
 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Невідома Надія володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права №1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Не планувалось 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Тема: «Актуальні питання кримінальної 

відповідальності стійких злочинних об’єднань» 

Загальний обсяг: 20, 4 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

1. Невідома Н.В. Вчинення злочину 

організованою групою: монографія / Н.В. Невідома. – Х.: 

Право, 2017. – 224 с. (13, 67 д.а.) 

2. Невідома Н.В. Питання кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені організованою 

групою (Розділ 8, у співавторстві з Л.М. Демидовою) // 

Актуальні питання кримінального законодавства та 

практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій, 

В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; за заг. ред. В. Я. 

Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. – Харків : 

Право, 2017. – 400 с. – С. 357-388. (0, 95 д.а.) 

3. Nevidoma N. Commitment of a Crime by an 

organized group: comparative juridical inquiry // 

Development and modernization of the legal systems of 

Eastern Europe: experience of Poland and prospects of 

Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. 336 p. – 182-200 

р. (1, 2 д.а.) 

4. Nevidoma N. Meaning of criminal concept in the 

European Court of Human Rights Practice // Ukraina po 

Rewolucji Godności. Prawa człowieka - tożsamość 

narodowa", 270 с. – 263-28 (1, 4 д.а.)  

5. Невідома Н. В. Поняття «вчинення злочину 

організованою групою»: концептуальні засади 

дослідження [Текст] / Н. В. Невідома // Проблеми 

законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017 / Problems of 

legality / Проблемы законности. - Вип. 136. - С. 181-

192. (0, 92 д.а.) 

6. Невідома Н.В. Фінансування дій, вчинених з 

метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, 

зміни меж території або державного кордону України 

(стаття 110-2 Кримінального кодексу України): 

проблемні питання  // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Вип. 44. Том. 2. -  с. 102-

105 (0, 5д.а.) 

7. Невідома Н.В., Шульженко О.В. 

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької 

http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.$%3C.%3E%29
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зміни чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади, зміни меж території або 

державного кордону України (стаття 110-2 

Кримінального кодексу України): проблемні питання  

// Актуальні проблеми кримінально-правової охорони 

основ національної безпеки України: матер. кругл. 

столу, м. Харків, 26 травня 2017 р. / Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім.. 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл.. 

орг.-ція ГО «Всеукр. асоц. крим. права». – Х.: Юрайт, 

2017. – 158 с.  - С. 93-97 (0, 25 д.а.) 

8. Nevidoma N. Revelant questions of criminal 

responsibility for creating terrorist group or terrorist 

organization (art. 258-3 CC of Ukraine) // Кримінально-

правове забезпечення сталого розвитку України в 

умовах глобалізації: матеріали між нар. наук.-практ. 

конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. 

ред..), В.І. Борисов (заст.. голов. ред..) та ін. – Харків: 

Право, 2017. – 560 с. – С. 390-393 (0, 3 д.а.) 

9. Невідома Н.В. Попередня змова як ознака 

стійких злочинних об’єднань // Юридичний науковий 

електронний журнал (0, 68 д.а.) (кінець грудня) 

10. Стійкі злочинні об’єднання: поняття та 

класифікація // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету (0, 54 д.а.) (кінець грудня) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 1) перше системне й комплексне кримінально-правове 

дослідження, присвячене вчиненню злочину 

організованою групою, здійснене на підставі КК 

України 2001 р. з урахуванням історичного, 

національного й зарубіжного досвіду боротьби із цим 

кримінально-правовим явищем; 

2) досліджено проблеми законодавчої регламентації 

кримінальної відповідальності за злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями;  

3) досліджено поняття, види, наукові підходи до 

розуміння злочинів, вчинених стійкими злочинними 

об’єднаннями; взаємозв’язок судової практики та 

кримінально-правової доктрини у цій сфері.  

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

- 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних 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:  
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6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

- 

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 

 - 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

- 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

Всеукраїнські конференції: 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-

правової охорони основ національної безпеки 

України» (м. Харків, 10.05.2017). 

2. І-й Харківський юридичний форум «Право та 

проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» 

(м. Харків, 03-06.10.2017). 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13.10.2017). 

4. 13-16 липня 2016 р. пройшла навчання у 

методологічній школі «Викладання Європейської 

конвенції з прав людини та практики Європейського 

суду з прав людини, що організовано ОБСЕ, участь 

підтверджується сертифікатом 

5. навчальний тренінг «Угода про асоціацію: 

правовий орієнтир для українських юристів,, 24 

жовтня 2017 р., участь підтверджується сертифікатом; 

6.  у жовтні 2017 р. пройшла повний курс 

підвищення кваліфікації з теми «Системні зв’язки 

кримінального права» у кількості 94 годин, що 

організована ОБСЕ, участь підтверджується 

сертифікатом; 

 

Конференції за кордоном: 

1. 30 червня-02 липня міжнародна конференція 

«Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 

2030» у м. Варшава (Польща), участь підтверджується 

сертифікатом; 

2. 16-28 липня 2016 р. пройшла міжнародне 

стажування «Інституційне навчання», в межах якого 

відвідала Раду Європи, Європейський суд з прав 

людини, Міжнародний кримінальний суд, 
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Міжнародний суд ООН, місцеві суди Німеччини у м. 

Бонн, Берлін, Кельн, участь підтверджується 

сертифікатом;  

3. 11 вересня – 17 вересня 2017 р. була учасником 

Школи Права у Ягеллонському університеті у м. 

Краків (Польща), участь підтверджується 

сертифікатом; 

4. 16-17 вересня міжнародна науково-практична 

конференція «Права людини, національна 

ідентичність, європейська інтеграція в Україні», 

організована Факультетом права і адміністрації 

Університету Лодзі (Польща); 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

Монографія: 

1. 1. Невідома Н.В. Вчинення злочину 

організованою групою: монографія / Н.В. Невідома. – Х.: 

Право, 2017. – 224 с. (13, 67 д.а.) 

2. Невідома Н.В. Питання кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені організованою 

групою (Розділ 8) // Актуальні питання кримінального 

законодавства та практики його застосування : 

монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова 

та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. 

Демидової. – Харків : Право, 2017. – 400 с. – С. 357-

388. (1, 89 д.а.) 

3. Nevidoma N. Commitment of a Crime by an 

organized group: comparative juridical inquiry // 

Development and modernization of the legal systems of 

Eastern Europe: experience of Poland and prospects of 

Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. 336 p. – 182-200 

р. (1, 2 д.а.) 

4. Nevidoma N. Meaning of criminal concept in the 

European Court of Human Rights Practice // Ukraina po 

Rewolucji Godności. Prawa człowieka - tożsamość 

narodowa", 270 с. – 263-28 (1, 4 д.а.)  

  

Статті:  

1. 5. Невідома Н. В. Поняття «вчинення злочину 

організованою групою»: концептуальні засади 

дослідження [Текст] / Н. В. Невідома // Проблеми 

законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017 / Problems of 

legality / Проблемы законности. - Вип. 136. - С. 181-

192. (0, 92 д.а.) 

6. Невідома Н.В. Фінансування дій, вчинених з 

метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, 

зміни меж території або державного кордону України 

(стаття 110-2 Кримінального кодексу України): 

проблемні питання  // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Вип. 44. Том. 2. -  с. 102-

105 (0, 5д.а.) 

3. Невідома Н.В. Попередня змова як ознака 

стійких злочинних об’єднань // Юридичний науковий 

http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.$%3C.%3E%29
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електронний журнал (0, 68 д.а.) (кінець грудня) 

4. Стійкі злочинні об’єднання: поняття та 

класифікація // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету (0, 54 д.а.) (кінець грудня) 

 

Тези наукової доповіді: 

1. Невідома Н.В., Шульженко О.В. 

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади, зміни меж території або 

державного кордону України (стаття 110-2 

Кримінального кодексу України): проблемні питання  

// Актуальні проблеми кримінально-правової охорони 

основ національної безпеки України: матер. кругл. 

столу, м. Харків, 26 травня 2017 р. / Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім.. 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл.. 

орг.-ція ГО «Всеукр. асоц. крим. права». – Х.: Юрайт, 

2017. – 158 с.  - С. 93-97 (0, 25 д.а.) 

2. Nevidoma N. Revelant questions of criminal 

responsibility for creating terrorist group or terrorist 

organization (art. 258-3 CC of Ukraine) // Кримінально-

правове забезпечення сталого розвитку України в 

умовах глобалізації: матеріали між нар. наук.-практ. 

конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. 

ред..), В.І. Борисов (заст.. голов. ред..) та ін. – Харків: 

Право, 2017. – 560 с. – С. 390-393 (0, 3 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. Невідома Н. В. Поняття «вчинення злочину 

організованою групою»: концептуальні засади 

дослідження [Текст] / Н. В. Невідома // Проблеми 

законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017 = Problems of 

legality / Проблемы законности. - Вип. 136. - С. 181-

192. 

Наукометричні бази: Academic Search Complete, 

Central and Eastern European Online Library, Index 

Copernicus Journals Master List , Российский индекс 

научного цитирования (RINC). 

2. Невідома Н.В. Фінансування дій, вчинених з метою 

насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або захоплення державної влади, зміни меж 

території або державного кордону України (стаття 110-

2 Кримінального кодексу України): проблемні питання  

// Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Вип. 44. Том. 2. -  с. 102-105 

3. Стійкі злочинні об’єднання: поняття та класифікація 

// Науковий вісник Ужгородського національного 

університету (0, 54 д.а.) (кінець грудня) 

Наукометричні бази:  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.$%3C.%3E%29
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
http://www.ceeol.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
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Index Copernicus International (Республіка Польща). 

3. Невідома Н.В. Попередня змова як ознака стійких 

злочинних об’єднань // Юридичний науковий 

електронний журнал (0, 68 д.а.) (кінець грудня) 

Наукометричні бази: Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

- 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

- 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Підготовлено відгук на  автореферат (кандидатський): 

Берш Анастасії Яковлівни «Примусові заходи 

медичного характеру: правова природа та види» 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за видатні 

досягнення в науково-дослідницькій діяльності з 

проблем правознавства. Диплом № 462, рішення від 06 

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. 

- 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, кількість 

студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

- участь в організації студентської конференції 

«Україна на кримінально-правовій карті світу»; 

- під керівництвом написано та опубліковано 15 

студентських тез та 2 статті 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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