
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

ДЕМИДОВОЇ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ ‒ 

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Демидова Людмила Миколаївна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг 

запланованої річної  НДР 

Теоретичні питання удосконалення кримінального 

законодавства, 2, 0 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної НДР 

Теоретичні питання удосконалення кримінального 

законодавства, 11,0 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

1. Актуальні питання удосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування: монографія  

/В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова; за заг. ред. В. Я. 

Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової.‒ Х.: Право, 2017. – 

400 с. (Розділи 1, 5, Додатки; у співавт. – Вступне слово, 

Розділ 8) –  7, 0 д.а. 

2. Тематика курсових робіт з Загальної частини 

кримінального права України та методичні рекомендації до 

їх написання для студентів ІІ курсу денних факультетів 

(перший (бакалаврський)  рівень; галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право») уклад.: В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, М. І. Панов, Л. М. Демидова та ін.  ‒ Х. : Нац. 

юрид. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 

2017 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу 

:http://acs.nlu.edu.ua/materials/files/criminal_law_1/0070/01.pdf. 

– 0, 6 д.а. 

3. Демидова Л. М. Кримінальне право й математика: 

традиції та новації / Л. М. Демидова // Порівняльно-

аналітичне право: електр. видання. – 2017. – № 3. – С. 

188‒191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf. – 0, 5 д.а. 

4. Демидова Л. М. Забезпечення сталого розвитку 

України засобами кримінального права // Л. М. Демидова // 

Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія Юрид. 

науки. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 54–57. – 0, 5 д.а. 

5. Демидова Л. М. Теоретичні питання удосконалення 

кримінального законодавства та практики його застосування 

/ Л. М. Демидова // Вісник Асоціації кримінального права 

України. – 2017. – № 1 (8). – С. 323‒342 [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу : http:// http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/07/36_Demidova.pdf. – 1,0 д.а. 

6. Демидова Л. М. Вчинення злочину злочинною 

організацією / Л. М. Демидова // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право 

/ редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та 

ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. – С. 

111–114. – 0, 22 д.а. 

7. Демидова Л. М. Створення злочинної організації / Л. М. 

Демидова // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/36_Demidova.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/36_Demidova.pdf
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(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ 

Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл.  – С. 924–926. – 0, 24 д.а. 

8. Демидова Л. М. Створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань / Л. М. Демидова // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. ‒ Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 

2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒  С. 926‒929. – 0, 25 д.а. 

9. Демидова Л. М. Хряпінський Петро  Васильович / Л. М. 

Демидова // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій 

(голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ 

Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 1015–1016. – 0, 05 д.а. 

10. Демидова Л. М. Доктринальна модель стратегії 

кримінально-правової охорони основ національної безпеки 

України / Л. М. Демидова // Актуальні проблеми 

кримінально-правової охорони основ національної безпеки 

України: матеріали круглого столу, Харків, 26 трав. 2017 р. – 

Х : Юрайт, 2017. – 158 с. – С. 7-11. – 0, 22 д.а. 

11. Демидова Л. М. Значення традицій та новацій для 

сучасного розвитку кримінального права / Л. М. Демидова // 

Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ 

Міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню 

пам’яті академіка В. В. Сташиса, Чернигів, 7-8 вересня 2017 

р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. –  С. 8-10. – 0,14 д.а. 

12. Демидова Л. М. Кримінально-правове забезпечення 

сталого розвитку України в умовах глобалізації: поняття та 

критерії оцінювання КК України / Л. М. Демидова // 

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., 

Харків, 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), 

В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017. – 

С. 269–273. – 0, 28 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

1. Узагальнено наукові підходи щодо методологічних 

засад науково-правових досліджень та законотворчої 

діяльності; запропоновано авторське наукове обґрунтування 

значення математичних знань для оцінювання кількісних 

показників у кримінальному праві. 

2. Удосконалено критерії оцінювання кримінального 

законодавства. 

3. Розроблена доктринальна модель удосконалення 

кримінального законодавства в частині кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ національної 

безпеки України. 

4. Запропоновано перелік стратегічних індикаторів 

(показників) стану кримінально-правової охорони основ 

національної безпеки України.  

Отримані й інші результати науково-дослідної діяльності, 

що  висвітлюються в оприлюднених наукових працях. 

5. Участь у розробці  
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законопроектів та 

проектів інших 

нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів 

та інших законів). 

У складі робочої групи під керівництвом академіка В. Я. 

Тація прийняла участь у розробці: 

- проекту Закону України щодо внесення змін до 

Кримінального кодексу України у зв’язку із запровадженням 

кримінального проступку; 

- Концепції запровадження в національне законодавство 

України кримінального проступку.  

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

    У складі робочої групи під керівництвом академіка В. Я. 

Тація прийняла участь у підготовці пропозицій та зауважень 

на проект Закону України щодо проступків, підготовлений 

Генеральною прокуратурою України. 

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 

практики застосування 

законодавства та 

проведення інших 

досліджень  

Узагальнена судова практика щодо злочинів проти 

громадської безпеки, вчинених стійкими злочинними 

об’єднаннями. 

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

- 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму 

Верховного Суду України, 

ВССУ та їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції 

практичним працівникам, 

участь у семінарах для 

практичних працівників 

- 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, 

громадян 

1. Підготовлено зауваження та пропозиції на проект 

Закону України «Про внесення змін до статті 36 

Кримінального кодексу України щодо визначення 

необхідної оборони» (реєстр. № 5609) на звернення Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, вих. № 773-02-23 

від 08 02. 2017 р.  

2. Науково-правовий висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо забезпечення його гармонізації з положеннями 

міжнародного права» на лист заступника Міністра з питань 

євроінтаграцій вих. № 2090/12/46-17 від 01.03.2017 р.   

3. Науково-правовий висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами  передвиборної програми» (кримінально-
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правові питання) на звернення Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності, вих. № 190-02-23 від 28.03.2017  

4. Науково-правовий висновок на проект Закону «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за сприяння 

вчиненню самогубства)» (реєстр. № 4088) на звернення 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, вих. № 261-02-23 

від11. 05. 2017 р. 

5. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обов’язку службових осіб подавати 

інформацію про наявність громадянства (підданства) іншої 

держави (держав)» (реєстр. № 6216) на звернення Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, вих. №236-02-23 

від 18.04.2017 р. 

6. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до ст.111 Кримінального 

кодексу України» (реєстр. № 6195) на звернення Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, вих. № 235-02-23 

від 28.04.2017 р. 

7. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду з неї» (в частині внесення змін 

до ст. 332‒1 Кримінального кодексу України) (реєстр. № 

6206) на звернення Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності, вих. № 235-02-23 від 18.04.2017 р. 

8. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін Кримінального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності 

за незаконне переміщення товарів через лінію зіткнення» 

(реєстр. № 6147) на звернення Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності, вих. № 236-02-23 від 18.04.2017  

9. Науково-правовий висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо посилення покарання за деякі злочини проти осіб 

похилого віку» (реєстр. № 6397) на звернення Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, вих. № 325-02-23 

від 13. 06. 2017 р. 

10. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 67 Кримінального 

кодексу України щодо встановлення обставиною, яка 

обтяжує покарання, вчинення злочину щодо особи визнаної 

інвалідом» (реєстр. № 6398) на звернення Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, вих. № 324-02-23 

від 13. 06. 2017 р. та ін. 

7. Чи є ви депутатом 

місцевої ради, чи входите 

- 
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до складу інших органів 

місцевого 

самоврядування 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва 

та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Теоретичний семінар з обговоренням основних 

положень доповіді В. П. Павликівського «Кримінально-

правове забезпечення свободи слова та професійної 

діяльності журналістів»; організатори: Координаційне  бюро 

з проблем кримінального права відділення кримінально-

правових наук НАПрН України, кафедри кримінального 

права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, сектор дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України,   м. Харків, 27 

січня 2017 р.  

2. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-

правової охорони основ національної безпеки України»; 

організатори Харківський обласний осередок ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права», Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків, 26 

травня 2017 р. (голова оргкомітету з підготовки та 

проведення заходу). 

3. ІІІ Міжнародний круглий стіл, присвячений 

вшануванню пам’яті академіка В. В. Сташиса; організатори: 

Чернігівський і Запорізькій обласні осередки ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права», Державна 

академія пенітенціарної служби України, Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України, м. Чернигів, 7-8 вересня 2017 

р.  

4. 1-й Харківський міжнародний юридичний форум 

«Право в глобалізованому світі»; організатори: 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Національна академія правових наук України за 

участю багатьох міжнародних організацій, м. Харків, 3-6 

жовтня 2015 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації»; організатори: Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права», м. Харків, 

12-13 жовтня 2017 р. (член оргкомітету з підготовки та 

проведення заходу). 

6. ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід та 

його актуальність для України»; організатори Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Міжнародна 

асоціація кримінального права та ін., м. Київ, 15 грудня 2017  

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік 

1. Актуальні питання удосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування: монографія  

/В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова; за заг. ред. В. Я. 

Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової.- Х.: Право, 2017. – 
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надрукованих у 2017 р. 

робіт та їх обсяг. 

400 с. (Розділи 1, 5, Додатки; у співавт. – Вступне слово, 

Розділ 8) –  7, 0 д.а. 

2. Тематика курсових робіт з Загальної частини 

кримінального права України та методичні рекомендації до 

їх написання для студентів ІІ курсу денних факультетів 

(перший (бакалаврський)  рівень; галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право») уклад.: В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, М. І. Панов, Л. М. Демидова та ін.  ‒ Х. : Нац. 

юрид. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 

2017 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу 

:http://acs.nlu.edu.ua/materials/files/criminal_law_1/0070/01.pdf. 

– 0, 6 д.а. 

3. Демидова Л. М. Кримінальне право й математика: 

традиції та новації / Л. М. Демидова // Порівняльно-

аналітичне право: електр. видання. – 2017. – № 3. – С. 188-

191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf. – 0, 5 д.а. 

4. Демидова Л. М. Забезпечення сталого розвитку 

України засобами кримінального права // Л. М. Демидова // 

Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія Юрид. 

науки. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 54–57. – 0, 5 д.а. 

5. Демидова Л. М. Теоретичні питання удосконалення 

кримінального законодавства та практики його застосування 

/ Л. М. Демидова // Вісник Асоціації кримінального права 

України. – 2017. – № 1 (8). – С. 323‒342 [Електронний 

ресурс]. ‒ Режим доступу : http:// http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/07/36_Demidova.pdf. – 1,0 д.а. 

6. Демидова Л. М. Вчинення злочину злочинною 

організацією / Л. М. Демидова // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право 

/ редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) та 

ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. – С. 

111–114. – 0, 22 д.а. 

7. Демидова Л. М. Створення злочинної організації / Л. М. 

Демидова // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ 

Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл.  – С. 924–926. – 0, 24 д.а. 

8. Демидова Л. М. Створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань / Л. М. Демидова // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. ‒ Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 

2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒  С. 926‒929. – 0, 25 д.а. 

9. Демидова Л. М. Хряпінський Петро  Васильович / Л. М. 

Демидова // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій 

(голова), В.І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. ‒ 

http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/36_Demidova.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/36_Demidova.pdf
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Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 1015–1016. – 0, 05 д.а. 

10. Демидова Л. М. Доктринальна модель стратегії 

кримінально-правової охорони основ національної безпеки 

України / Л. М. Демидова // Актуальні проблеми 

кримінально-правової охорони основ національної безпеки 

України: матеріали круглого столу, Харків, 26 трав. 2017 р. – 

Х : Юрайт, 2017. – 158 с. – С. 7-11. – 0, 22 д.а. 

11. Демидова Л. М. Значення традицій та новацій для 

сучасного розвитку кримінального права / Л. М. Демидова // 

Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ 

Міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню 

пам’яті академіка В. В. Сташиса, Чернигів, 7-8 вересня 2017 

р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. –  С. 8-10. – 0, 14 д.а. 

12. Демидова Л. М. Кримінально-правове забезпечення 

сталого розвитку України в умовах глобалізації: поняття та 

критерії оцінювання КК України / Л. М. Демидова // 

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., 

Харків, 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), 

В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017. – 

С. 269–273. – 0, 28 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web 

of Science. 

- 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у інших 

наукометричних базах 

даних. 

 

1. Демидова Л. М. Кримінальне право й математика: 

традиції та новації / Л. М. Демидова // Порівняльно-

аналітичне право: електр. видання. – 2017. – № 3. – С. 188-

191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf. – 0, 5 д.а. 

      Наукове видання включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

2. Демидова Л. М. Забезпечення сталого розвитку 

України засобами кримінального права // Л. М. Демидова // 

Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія Юрид. 

науки. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 54–57. – 0, 5 д.а. 

       Наукове видання включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща) 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії 

якого-небудь видання 

-         член редакційної колегії наукового фахового 

видання: Вісник Національної академії правових наук 

України: зб. наук. праць НАПрН України / редкол. В.Я. 

Тацій (гол. наук. ради), О.А. Петришин (голова ред. кол.)  та 

ін.;  

- член редакційної колегії фахового видання: Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН 

України / редкол. : В. І. Борисов та ін.   

- член редакційної колегії збірника матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції   

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації», 12–13 жовтня 2017 р., м. 

Харків / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов 

(заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. –  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
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560 с. 

- укладач збірника  матеріалів круглого столу 

«Актуальні проблеми кримінально-правової охорони 

національної безпеки України», травня 2017 р., м. Харків / 

укладачі: В. І. Борисов, Л. М. Демидова – Х.: Право, 2015.  

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої 

ради ви є 

- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів 

були 

- 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та 

кандидатські ) 

- доктора юридичних наук: 

1. Відзив на автореферат дисертації Федотової Ганни 

Валеріївни «Теоретичні та прикладні засади упровадження 

інституту кримінального проступку в кримінальне право 

України» - позитивний. 

2. Відзив на автореферат дисертації Павликівського 

Віталія Івановича «Кримінально-правове забезпечення 

свободи слова та професійної діяльності журналістів» - 

позитивний. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (рішення 

комітету від 6 листопада 2017 р.) 

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. 

Диплом і відзнака лауреата премії імені Ярослава 

Мудрого  (рішення комітету від 6 листопада 2017 р.) 

19. Науково-дослідна робота 

зі студентами  

Керівник гуртка з кримінального права; 43 студента; 

оприлюднено 8 тез наукових доповідей, участь у 5 

студентських наукових конференціях. 

20. Інше - член ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права», голова Харківського обласного осередку; 

- член Вченої ради Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України; 

- член Міжнародної асоціації кримінального права і 

член Національної групи Міжнародної асоціації 

кримінального права; 

- головний науковий співробітник, керівник наукових 

робіт відділу дослідження проблем кримінального та 

кримінально-виконавчого права Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України (за сумісництвом). 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 


