
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Невідома Надія Володимирівна 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
Доктор філософії; асистент кафедри кримінального 
права №1 

3. Тема і обсяг запланованої рі-
чної науково-дослідної робо-
ти. 

«Вчинення злочину організованою групою» обсягом 1, 
5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично вико-
наної науково-дослідної робо-
ти. 

1) Вчинення злочину організованою групою 1, 39 друк. 
ар 
2) Законодавча регламентація кримінальної відповіда-
льності за злочини, вчинені організованою групою 1,38 
друк. арк.  
Загальний обсяг: 2, 77 друк. арк.  

4.1. Форма впровадження викона-
них НДР (розділи монографії, 
підручника, навчал. посібника, 
наукові статті,  тези та інш.). 

Монографія:  
1) підрозділ «Законодавча регламентація кримінальної 
відповідальності за злочини, вчинені організованою 
групою» в колективній монографії «Теоретичні питан-
ня удосконалення кримінального законодавства та 
практики його застосування» (в редакції) 
Наукові статті: 
1) Невідома Н.В. «Кількість учасників» як ознака ор-
ганізованої групи // «O nouă  perspectivă a proceselor de 
integrare europeană a Moldovei și ucrainei: as pectul jurid-
ic», conferință internațională științifico-practică (2016; 
Chișinău). Conferința internațională științifico –practică  
«O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a 
Moldovei și ucrainei: aspectul juridic», 25-26 martie. 
2016, Chișinău/com.org.: V. Bujor (președinte) [et al.]. –
Chișinău: S. n., 2016 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – 139-
141 р. – 0, 19 друк. ар. 
2) Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник ор-
ганізованої групи // Юридическая наука и правоохра-
нительная деятельность (г. Минск, Республика Бело-
русь, 5 октября 2016 г.). – 0, 35 друк. ар. 
Тези доповідей: 
1) Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник ор-
ганізованої групи // Закарпатські правові читання. Ма-
теріали VIII Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції (21-23 квітня 2016 р., м. Ужгород) / Ужгородсь-
кий національний університет; За заг. ред. В.І. Смола-
нки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород: ПП «АУТ-
ДОР–ШАРК», 2016 – Т 1. –537 с. – с. 423-426 – 0, 25 
друк. ар. 
2) Невідома Н.В. Міжнародний та зарубіжний досвід з 
вчиненням злочину організованою групою // Боротьба 
з організованою злочинністю: актуальні проблеми та 
шляхи вирішення в умовах реформування правоохо-
ронних органів: зб. матер. міжвідом. наук.-практ. семі-
нар. (Київ, 10 червня 2016 року). – Київ : Міжвід. на-
ук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою 
злочинністю при Раді національної безпеки і оборони 
України, 2016. – 127с. – с. 53-55 – 0, 14 друк. ар. 
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3) Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник ор-
ганізованої групи // Соціальна функція кримінального 
права: проблеми наукового забезпечення, законотво-
рення та правозастосування ( 12-13 жовтня 2016 р., м. 
Харків) – 0, 26 друк. ар. 
4) Невідома Н.В. Актуальні питання кримінальної від-
повідальності за створення терористичної групи чи те-
рористичної організації // «Протидія терористичній 
діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для 
України» (30 вересня 2016 року, м. Київ). – 0, 2 друк. 
ар. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

1) перше системне й комплексне кримінально-правове 
дослідження, присвячене вчиненню злочину організо-
ваною группою, здійснене на підставі КК України 2001 
р. з урахуванням історичного, національного й зарубі-
жного досвіду боротьби із цим кримінально-правовим 
явищем; 
2) робота присвячена розв’язанню актуальних потреб 
слідчо-судової практики стосовно кваліфікації зло-
чинів, вчинених таким стійким злочинним 
об’єднанням; 
3) подані пропозиції з оптимізації структури навчаль-
них занять при викладанні курсу кримінального права 
України в контексті реформування вищої юридичної 
освіти. 

5. Участь у розробці законопро-
ектів та проектів інших нор-
мативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопро-
ектів (кодексів та інших зако-
нів). 

 

5.2. Рецензування (підготовка екс-
пертних 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 

- 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень прак-

тики застосування законодавст-
ва та проведення інших соціо-
логічних досліджень  

Проводилося узагальнення судової практики в частині 
призначення покарання за вчинення злочину організо-
ваною групою 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів пос-
танов Пленуму Верховного Су-
ду України, їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

- 
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6.5. Підготовка відповідей на запи-

ти органів державної влади, ор-
ганізацій, громадян 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого са-
моврядування 

- 

8. Участь у конференціях, семі-
нарах (повна назва та дата та 
місце проведення) 

1) Науковий семінар, на якому була представлена до-
повідь В. Грищука «Кримінально-правова відповідаль-
ність людини» (02 берез. 2016 р.); 
2) Міжнародна студентська наукова конференція 
«П’яті Харківські кримінально-правові читання» (12-
13 травня 2016 р., м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого) 
3) Міжнародна науково-практична конференція «За-
карпатські правові читання», яка відбулася 21-23 квіт-
ня 2016 р. у м. Ужгороді; організатор: Ужгородський 
національний університет;  
4) Міжвідомчий науково-практичний семінар «Бороть-
ба з організованою злочинністю: актуальні проблеми 
та шляхи вирішення в умовах реформування правоо-
хоронних органів, який відбувся 10 червня 2016 р. у м. 
Києві; організатор: РНБО 
5) Міжнародна науково-практична конференція  Соці-
альна функція кримінального права: проблеми науко-
вого забезпечення, законотворення та правозастосу-
вання ( 12-13жовтня 2016 р., м. Харків) 
6) Міжнародна науково-практична конференція  «Про-
тидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і 
його актуальність для України» (30 вересня 2016 року, 
м. Київ) 
7) Центр підвищення кваліфікації викладачів з кримі-
нального права ОБСЄ Перша Осіння школа з криміна-
льного права та процесу з німецької методики вирі-
шення юридичних казусів 19-21 жовтня 2016 року 
8) Національний форум: Реформа інтелектуальної  вла-
сності «Всеукраїнське громадське обговорення рефор-
ми державної системи правової охорони державної си-
стеми правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні» 28 жовтня 2016 року  
9) Веб-конференції «Ефективність кримінально-
правового регулювання в Україні» Луганський дер-
жавний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідо-
ренка, 16 листопада 2016.   
10) Report of Professor of Criminology and Criminal Law 
at Goethe University in Frankfurt am Main Dr. Peter-
Alexis Albrecht «Judiciary Independence in the Russian 
Federation» 17th of November in Yaroslav Mudryi Nation-
al Law University 
11) Центр підвищення кваліфікації викладачів з кримі-
нального права ОБСЄ Друга Осіння школа з криміна-
льного права та процесу з німецької методики вирі-
шення юридичних казусів 24-26 листопада 2016 року 
 

9. Видавнича діяльність (моног-  Монографія:  
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рафії, статті, навчальні посіб-
ники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт 
та їх обсяг. 

1) підрозділ «Законодавча регламентація кримінальної 
відповідальності за злочини, вчинені організованою 
групою» в колективній монографії «Теоретичні питан-
ня удосконалення кримінального законодавства та 
практики його застосування» (в редакції) 
Наукові статті: 
1) Невідома Н.В. «Кількість учасників» як ознака ор-
ганізованої групи // «O nouă  perspectivă a proceselor de 
integrare europeană a Moldovei și ucrainei: as pectul jurid-
ic», conferință internațională științifico-practică (2016; 
Chișinău). Conferința internațională științifico –practică  
«O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a 
Moldovei și ucrainei: aspectul juridic», 25-26 martie. 
2016, Chișinău/com.org.: V. Bujor (președinte) [et al.]. –
Chișinău: S. n., 2016 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – 139-
141 р. 
2) Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник ор-
ганізованої групи // Юридическая наука и правоохра-
нительная деятельность (г. Минск, Республика Бело-
русь, 5 октября 2016 г.) 
Тези доповідей: 
1) Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник ор-
ганізованої групи // Закарпатські правові читання. Ма-
теріали VIII Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції (21-23 квітня 2016 р., м. Ужгород) / Ужгородсь-
кий національний університет; За заг. ред. В.І. Смола-
нки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород: ПП «АУТ-
ДОР–ШАРК», 2016 – Т 1. –537 с. – с. 423-426; 
2) Невідома Н.В. Міжнародний та зарубіжний досвід з 
вчиненням злочину організованою групою // Боротьба 
з організованою злочинністю: актуальні проблеми та 
шляхи вирішення в умовах реформування правоохо-
ронних органів: зб. матер. міжвідом. наук.-практ. семі-
нар. (Київ, 10 червня 2016 року). – Київ : Міжвід. на-
ук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою 
злочинністю при Раді національної безпеки і оборони 
України, 2016. – 127с. – с. 53-55 
3) Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник ор-
ганізованої групи // Соціальна функція кримінального 
права: проблеми наукового забезпечення, законотво-
рення та правозастосування ( 12-13жовтня 2016 р., м. 
Харків) 
4) Невідома Н.В. Актуальні питання кримінальної від-
повідальності за створення терористичної групи чи те-
рористичної організації // «Протидія терористичній 
діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для 
України» (30 вересня 2016 року, м. Київ) 

9.1. Вказати публікації, з зазначен-
ням вихідних даних, у наукоме-
тричних базах даних Scopus, 
РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

- 

10. Чи являєтесь членом редак-
ційної колегії якого-небудь 
видання 

 
- 
 
 

11. Вказати членом якої спеціалі- - 
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зованої вченої ради ви є 

12. Опонентом яких дисертацій-
них захистів були 

 
- 
 
 

13. Підготовка відгуків на авто-
реферати (окремо докторські 
та кандидатські ) 

Пдготовлено відгуки на 1 автореферат (кандидатська): 
1) на автореферат дисертації Ральченка Ігора Микола-
йовича «Кримінальна відповідальність за злочини про-
ти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 
444 КК України)», поданої на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право 

14. Чи були у звітному році лау-
реатом\стипендіатом 

- 

15. Співробітництво з закордон-
ними організаціями 

 
- 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з облдержадмініст-
рацією 

Національний форум: Реформа інтелектуальної  влас-
ності «Всеукраїнське громадське обговорення рефор-
ми державної системи правової охорони державної си-
стеми правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні» 28 жовтня 2016 року 

17. Участь у наукових дослі-
дженнях Науково-дослідного 
інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору 

молодший науковий співробітник Сектору досліджен-
ня кримінально-правових проблем боротьби зі злочин-
ністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, на-
друкованих студентами само-
стійно або у співавторстві з 
викладачем, участь у конфе-
ренціях) 

- участь в оргкомітеті з проведення студентської кон-
ференції V Кримінально-правових читань; 
- під керівництвом написано 37 студентських тез та 2 
наукових статті; 
 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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