
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Тютюгін Володимир Ілліч 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

канд. юрид. наук, професор, зав. кафедри  

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

не планувалась 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Проблеми покарання, відповідальність за злочини у 

сфері службової діяльності та за злочини проти 

правосуддя, впровадження інституту кримінальних 

проступків 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, терміни до 

Великої української юридичної енциклопедії 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Виявлені недоліки та помилки у приписах 

кримінального законодавства, сформульовані 

пропозиції щодо його удосконалення, запропонований 

шляхи впровадження в законодавство України 

інституту кримінальних проступків 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Є одним з авторів розробки законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження інституту кримінальних 

проступків» 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Член робочої групи (заступник голови) щодо 

підготовки законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження інституту кримінальних проступків» 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. -30.01.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД 

Висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення змін до 

ККУ щодо наближення кримінального законодавства 

України до європейських стандартів в частині зняття 

судимості»»-проф. Тютюгін В.І., доц. Ус О.В. 

2. -13.02.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД 

Висновок щодо проектів ЗУ: «Про внесення змін до 

ККУ щодо деяких питань необхідної оборони та 

крайньої необхідності»; «Про внесення змін до ст. 36 

ККУ щодо визначення необхідної оборони»-доц. 

Пономаренко Ю.А. 

3. -30.03.2017-Міністерство юстиції України: 

Науковий висновок на проект ЗУ «Про внесення змін 

до ККУ щодо забезпечення його гармонізації з 

положеннями міжнародного права»-проф. Тютюгін 

В.І., проф. демидова Л.М., доц. Гізімчук С.В., доц. 

Гродецький Ю.В., доц. Пономаренко Ю.А., доц. 

Григорʾєва М.Є., ас. Горностай А.В., ас. Комаров О.Д., 

ас. Марадіна Ю.С. 

4. -06.04.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД 
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Науковий висновок щодо ПЗУ «про внесення змін до 

ККУ та Регламенту ВРУ ( щодо кримінальної 

відповідальності народних депутатів України за 

відсутність у більшості засідань ВРУ та/або їх 

органів»-доц. Киричко В.М. 

5. -20.04.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД 

Науковий висновок на проеки ЗУ:  

      а) № 6147 щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за незаконне переміщення товарів 

через лінію зіткнення; 

      б) № 6206 щодо обовʾязку службових осіб подавати 

інформацію про наявність громадянства (підданства) 

іншої держави (держав); 

      в) № 6193 щодо оптимізації кримінальної 

відповідальності суддів за постановлення завідомо 

неправосудного судового рішення; 

      г) № 6195  щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу 

України»; 

      ґ) № 6206 щодо порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та виїзду з 

неї -проф. Тютюгін В.І.,доц. Гізімчук С.В., доц. 

Шевченко В.Є., доц. Радутний О.Е., ас. Рубащенко 

М.А. 

     6. -28.04.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД-

Науковий висновок щодо проекту ЗУ «Про внесення 

змін до ст. 149 ККУ щодо приведення у відповідність 

до міжнародних стандартів»-доц. Козак В.А. 

     7. -18.05.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД-

Висновок на проект ЗУ «Про внесення змін до ККу 

щодо удосконалення захисту діяльності медичних 

працівників та фармацевтичних працівників»-доц. 

Байда А.О. 

    8. -31.05.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД-

Науковий висновок на проектів ЗУ: 

    а) «Про внесення змін до ККу щодо посилення 

покарання за деякі злочини проти осіб похилого віку»; 

    б) «Про внесення змін до ст. 67 ККУ щодо 

встановлення обставиною, яка обтяжує покарання, 

вчинення злочину щодо особи визнаної інвалідом»-

доц. Шепітько М.В. 

     9. -12.06.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД-

Висновок на проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо адаптації порядку 

застосування окремих інститутів кримінального права 

до європейських стандартів»»-ас. Лемішко Ю.Ю. 

   10. -19.06.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД-

Висновок на проект ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за злочини, вчиненні щодо 

малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи 

неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої 

зрілості»  - доц. Байда А.О. 

    11. -19.06.2017-ВРУ, Комітет з питань ЗЗПД-

Висновок на проект ЗУ «Про внесення змін та 

доповнень до деяких законодавчих актів України ( 



 3 

щодо операцій з металобрухтом та посилення 

відповідальності за викрадення телекомунікаційного 

обладнання) -ас. Лемішко Ю.Ю. 

   12. -14.08.2017-Державна служба фінансового 

моніторингу України-Надання коментарів стосовно 

кримінально-правових питань у Звіті про взаємну 

оцінку міжнародних експертів MONEYVAL -проф. 

Тютюгін В.І. 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Комітет Верховної рабо з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Член Науково-консультативної ради при Верховному 

Суді України; 

Член Науково-консультативнох ради Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

6. Зв’язок з практикою:  

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 

1. -16.01.217-Народний депутат України Рябчин 

О.М.-Щодо кваліфікації дій за ст. 110 КК-ас. 

Рубащенко М.А. 

2. -30.01.2017-НАБУ-Щодо кваліфікації за ст. 368-2 

ККУ-доц. Киричко В.М. 

3. -02.02.217-Адвокат Горшкова Г.І.-Щодо 

призначення та застосування на практиці ЗУ «про 

амністію»-проф. Тютюгін В.І., доц. Гізімчук С.В. 

4. -09.02.2017-Переяслав-Хмельницький 

міськрайонний суд Київської області-Щодо 

неоднакового застосування положень ст. 69 ККУ при 

призначенні покарання особам за ст. 309 ККУ-доц. 

Євдокімова 

5. -13.02.2017-СБУ в Закарпатській області-

Розʾяснення з окремих питань кваліфікації за ст. 305 

ККУ в частині її віднесення до категорії малозначних 

діянь за ч. 2 ст. 11 ККУ-доц. Радутний О.Е. 

6. -15.02.2017-СУ ГУ Національної поліції в 

Харківській області-Щодо кваліфікації дій за ч. 3 ст. 

301 ККУ -доц. Дорош Л.В. 

7. -28.04.2017-Адвокат Вознюк М.П.-Наукове 

розʾяснення щодо субʾєкта ст. 369-2 ККУ-доц. 

Киричко В.М. 

8. -24.05.2017-СБУ в Харківській області-

Експертизи матеріалів церкви «Нове покоління» щодо 
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закликів до дій, спрямованих на насильну зміну чи 

повалення конституційного ладу-доц. Киричко В.М. 

9. -24.05.2017-Марчак М.І. (приватна особа)-Щодо 

звільнення від відбування покарання у звʾязку з 

закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку-ас. Комаров О.Д. 

10. -26.05.2017-СБУ в Харківській області-Правова 

консультація щодо кваліфікації дій за ст. 201 та 263 

ККУ-ас. Комаров О.Д. 

11. -08.06.2017-СБУ в Харківській області-Щодо 

розробки нової концепції боротьби з тероризмом-

проф. Мохончук С.М. 

12. -12.06.2017-ГСУ фінансових розслідувань ДФС 

України-Щодо порядку визначення суб’єкта 

службовою особою підприємства.-доц. Гізімчук С.М. 

13. -20.08.2017-Державна служба фінансового 

моніторингу України-Коментар щодо кримінально-

правових питань у Звіті про взаємну оцінку 

міжнародних експертів MONEYVAL-ас. Рубащенко 

М.А, 

14. -25.09.2017-Адвокатське обєднання АБ 

«Юргазенкрго»-Щодо застосування ст.255, ст.364 

ККУ-ас. Рубащенко М.А, 

15. -27.09.2017-Державна служба фінансового 

моніторингу України-Щодо вирахування строку 

погашення судимості за ст. 89 ККУ-доц. Ус О.В. 

16. -28.09.2017-СБУ в Харківській області-Щодо 

оцінки правомірності застосування вогнепальної зброї 

співробітниками УСБУ в Харківській області.-проф. 

Баулін Ю.В. 

17. -11.10.2017-СБУ в Дніпропетровській області-

Щодо застосування ст. 111 ККУ-доц. Киричко В.М. 

18. -06.11.2017-ВГО «Українська асоціація власників 

зброї»-Щодо застосування ст. 263 ККУ- Тютюгін В.І. 

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) 

1. Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глоболізації: міжнар. 

наук.-практ. конф. (12‒13 жовт. 2017 р., м. Харків). 

2. Шості Кримінально-правові читання, стуждентська 

конференція (13 жовт. 2017 р., м. Харків). 

3. Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості : міжнар наук.-практ. конф. (19 

жовтня 2017 р., м. Одеса). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Тютюгін В.І. Злочини проти правосуддя //  
Вісник Асоціації кримінального права України:  

Електронне наукове видання. ‒ 2017. ‒ Вип. 1(8). ‒ 

С. 258-262  (0.3 д.арк.) 

http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=2890 

2.  Тютюгін В.І., Шинкарьов Ю.В. Арешт // 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. 

http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=2890


 5 

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

Ярослава Мудрого. ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 16-17. (0,2 д. а.) 

3.  Тютюгін В.І. Бажанов Марко Ігорович // Велика 

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

Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 18-19. (0,2 д.а.) 

4.  Тютюгін В.І., Євдокімова О.В. Виправні роботи 

// Велика українська юридична енциклопедія : у 20 

т. ‒ Т. 17 : Кримінальне право ‒ Харків: Право, 

2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 78-80. (0,25 д.а.) 

5.  Тютюгін В.І., Птащенко Д.С. Владимиров 

Леонід Євстахійович // Велика українська 

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

Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 95-96. (0,2 д.а.) 

6.  Тютюгін В.І. Загальні засади призначення 

покарання // Велика українська юридична 

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

‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 216-218. 

(0,25 д.а.) 

7.  Тютюгін В.І. Заміна невідбутої частини 

покарання більш м’яким // Велика українська 

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

Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 232-234. (0,25 д.а.) 

8.  Тютюгін В.І. Злочини проти правосуддя // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

‒ Т. 17 : Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. 

‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 341-344. (0,25 д.а.) 

9.  Тютюгін В.І. Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг // Велика українська 

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

Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 377-380. (0,3 д.а.) 

10.  Тютюгін В.І. Конфіскація майна // Велика 

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

Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 450-451. (0,2 д.а.) 

11.  Тютюгін В.І. Лихова Софія Яківна  // Велика 

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

Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 493. (0,15 д.а.) 

12. Тютюгін В.І. Осадчий Володимир Іванович // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

‒ Т. 17 : Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. 

‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 646-647. (0,2 д.а.) 

13.  Тютюгін В.І. Основні та додаткові покарання // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

‒ Т. 17 : Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. 

‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 651-654. (0,3 д.а.) 

14.  Тютюгін В.І. Охорона недоторканості суддів // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

‒ Т. 17 : Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. 

‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 661-663. (0,25 д.а.) 
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15.  Тютюгін В.І. Позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

‒ Т. 17 : Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. 

‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 706-709. (0,25 д.а.) 

16.  Тютюгін В.І., Євдокімова О.В. Призначення 

більш м’якого покарання // Велика українська 

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

Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 795-798. (0,3 д.а.) 

17.  Тютюгін В.І. Призначення покарання за 

сукупністю вироків // Велика українська 

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

Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 801-803. (0,25 д.а.) 

18.  Тютюгін В.І. Призначення покарання за 

сукупністю злочинів // Велика українська 

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

Кримінальне право  ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 803-805. (0,25 д.а.) 

19.  Тютюгін В.І., Гродецький Ю.В. Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. 

‒ Т. 17 : Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. 

‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 805-808. (0,3 д.а.) 

20.  Тютюгін В.І. Провокація підкупу // Велика 

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

Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 836-838. (0,25 д.а.) 

21.  Тютюгін В.І., Гродецький Ю.В. Пропозиція, 

обіцянка або надання неправомірної вигоди 

службовій особі // Велика українська юридична 

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

Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 842-844. 

(0,25 д.а.) 

22.  Тютюгін В.І. Система і види покарань // Велика 

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

Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 876-878. (0,25 д.а.) 

23.  Суходубова І.В., Тютюгін В.І. Стабільність і 

динамізм законодавства про кримінальну 

відповідальність // Велика українська юридична 

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

‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. : іл. ‒ С. 910-911. 

(0,2 д.а.) 

24.  Тютюгін В.І. Умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання // Велика українська 

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

Кримінальне право ‒ Харків: Право, 2017. ‒ 1064 с. 

: іл. ‒ С. 982-984. (0,25 д.а.) 

25. Тютюгин В.И. К вопросу о качестве 

законотворчества в уголовном 

законодательстве. Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глоболізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
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12‒13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. 

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

Право, 2017. ‒ С. 50-56 (560 с.). (0,4 д.а.) 

26. Тютюгін В.І. До питання про якість 

кримінально-правової законотворчості 

/ Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості : Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (19 жовтня 2017 р., м. 

Одеса) / відп. ред. В.О. Туляков, Є.Л. Стрельцов. 

‒ Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2017. 

‒ С. 166-176 (605 с.) // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу 

: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – 

Заголовок з екрану. (0,5 д.а.) 

27. Тютюгін В.І. Кримінальне право України. 

Загальна частина : посіб. для підготовки до 

іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. 

Рубащенко. ‒     2-ге вид., переробл, та доп. ‒ Х.: 

Право, 2017. ‒ 202 с. (11,74 д. арк.) 

28. Тютюгін В.І. Кримінальне право України. 

Особлива частина : посіб. для підготовки до 

іспитів / В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. 

Рубащенко. ‒     2-ге вид., переробл, та доп. ‒Х.: 

Право, 2017. ‒ 160 с. (9,3 д. арк.). 

29. Проблеми кваліфікації корупційних і 

пов’язаних з корупцією злочинів: навчально-

методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять для студентів 4-го курсу 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції 

першого (бакалаврського)ь рівня галузь знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право». Електронне 

видання / авт.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. 

Киричко та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2017. – 114 с.  (7 д.а.) 

30. Тематика курсових робіт з Загальної частини 

кримінального права України та методичні 

рекомендації до їх написання для студентів II 

курсу денних факультетів (перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 08 «Право» спеціальності 08 

«Право») / уклад.: В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін,          

М.І. Панов та ін. ‒ Х.: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослдава Мудрого, 2017. ‒ 96 с. (6. 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. 

- 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

1. Член ред. колегії сб. наук. праць «Проблеми 

законності». 

2. Член ред. ради науково-практичного юридичного 

журналу ВССУ «Кримінальне судочинство. Судова 

практика у кримінальних справах»; 

3. Член ред. колегії електронного наукового видання 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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«Вісник Асоціації кримінального права України» 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради є 

‒ 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

‒ 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

1. Старосольська С.П. «Кримінальна відповідальність 

за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних 

із ізоляцією особи»-доц. Харитонова О.В. 

2. Степаненко О.В. «Принцип доцільності в 

кримінально-правовій доктрині та кримінальному 

законодавстві України»-ас. Крайник Г.С. 

3. Орел Ю.В. «Кримінально правова охорона 

нормальної діяльності органів і установ 

кримінально-виконавчої служби України»-доц. 

Шепітько М.В. 

4. Шмарін І.О. «Неповага до суду: проблеми 

криміналізації»-ас. Крайник Г.С. 

5. Єрмак О.Я. «Конфіскація як захід кримінально-

правового характеру»-ас. Комаров О.Д. 

6. Бровко В.М. «Кримінальна відповідальність за 

умисне порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації(відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму» 

7. Гаркуша А.Г. «Кримінальна відповідальність за 

побої і мордування»-ас. Рубащенко М.А. 

8. Берш А.Я. «Примусові заходи медичного 

характеру: правова природа та види»-Невідома Н.В 

9. Маломуж С.І. «Малозначність діяння в 

кримінальному праві України-ас. Крайник Г.С. 

10. Рудковська М.Р. «Суспільна небезпека як ознака 

поняття злочину»-доц. Пономаренко Ю.А. 

11. Лемеха Р.І. «Поняття істотної шкоди за 

кримінальним правом України»- Гродецький Ю.В. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

‒ 

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. 

Університетський Орден Ярослава Мудрого III 

ступеню 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами  

Науковий гурток (25 студентів) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

 


