-
ська Наталія Леонідівна (наук.конс.: Воронова Л.К ) позитивний, всі «за»; 
Клок О.В. (наук. кер.: Настюк В.Я.), позитивний, всі «за»; 12.05.2016 р.: захист 
докт. дис.: Сокуренко В. В. (наук.конс. :Кузьменко О.В), позитивний, всі «за»; 
канд. дис.: Спасенко К. О. (наук. кер.: Журавель В. А.), позитивний, всі «за»; 
13.05.2016 р.: . захист канд. дис.: Латиш К. В. (наук. кер.: Шепітько В. Ю.), 
позитивний, один «проти»; Козаченко Ю. А. (наук. кер.: Компанієць І. М.), по-
зитивний;13.06.2016 р. : Захист докт. дис.: Тітко  Іван Андрійович  (наук. 
конс.: Капліна О.В.), позитивний, один- «проти»; канд..дис.: Токарева К.О. (на-
ук. кер.  : Дмитрик Ольга Олександрівна), позитивний; Дуженько С.А. (наук. 
кер. : Шульга Марія Герасимівна); позитивний, два – «проти»; 27.10.2016 р. : 
захист канд. дис. : Трепова М.Г. (наук. кер. Маринів В.І.); Підгорний Б.А. (наук. 
кер.: Настюк В.Я.). Всі – «за»; 28.10.2016 р. : захист канд. дис. : Васильєва А.Г. 
(наук. кер. : Лукашев Олександр Анатлолійович), всі – «за»; Назарова Я.Б. (на-
ук. Кер. : Шульта Марія Герасимівна), всі – «за». 
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13.1. Опонування дисертаційних робіт:  
а) докторських дисертацій: 
–  
б) кандидатських дисертацій: 
– 
 

13.2. Підготовка відгуків на дисертаційні роботи та автореферати, що надані до 
захисту: Всього –    , зокрема: 

1) на рукописи дисертацій: 
а) докторських: 
– у складі комісії разом з               та                за дорученням спеціалізова-

ної вченої ради                підготовлено проект висновку на дисертацію                
«             ». Висновок позитивний. Обсяг рукопису –     стор., науковий консуль-
тант –     ;  

б) кандидатських: 
– у складі комісії разом з                    та                      за дорученням спеціа-

лізованої вченої ради                 підготовлено проект висновку на дисертацію                 
«                 », подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних на-
ук за спеціальністю                       . Висновок          ; 

2) на автореферати: 
а) докторських  дисертацій: 
б) кандидатських  дисертацій: 
 
– 
–  

14. Підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів: 
14.2. Наукове консультування здобувачів наукового ступеня доктора юридич-
них наук:  

– Пащенко Олександр Олександрович «Соціальна обумовленість кримі-
нально-правових норм: теоретичні та законотворчі проблеми» 

– Шепітько Михайло Валерійович «Теоретико-методологічні засади по-
будови системи протидії злочинам у сфері правосуддя» 

– Валуйська Марина Юріївна з 2016 р. «…» 
14.2. Підготовка аспірантів: 

– 
– Мороз Надія Олександрівна – аспірантка з 15грудня 2014 р. Тема кан-

дидатської дисертації: «Кримінальна відповідальність за необережне спів-
заподіяння»; 
14.2. Підготовка здобувачів та аспірантів заочної форми навчання: 

– Олійниченко Вячеслав Володимирович – здобувач з 25 червня 2014 р. Те-
ма кандидатської дисертації: «Звільнення від кримінальної відповідальності 
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за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4, ч. 
5 ст. 212 КК України»; 

– Айдарова Євгенія Вікторівна – аспірантка заочної форми навчання з 12 
жовтня 2015 р.; 

– Зайда Вікторія Володимирівна. здобувачка з жовтня 2004 р. Тема кан-
дидатської дисертації «Кримінальна відповідальність за незаконне виготов-
лення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одер-
жаних або підроблених марок акцизного збору або контрольних марок»; 

– Бартман Юрій Дмитрович. Дата вступу до аспірантури Національно-
го університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (нині –
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 1 жовтня 
2011 р. Тема кандидатської дисертації «Кримінальна відповідальність за не-
законний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання 
та сировини для їх виготовлення». 
14.3. Захист кандидатських дисертацій аспірантами і здобувачами: 

– 22 жовтня 2015 р.: Калініченко Юлія Вікторівна захистила кандидат-
ську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за завідомо неправди-
ве показання про вчинення злочину (ст. 383 КК України)», «за» -  всі (14). 

15. Міжнародні зв’язки: 
–                                         .  

16. Визначні премії та конкурсні визнання 2015 р.: 
–                   . 

17. Нагороди: 
17.1. Державні: 
17.2. Відомчі відзнаки: 

– Рішенням Виконкому Союзу юристів України №2 від 4 жовтня 2016 р. 
нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Підписано Головою Союзу 
Юристів України С.М. Пискуном. 

 
 18. Основне місце роботи, посада та домашня адреса: 
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені акаде-

міка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, директор ін-
ституту. 61058, Харків, вул. Сумська, буд. 69, кв. 11. 


	Борисов Вячеслав Іванович.
	8.3. Участь в науково-практичних конференціях (семінарах, круглих столах тощо) за кордоном:


