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1. О СН ОВ НІ П ІД СУ М КИ  Н А У К ОВО-Д ОСЛ ІД НОЇ РО Б О Т И  КАФЕДРИ:

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження.

Протягом звітного року колектив кафедри кримінального права №2 (разом з

кафедрою кримінального права №1) розпочав новий 5-річний цикл роботи над новою 

цільовою комплексною програмою «Теоретичні проблеми ефективності 

кримінального законодавства України та практики його застосування» 

(№ 0111 и000959). Науковими керівниками цієї ЦКІІ є д.ю.н., проф. Тацій, д.ю.н., 

проф. Панов М.І., к.ю.н., проф. Тюгюгін В.І.

В науковій роботі кафедри кримінального права №2 приймали участь 12 

виконавців, із них 1- доктор юридичних наук, - 9 к.ю.н., доцентів, 2 - к.ю.н., 

асистенти.

1.2.
І. Панов Микола Іванович, д.ю.н., професор

«Діяння -  визначальний елемент поняття злочину», 2 друк. арк.

Опубліковано 18,5 друк. арк.

Статті:

1) «Функціональний підхід» -  необхідна складова методології наукових досліджень 

кримінального права, «Право України», 2017, №2, 0,7 друк. арк.

2) «Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення», «Право 

України», 2017, №6, 0,8 друк. арк.

3) «Основи методології науки кримінального права», «Вісник Асоціації 

кримінального права України», Електронне наукове видання, Випуск 2(9) / 2017, № 2 

(9), 1,5 друк. арк.

Терміни:

1. «Виконавець злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право. X.: Право, 2017,0,2 друк. арк.



2. «Військові злочини», у співав, з Харитоновим С. О., «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право. X.: Право, 2017, авт. 0,1 друк, 

арк.

3. «Диспозиція норм кримінального права», у співавт. з Борисовим В. 1., 

«Велика українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право. X.: Право, 

2017, авт. 0,1 друк. арк.

4. «Диференціація кримінальної відповідальності», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право. X.: Право, 2017, 0,2 друк. арк.

5. «Діяння злочинне», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право. X.: Право, 2017, 0,3 друк. арк.

6. «Документ як предмет злочину», «Велика українська юридична енциклопедія, 

том 17. Кримінальне право, 0,1 друк. арк.

7. «Завдання та функції кримінального права», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

8. «Загальна частина кримінального права», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,1 друк. арк.

9. «Злочин», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне 

право, 0,3 друк. арк.

10. «Злочин проти власності», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

1 1. «Інститути кримінального права», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

12. «Карчевський Микола Віталійович», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

13. «Малозначність діяння», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

14. «Місце вчинення злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», том

17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.



15. «Наука кримінального права», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

16. «Невдала співучасть у злочині», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

17. «Норма кримінального права», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 17. Кримінальне право,0,3 друк. арк.

18. «Об’єктивна сторона злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

19. «Обстановка вчинення злочину», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

20. «Підстава кримінальної відповідальності», Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

21. «Помилка фактична», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право,0,2 друк. арк.

22. «Помилка юридична», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право,0,2 друк. арк.

23. «Понятійний апарат кримінального права», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

24. «Предмет злочинів проти власності», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

25. «Принципи кримінального права», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

26. «Причинний зв'язок у кримінальному праві», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право,0,2 друк. арк.

27. «Просвітницько-гуманістичний напрям у кримінальному праві», «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 1 7. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

28. «Розмежування складів злочинів, «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.
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29. «Савченко Андрій Володимирович», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

30. «Співучасть у злочині», «ЕЗелика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

31. «Спосіб вчинення злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

32. «Судимість», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

33. «Суспільна небезпечність злочину», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

34. «Суспільно-небезпечні наслідки злочину», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

35. «Час вчинення злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

Тези:

1. «Логічні основи кваліфікації злочинів», круглий стіл «Логіка та проблеми 

застосування норм кримінального права» березень 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.

2. «Глобалізаційні процеси і їх вплив на сучасний стан і розвиток кримінального 

права», міжнародна конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глобалізації» 12-13 листопада 2017, м. Харків,0,4 друк, 

арк.

Навчальні посібники:

1. «Кваліфікація злочинів», Вступ, Розділ «Загальні положення кваліфікації 

злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти власності», 5,6 друк. арк.

2. «Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини)», Розділ «Джерела кримінального права», (електронне видання)

2,5 друк.арк.



2. Лнісімов Герман Миколайович, к.ю.н, доцент

«Суб’єктивні ознаки злочинів в сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 2,7 друк.арк.

Терміни:

1. «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд», «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

2. «Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, 

походів і демонстрацій», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. 

Кримінальне право, 0,3 друк. арк.

3. «Примушування до вступу в статевий зв’язок», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.

Навчальний посібник:

1. «Кваліфікація злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи», 2,0 друк. арк.

3. Володіна Оксана Олександрівна, к.ю.н., доцент

«Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти волі, честі та гідності 

особи», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 3,0 друк.арк.

Навчальний посібник:

1. «Кваліфікація злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти здоров’я 

особи», Розділ «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності 

видання», 1,2 друк. арк.

Терміни:

1. «Злочини проти волі, честі та гідності особи», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,1 друк, арк.;

2. «Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,2 друк. арк.
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3. «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право, 0,3 друк. арк.

4. «Захоплення заручників», «Велика українська юридична енциклопедія», том

17. Кримінальне право, 0,3 друк. арк.

5. «Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як 

заручника», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне 

право, 0, 2 друк. арк.

6. «Розбій», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне 

право, 0,2 друк. арк.

7. «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом», «Велика українська юридична енциклопедія», том 17. Кримінальне право,.

0,2 друк. арк.

Тези:

1. «Щодо питання про тяжкі наслідки як особливо кваліфікуючу ознаку 

викрадення людини", конференція «Кримінально-правовое забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глобалізації» 12-13 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк.

4. Гальцова Вікторія Володимирівна, к.юлі, доцент

«Об’єкт та система злочинів проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх», 1,5

друк.арк.

Опубліковано 1,5 друк.арк.

Статті:

1. «Чинники, що обумовлюють кримінально-правову заборону незаконних дій 

щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169 КК України)», «Юридичний науковий 

електронний журнал», № 1, 0,8 друк. арк.

Терміни:

1. «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)», «Велика українська 

юридична енциклопедія», 0, 3 друк. арк.



Тези:

1. «Насильство в сім’ї як суспільно небезпечне посягання на сімейні відносини 

та виховання неповнолітніх», конференція «Одеські юридичні читання», 0, 4 друк.

5. Д ію ба Юрій Павлович, к.ю.н., доцент

«Суспільні відносини у сфері інформаційної безпеки яка об’єкт кримінально- 

правової охорони», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 3,9 друк.арк.

Навчальний посібник:

1. «Кваліфікація злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти власності», 2,6 

друк. арк.

2. «Кримінальне право України та Англії. Питання Загальної частини», Розділ 

«Підстави кримінальної відповідальності (діяння та винність)» навчального 

посібника, 1,5 д.а.

Терміни:

1. «Документ як предмет злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 

друк. арк.

2. «Знищення або пошкодження майна», «Велика Українська юридична 

енциклопедія», 0,3 друк. арк.

Тези:

1. «Захист інформаційної безпеки України засобами кримінально-правового 

характеру», конференція «Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення», м. Харків, 2017, 0,3 друк. арк.

2. «Інформаційна безпека як об’єкт кримінально-правової охорони», конференція 

«Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», м. Харків, 

2017р., 0,3 друк. арк.
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3. «Право на інформацію як складова забезпечення доступу до правосуддя», форум 

«VI міжнародний форум з практики ЄСПЛ : право на справедливий суд. Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ», м.Варшава, 2017, 0,2 друк. арк.

6. Ємельяненко Володимир Віталійович, клолі., доцент

«Система злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 2,3 друк.арк.

Навчальний посібник:

1. «Кваліфікація злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації автотранспорту та міського електротранспорту», авт. 1,3 друк. арк.

Тези:

1. «Деякі питання визначення предмета злочину, передбаченого ст. 320 КК 

України (щодо лікарських препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, 

психотропних речовин чи прекурсорів)», конференція «Політика в сфері боротьби зі 

злочинністю», м. Івано-Франківськ, 9-10 груд. 2016 р., 0,3 друк. арк.

2. «Питання кваліфікації порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 320 

Кримінального кодексу України)», конференція «Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу, криміналістики та огіеративно-розшукової діяльності», м. 

Хмельницький, 3 березня 2017 р.,0,2 друк. арк.

3. «Порушення правил реалізації препаратів, які містять малу кількість 

наркотичних засобів та (або) психотропних речовин: чи є склад злочину?», 

конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», 8-10 червня 2017 р., 

м. Івано-Франківськ, 0,2 друк. арк.

Терміни:

1. «Незаконне заволодіння транспортним засобом», «Велика українська юридична 

енциклопедія»,0,2 друк. арк.
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2. «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського 

чи річкового судна засобом», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,1 друк, 

арк.

7. Зінченко Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент

«Проблеми множинності злочинів, порівняльне кримінальне право», 1,5 друк.арк.

Опубліковано 1 1,2 друк.арк.

Навчальні посібники:

1. «Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально- 

правових норм», 6,0 друк. арк.

2. «Кваліфікація злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти життя», 1,5 

друк. арк.

3. «Порівняльне кримінальне право України та Англії», параграф «Поняття 

суб’єкта злочину за кримінальним правом України і Англії», параграф «Стадії 

вчинення злочину», параграф «Співучасть у злочині за кримінальним правом 

України», авт. 1,5 друк. арк.

Статті:

1. «Функції кримінального права та їх співвідношення із функціями закону про 

кримінальну відповідальність», «Економічна теорія і право», №3, 0,1 д.а.

Терміни:

1. «Злочини проти виборчих прав», «Велика українська юридична енциклопедія»,

0,2 друк. арк.

2. «Множинність злочинів», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 

друк. арк.

3. «Одиничний злочин», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,1 друк.

4. «Повторність злочинів», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк.
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5. «Продовжуваний злочин» «Велика українська юридична енциклопедія», 0,3 

друк. арк.

6. «Рецидив злочинів», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк. арк.

7. «Сукупність злочинів», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,3 друк.

8. «Складений злочин» «Велика українська юридична енциклопедія», 0,1 друк. арк.

9. «Триваючий злочин», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк.

10. «Спеціальний суб’єкт злочину», «Велика українська юридична енциклопедія»,

0.1 друк. арк.

Тези:

1. «До питання щодо змісту функцій кримінального права та їх співвідношення із 

функціями закону про кримінальну відповідальність», конференція «Кримінально- 

правовое забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» 12-13 жовтня 

2017 р., м. Харків. «Вісник Асоціації кримінального права України», Випуск 2(9), 0,2 

друк. арк.

8. Оробець Костянтин Миколайович, к.ю.н., доцент

«Поняття та види цінностей у кримінальному праві» 1,5 друк.арк.

Опубліковано 2,5 друк.арк.

Навчальний посібник.:

1. «Порівняльне кримінальне право України та Англії», Параграф «Обставини, що 

виключають злочинність діяння», 1,0 друк. арк.

Терміни:

1. «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк. арк.

2. «Злочини у сфері охорони тваринного світу», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,2 друк. арк.



Тези:

1. «Щодо ієрархії цінностей у кримінальному праві», конференція «Актуальні 

проблеми права на сучасному етапі розвитку державності», м. Люблін, Республіка 

Польща, 20- 21 жовтня 2017 p., 0,3 друк. арк.

2. «Аксіологічні аспекти протидії корупційним злочинам», круглий стіл 

«Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про запобігання 

корупції», м. Запоріжжя, 1-2 грудня 2017 p., 0,2 друк. арк.

Статті:

1. «Класифікація цінностей як елементів аксіосфери кримінального права», 

«Підприємництво, господарство і право», № 12, 0,6 друк. арк.

9. Харитонов Сергій Олександрович, кло.н., доцент

«Військові злочини», 2,0 друк. арк.

Опубліковано 3,9 друк. арк.

Статті:

1) Харитонов С.О. До питання протиправносгі військових злочинів. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету, т. 2,- 2017.- № 45.- С.85-89 0,5 

друк. арк.

2) Харитонов С.О. Наслідки військових злочинів за кримінальним 

законодавством України. Visegrad journal on human rights.-2017.- № З,- C. 203-208

0,5 друк. арк.

3) Харитонов С.О. Щодо питання способу вчинення військових злочинів за 

кримінальним законодавством України//Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції.- 201 7.- №4,- С. 1 76-179 0,5 друк. арк.

4) Харитонов С.О. Методологія наукового дослідження проблеми військових 

злочинів// Науковий вісник Херсонського державного університету.-2017,- Т.2.- 

Вигі. 4,- С. 91-94 0,5 друк. арк.

5) Харитонов С.О. Історично-порівняльний нарис кримінальної 

відповідальності за військові злочини// Електронне наукове фахове видання



порівняльно-аналітичне право.: ДВНЗ "Ужгородський національний університет".- 

2017.- №3,- С. 204-207 0,5 друк. арк.

Терміни:

1. «Злочини проти порядку підлеглості та військової честі», «Велика 

українська юридична енциклопедія», 0,2 друк. арк.

2. «Злочини проти порядку експлуатації озброєнння та військової техніки», 

«Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк. арк.

3. «Військовослужбовець, як суб'єкт злочину», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,3 друк. арк.

4. «Військові злочини, злочини проти встановленого порядку несення 

військової служби», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк. арк.

Навчальний посібник:

1. «Кваліфікація злочинів», Розділ «Кваліфікація злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи», 0,5 друк. арк.

10. Самощенко Ігор Вікторович, к.ю.н, доцент (0,25 ставки)

Опубліковано 2,5 друк.арк.

Терміни:

1. «Злочини у сфері охорони тваринного світу», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 02 друк. арк.

2. «Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден», 

«Велика українська юридична енциклопедія», 0,2 друк. арк.

3. «Погроза в кримінальному праві», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,3 друк. арк.

4. «Полювання незаконне», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,3 

друк. арк.

Навчальний посібник: 1/ 1, 5 друк, арк.

1. «Кримінальне право України та Англії. Питання Загальної частини», Розділ 

«Покарання, 1,5 друк. арк.



/ / .  Осадча Анна Сергіївна, к.ю.н., асистент

«Порівняльний аналіз суб’єкта злочину за кримінальним правом України та Англії»,

1.5 друк. арк.

Опубліковано 2,4 друк.арк.

Тези:

1. «Кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом нри сукупності злочинів», 

конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні», 18-19 

серпня 2017 р., м. Львів, 0,2 друк. арк.

2. «Деякі проблеми співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом», конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації», 12-13 жовтня 2017 р., 0,3 друк. арк.

Терміни:

1. «Спеціальний суб’єкт злочину», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,1 

друк. арк.

Навчальний посібник:

I. «Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини)», Розділ «Поняття суб’єкта злочину за кримінальним правом 

України і Англії», 1,0 друк. арк.

II. Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., асистент (0, 25 ставки)

«Кримінальна відповідальність та інші заходи кримінально-правового характеру»

1.5 друк. арк.

Опубліковано 2,19 друк. арк.

Монографія:

1. «Актуальні питання кримінального законодавства України та практики йогс 

засговування», Підрозділ «Проблеми покарання за злочини проти життя та здоров’я)

0,6 друк. арк.



Стаття:

1. «Системность оснований криминализации в уголовном праве», «Вестник 

Барановичского государственного университета», Выпуск 5, 0,4 друк, арк.)

Тези:

1. «Про свободу особистості у кримінальному праві», конференція «Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності», 03 березня 2017 р., м. Хмельницьк, 0,14 друк. арк.

2. «Некоторые проблемы динамических изменений санкций уголовного закона», 

конференція «Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути 

совершенствования», 11-13 мая 2017 г., г. Барановичи, 0,25 друк. арк.

3. «Про поняття заходів кримінально-правового впливу», конференція «Актуальні 

питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення судової і 

правоохоронної систем», 9 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, 0,2 друк. арк.

Терміни:

1. «Білогриць-Котляревський Леонід Сергійович», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,1 друк. арк.

2. «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,1 друк. арк.

3. «Кисельов Олександр Дмитрович», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,1 друк. арк.

4. «Немировський Еммануїл Якович», «Велика українська юридична 

енциклопедія», 0,1 друк. арк.

5. «Обмеження волі «Велика українська юридична енциклопедія», «Велика 

українська юридична енциклопедія», 0,1 друк. арк.

6. «Тихенко Сергій Іванович», «Велика українська юридична енциклопедія», 0,1 

друк. арк.

1.3. немає.
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1.4. немає.

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми полягає у тому, що вони використовуються в проектах Постанов Пленуму 

Верховного Суду України, у Науково-практичному коментарі Кримінального 

Кодексу України, у підготовці відповідей на запити Комітету Верховної Ради з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Національної поліції 

України, а також монографіях, наукових статтях та навчально-методичній літературі.

1.7. Наукова новизна отриманих результатів.

Панов М. І. - Вперше в науці кримінального права України визначено 

функціональний підхід як обов’язкову складову методології наукових досліджень, 

зокрема, при аналізі функцій кримінального права як галузі права та окремих його 

елементів: складу злочину, поняття злочину та його ознак, протиправності, інш. 

Розглянуто види джерел кримінального права з поділом їх на обов’язкові (норми 

Конституції) норми актів міжнародно-правового характеру, закони України про 

кримінальну відповідальність та субсидіарні. Відстоюються позиції, що акти 

тлумачення норм кримінального права та акти застосування таких норм не можуть 

визнаватися у якості джерел кримінального права. Розглядають функції субсидіарних 

норм як джерел кримінального права, зокрема, конкретизуюча і додаткова до норм 

кримінального права, які визначають суспільно небезпечні відносини як злочинні і 

карані.

Анісімов Г. М. - Висвітлені проблеми суб’єктивних ознак злочинів в сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

спрямовані на вдосконалення практики застосування чинного кримінального закону.

Володіна О. О. - Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці 

проблемних питань кримінальної відповідальності за злочини проти волі, честі та 

гідності особи.

Гальцова  В. В. - Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки незаконних дій 

щодо усиновлення (удочеріння) та їх кваліфікуючі ознаки; розглянуто насильство в
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сім'ї, як суспільно небезпечне посягання на сім'ю, права та інтереси неповнолітніх; 

пропонується проект норми, що встановлювала б кримінальну відповідальність за 

насильство в сім’ї).

Дзюба Ю. П. -  Досліджено суспільні відносини, що складаються у сфері 

документообігу. Вироблено додаткові аргументи на користь того, що родовим 

об’єктом суспільних відносин у цій сфері є порядок управління.

Ємельяненко  В. В. -  Визначено та охарактеризовано систему злочинів проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту (розділ X Особливої частини КК України).

Зінченко І. О. -  Розглянуті питання кваліфікації множинності в аспекті нової 

практики та її відмежування від конкуренції кримінально-правових норм. Вперше 

розглянуто інститути співучасті та стадій за кримінальним правом Англії і України в 

порівняльному аспекті.

Оробець К. М. -  Висвітлені недостатньо досліджені у літературі проблеми щодо 

розуміння поняття та видів цінностей у кримінальному праві, сформульовані наукові 

положення щодо співвідношення між різними видами цінностей в межах аксіосфери 

кримінального права

Самощенко І. В. - Наукова новизна отриманих результатів полягає в низці 

пропозицій по вдосконаленню чинного кримінального законодавства, проведенні 

порівняльного аналізу положень КК України та кримінального законодавства 

зарубіжних країн.

Харитонов С. О. -  Наукова новизна отриманих результатів полягає висвітлені 

недостатньо досліджені у літературі проблеми щодо поняття кваліфікації військових 

злочинів

Осадча А. С. -  Наукова новизна отриманих результатів - полягає у порівнянні 

видів і ознак суб’єктів злочину за кримінальним правом України і Англії, пропозицій 

щодо вдосконалення та застосування норм, що встановлюють кримінальну 

відповідальність спеціальних суб’єктів злочину.

Новікова К. С. - Розроблені теоретично обгрунтовані висновки щодо



перспектив розвитку покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Крізь призму 

кримінального права розглянута свобода та визначені межі її обмеження державою. 

Зроблені пропозиції стосовно усунення протиріч з положеннями Загальної частини, 

досліджена проблема відсутності єдиного підходу до розуміння доцільності деяких 

санкцій в Особливій частині за окремі злочини. Запропонована логічна система 

підстав криміналізації та визначені конкретні види і їх взаємозв’язок між собою.

2. ВП РО В А Д Ж Е Н Н Я  РЕЗУ Л ЬТА ТІВ НАУКОВИХ Д О С Л ІД Ж Е Н Ь

2Л. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних 

актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих 

груп та комісій по розробці законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в 

розробці котрих брала участь кафедра, орган, якому було направлено підготовлений 

проект або рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів).

1) Висновок на запит №  2090/12/46-17 від 03.03. 2017 р. Заступнику Міністра з 

питань європейської інтеграції Петухову C. І. щодо аналізу окремих положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до КК України щодо забезпечення його 

гармонізації з полож еннями між народного права» ( проф. Панов М.1., доц. Анісімов 

Г.М., доц. Харитонов С.О, доц. Самощенко LB., доц. Смельяненко В.В.)

2) Висновок на запит №  04-18/3-866 від 13.05.2017 р. Голові Комітету Верховної 

Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем 'якіну

A.A. на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо адаптації застосування окремих інститутів кримінального права до 

європейських стандартів ( реєстр № 6344 від 11.04.2017 р.) (проф. Панов М.І., доц. 

Зінченко І.О., доц. Харитонов C.ü.).

3) Підготовка висновку на проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо адаптації порядку застосування окремих 

інститутів кримінального права до європейських стандартів» (реєстр № 6344 від

11.04.2017р.) .



2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів 

вищих судових органів (навести перелік). -  немає.

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих 

груп та ін.

Панов М. І. - Голова координаційного бюро з проблем кримінального права 

відділення кріт інаїьно-правовнх наук НАПрН України. Є академіком Академії 

правових наук України, заслуж ений діяч науки та техніки; член спеціалізованої Ради 

Д. 64.086.02 із захисту кандидатських та докторських дисертацій; член 

спеціалізованої вченої ради К  64.502.01 у  Науково-дослідному інституті вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих 

спеціалізованих Судів України (з наданням короткого змісту найважливіших) та 

викладачів, які їх готували. -  не готували

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. -  не готували.

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік).

1. Науково-теоретичний семінар. Доповідь Ііавликівського В. І. за матеріалами 

монографії «Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної 

діяльності ж урналістів в Україні», який проводився Координаційним бюром з 

проблем кріпи пального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України 

спільно з кафедрами кримінального права №1 та № 2 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого та сектором дослідження кримінально- 

правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВГІЗ імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України (27.01.2017)

2. Круглий стіл «Логіка та проблеми застосування норм кримінального права»



спільно з кафедрою логіки (м. Харків, 15 лютого 2017 р.).

3. Науково-теоретичний семінар «Норма кримінального права: поняття, 

структура та функції»; «Аксіологічний підхід у  кримінальному праві» (м. Харків, 

19.05.2017 р.)(спільно з кафедрою кримінального права №  1)

4. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (12.11 - 13.11.2017 м. 

Харків), проводилася Координаційним бюром з проблем кримінального права 

відділення кримінально-правових наук НАНрН України, спільно з кафедрами 

кримінального права №1 та № 2 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого та сектором дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю Н Д ІВ П З імені академіка В.В. Сташиса НАГІрН України

З.Між кафедральний семінар «Кримінальне право та процес на зламі епох» 

присвячений 95-річчю від дня народження професора М. 1. Бажанова (19 грудня 

2017р.)

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).

Таблиця №  1.

№

п/п

Термін проведення конференції,  
назва, місто

Кількість викладачів  

кафедри, які взяли участь

Міжнародні

1

Міжнародна науково-практична конференція 
«Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глобалізації» (12.1 1 - 
13.1 1.2017 м. Харків)

12

2
Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та стан дотримання захисту прав 

людини в Україні» 18-19 серпня 2017 р., м. Львів.
1

3

III Международная научно-практическая 
конференция «Уголовная политика Республики 
Беларусь: состояние и пути совершенствования: 
сборник материалов», г. Барановичи, 11-13 мая 

2017 года

1

4
Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми права на сучасному етапі 
розвитку державності», м. Люблін, Республіка

1

20



Польща, 20-21 жовтня 2017 р.;

5
IV  Міжнародна наукова-практична конференція 

«Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» 15 грудня 2017 р,- Харків

1

6
Міжнародна науково-практична конференція 

«Політика в сфері боротьби зі злочинністю» 9-10 
грудня 2016 р., м. Івано-Франківськ

1

7
Міжнародна науково-практична конференція 

«Політика в сфері боротьби зі злочинністю» 8-10 
червня 2017 р.. м. Івано-Франківськ

1

8
міжнародна науково-практична конференція 
«Одеські юридичні читання» 10-11 листопада 

2017 року. Національний університет «Одеська 
юридична академія» (м. Одеса)

1

Всеукраїнські

1

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно- 
розшукової діяльності», Хмельницький, 03 

березня 2017 року

2

2

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні питання кримінального 
права, процесу і криміналістики, удосконалення 

судової і правоохоронної систем», 
м. Сєвєродонецьк. 19 травня 2017 р.

1

3
Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання протидії 
кіберзлочинності та торгівлі людьми» 15 

листопада 2017 р., м. Харків

2

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь).

1. Республіка Польща, м. Люблін, Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку державності», 20-21  

жовтня 2017р.,к.ю.н., доц. Оробець K.M.

2. Республика Беларусь, г. Барановичи, III Меж дународная научно-практическая 

конференция «Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути 

совершенствования: сборник материалов» 11-13 мая 2017 года , к.ю.н., ас. Новікова

21



3. Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  ВИДАВНИЧОЇ Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  КАФЕДРИ

3.1.

І. Новікова К. А. Проблеми покарання за злочини проти життя та здоров’я. 

Підрозділ 3.5. «Актуальні питання кримінального законодавства України та практики 

його застовування», 0,6 д. а.

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, обсяг в 

друк.арк.).

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (автор, 

назва, обсяг в друк.арк.).

1. Зінченко І.О. «Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції 

кримінально-правових норм», 6,0 д.а.

2. «Кваліфікація злочинів»: 2-ге видання доповнене та перероблене Г.М. 

Анісімов, О.О. Володіна, І.О. Зінченко та за рсд. М.І. Панова. X.: Право, 2017.- 360с., 

загальний обсяг 20,93 друк.арк.

Панов М. І. «Вступ», 0,2 д.а.; Розділ І. «Загальні засади кваліфікації злочинів», 

3,0 друк.арк.; Розділ V. «Кваліфікація злочинів проти власності», 2,4 друк.арк. 

(всього 5,6 друк.арк.)

Зінченко І. О. Розділ II. «Кваліфікація злочинів проти життя», 1,5 друк.арк. 

Володіна О. О. Розділ III. «Кваліфікація злочинів проти здоров'я особи», 0,7 

друк.арк.; Розділ VIII «Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та 

моральності», 0,5 друк.арк. (всього 1,2 друк.арк.)

Анісімов Г. М. Розділ IV «Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи», 2,0 друк.арк./

Харитонов С. О. Розділ IV «Кваліфікація злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи» 0,5 друк.арк.

Дзюба Ю. П. Розділ V «Кваліфікація злочинів проти власності», 2,6 друк.арк.



Ємельяненко В. В. Розділ VII «Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації автотранспорту та міського електротранспорту», 1,3 друк.арк.

3. «Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини)», загальний обсяг 9.0 друк. арк.

Панов М. І §  1. «Джерела кримінального права», § 2. «Поняття злочинного 

діяння», 2,5 друк.арк.

Зінченко І. О. §4 «Суб’єкт злочину», §6 «Стадії вчинення злочину», §7 

«Співучаст ь», 1,5 друк.арк.

Дзюба Ю. II. §3 «Підстави кримінальної відповідальності (діяння та винність)»,

1,5 д.а.

Осадча А. С. §4 «Суб’єкт злочину», 1,0 друк.арк.

Оробець К. М. §5 «Обставини, що виключають кримінальну відповідальність 

(злочинність діяння)», 1,0 друк.арк.

Самощенко І. В. §8 «Поняття і види покарань», 1,5 друк.арк.

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 12/7,2 друк, арк

з них:

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.) -немає

3.4.2. у міжнароднх наукомегричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік - немає

3.4.3. у міжнародних наукомегричних базах даних (окрім Scopus та Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік.

1. Панов М.І. Функціональний підхід -  необхідна складова методології 

наукових досліджень кримінального права// Право України . - 201 7. - №2,- С. 14-22 - 

(0,7 друк, арк.)  - Міжнародна наукометрична база даних «НеіпОпІіопе» (США); 

Міжнародна наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.» (США); 

Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Варшава 

Польща);



2. Панов М.І. Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення// 

Право України. -  2017. - №6,- С. 80-89 -  (0,8 друк, арк.)  - Міжнародна 

наукометрична база даних «НеіпОпІіопе» (СІМА); Міжнародна наукометрична база 

даних «EBSCO Publishing, Inc.» (СІНА); Міжнародна наукометрична база даних 

«Index Copernicus International» (Варшава Польща)

3. Харитонов С.О. До питання гіротиправності військових злочинів// Науковий 

вісник Ужгородського національного університету, т. 2.-2017.- № 45,с.85-89 0,5 

друк.арк. науково метрична база Index Copernicus Intemetional;

4. Харитонов С.О. Наслідки військових злочинів за кримінальним 

законодавством України// Visegrad journal on human rights.- 2017.- № 3,c. 203-208 0,5 

друк.арк. науково метрична база Index Copernicus Intemetional;

5. Харитонов С.О. Щодо питання способу вчинення військових злочинів за 

кримінальним законодавством України Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції .-2017.- №4 с. 176-179 0,5 друк.арк. науково метрична база Index 

Copernicus Intemetional;

6. Харитонов С.О. Методологія наукового дослідження проблеми військових 

злочинів // Науковий вісник Херсонського державного університету т.2 вигі. 4 с. 91-94

0,5 друк.арк. науково- метрична база Index Copernicus Intemetional

7,Оробець К.М. Класифікація цінностей як елементів аксіосфери кримінального 

права // Підприємництво, господарство і право. -  2017. - № 12. -  0,6 друк.арк. Index 

Copernicus International

8. Зінченко І. О. Функції кримінального права та їх співвідношення із функціями 

закону про кримінальну відповідальність. (У співав, з Шевченком Є.В.)// Економічна теорія 

і право,- 2017.-3№.-С. 171-186. 0.9 друк.арк. -  (Google Scholar, Index 

Copernicus International, Information Matrix for the Analysis of  Journals (MIAR), 

Infobase lndex, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS), Cosmos Impact Factor, 

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Academic Research Index 

(ResearchBib)_, Directory of  Research Journals Indexing (DRJ1), JOURNAL FACTOR.



The Journal Impact Factor (JIF), Scientific World Index, Open_Academic_Journals_Index, 

Polska_Bibliografia_Naukowa (PBN), Science Library Index, Наукова періодика України)

9. Гальцова  В. В. Чинники, що обумовлюють кримінально-правову заборону 

незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169 КК України) // «Юридичний 

науковий електронний журнал» -  2017. -  № 1. -  С. 119-122, електронний ресурс 

[http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id::;:66] (0,6 д.а.) - Index Copernicus 

(Варшава, Польща)

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of  Science) -немає

Таблиця M3. Показники видавничої діяльності кафедри
Всього

друкованої

продукції

Моногра

фії

Наукові 

статті в 

наук, 

журналах 

та наук, 

ібі ринках

Течи 

доповідей та 

наук, 

повідомлен ь 

на

конференціях

Підручники 

та навчальні 

посібники } 

грифом 

МОИ

Підручники, 

навчальні 

посібники 

беї грифу 

МОН

Збірники 

нормані 

вної 

л ітерату 

ри

Кодекси,

коментар

і

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача

3 2 /4 8 ,2 1/0,6 12 /7 ,4 1 7 /4 ,1 9 0 3 / 3 5 ,9 3 0 0 4 ,0

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій -  немає.

4. РО ЗВ И Т О К  ТА З М ІЦ Н Е Н Н Я  Т В О Р Ч И Х  ЗВ’ЯЗКІВ

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах підвищення 

кваліфікації).

За звітний період кафедра брала участь в діяльності Інституту підвищення 

кваліфікації НЮ АУ ім. Я.Мудрого, де проходять стажування та підвищують 

кваліфікацію фахівці, які працюють у  вищих навчальних закладах, в юридичних 

установах та організаціях:
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проф. Панов М. I.

1. «Школа професійної майстерності» (2 лекції);

2. «Школа кримінального права» (ОБСЄ - координатор проектів в Україні) (2 

лекці|)

4.2. не проводили

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої 

влади та ін.

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно 

вказати всі види консультацій наданих викладачами).

1) Науково-правовий висновок за запитом адвоката Радзієвського Ю.Є. щодо 

правильності і обґрунтованості кримінально-правової кваліфікації дій Лисенка Д.В. 

за ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 К К  України.(Зінченко І. О.)

2) Науково-правовий висновок за запитом адвоката Вишневецького Ю.О. щодо 

питань кримінально-правової кваліфікації діянь, відповідальність за які передбачена 

ст.ст. 364, 364і КК України. (Зінченко І. О.)

5. НАУКОВІ Ш К О Л И  ТА ПІДГОТОВКА Н А У КО В О -П ЕД А Г О Г ІЧ Н И Х

КАДРІВ

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі 2 аспіранти денної форми навчання: аспіранти 3-го  року навчання 

Барська Л.Т., ГІрудніков В.В. (науковий керівник проф. Панов М.І.), І аспірант  

заочної форми навчання 1-го року -  Шапошников Ю.В.

5.2. немає.

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації).
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кандидатські:

1. Відгук офіційного опонента на дисертацію Мухамеджанової А.Р. «Кримінально- 

правова характеристика насильства над населенням у районі воєнних дій (ст. 433 КК 

України» (Харківський національний університет внутрішніх справ, 28 квітня 2017р.) 

(доц. Дзюба Ю.П.)

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо 

кількісні показники). 

докторські:

1. Відгук на автореферат дисертації Литвинова Олександра Миколайовича 

«Право як феномен культури», поданої на здобуття ступеня доктора юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.12 -  філософія права. (Панов М. І.) 

кандидатські:

1. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук А. Я. Берні «Примусові заходи медичного характеру: правова 

природа та види». (Панов М.І.; Ємельяненко В.В.; Самоіценко І.В.)

2. Відгук на автореферат дисертації Маломужа Сергія Ігоровича «Малозначність 

діяння в кримінальному праві України», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (Панов М.І.; Зінченко І.О.; Оробець 

К.М.)

3. Відгук на автореферат дисертації Бельського Ю.А. на тему «Кримінальна 

відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(спеціальність 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право (Панов М.І.; Володіна О.О.)

4. Відгук на автореферат дисертації Лемехи Романа Ігоровича «Поняття істотної 

шкоди за кримінальним правом України», поданої на здобуття наукового ступеня



кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (Панов М.І.; Зінченко I.О.; Ємельяненко 

В.В.; Осадча A.C.)

6. У Ч А С Т Ь  К АФ ЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ  Н А С Е Л Е Н Н Я

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації - участь не брали.

7. НА УКОВО-ДОСЛІДНА Р О Ь О Г А  С ТУ ДЕН ТІВ

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.

Науково-дослідна робота студентів розглядалась кафедрою як суттєва складова 

частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи студентів.

На кафедрі кримінального права постійно працює гурток під керівництвом доц. 

Зінченко І.О. У роботі гуртка беруть участь викладачі, які здійснюють керівництво 

підготовкою доповідей окремих студентів -  це Панов М.І., доц. Володіна О.О., доц. 

Харитонов С.О., Дзюба К).П., Смельяненко В.В., доц. Анісімов Г.М., доц. Гальцова

В.В., доц. Оробець K.M., ас. Осадча A.C. У роботі гуртка приймають участь студента

2, 3, 4 та курсів денного відділення. Як правило, у гуртку працюють студенти, які 

записалися у гурток на 2 курсі.

За звітний період у роботі гуртка постійно брали участь більше 80 студентів. 

Тематика гуртка охоплює значне коло проблем злочинності, теоретичних і 

практичних проблем, що виникають у сфері кримінально-правових відносин.

Засідання гуртка проводиться у залежності від підготовки доповідей, але не 

менше ніж один раз у тиждень. За звітний період було проведено понад 65 засідань 

гуртка.

Викладачі кафедри, які керують підготовкою доповідей, виходячи з теми, 

надають методичні рекомендації по структурі роботи, головних проблемах, вивченню 

літератури, матеріалів судової практики. Також знайомлять студентів з останніми



змінами та доповненнями до КК України, новими Постановами Пленуму Верховного 

Суду України, умовами проведення конкурсів студентських наукових робіт, 

студентських конференцій. В поточному році студентам дано значну кількість 

індивідуальних консультацій з питань підготовки наукових доповідей та курсових 

робіт. Окрім того, що студенти захищають наукові доповіді та повідомлення, беруть 

участь у обговореннях та дискусіях.

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк.арк. -  130/26,2 друк.арк.

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачами одиниць/друк.арк. -  немає.

8. С П ІВ Р О Б ІТ Н И Ц Т В О  З Р Е Д А К Ц ІЙ Н И М И  К О Л Е Г ІЯ М И  

Ж У Р Н А Л ІВ  ТА ЗБ ІРН И К ІВ

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких), 

проф. Панов М. І.- член редколегії міжвідомчого наукового збірника член 

редколегії міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законності», «Бюлетень 

Міністерства Юстиції України», науково юридичного журналу «Юридична наука», 

член колегії науково-практичного юридичного журналу «Судова практика» та член 

наукових рад: «Право України», «Україна юридична», «Наука і правоохоронна», 

«Адвокат», член редакційної колегії Міжнародної науково-практичної конференції 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» 

(12.11 - 13.1 1.2017 м. Харків)

дон- Володіна О. О. - член редакційної колегії Збірника тез доповідей та 

наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 12-13 

жовтня 2017 р. ««Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в 

умовах глобалізації».; член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції «IV
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Міжнародна наукова-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» 15 грудня 2017 р.-Харків.

доц. Зінченко І. О. - член редакційної колегії Збірника тез доповідей та 

наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 12-13 

жовтня 2017 р. «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в 

умовах глобалізації; член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції «IV 

Міжнародна наукова-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» 15 грудня 2017 р.-Харків.

доц. Гальцова  В.В. - член редакційної колегії Збірника тез доповідей та 

наукових повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції «IV 

Міжнародна наукова-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» 15 грудня 2017 р.-Харків.

ас. Осадча A.C. - член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції «IV 

Міжнародна наукова-практична конференція «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» 15 грудня 2017 р,-Харків.

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМ ІЇ ,  С Т И П Е Н Д ІЇ  

О Т РИ М А Л И  НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

ІІанов M. І.

1. Переможець XIX обласного конкурсу вища школи Харківщини - кращі імена 

2017р. у номінацією «Завідувач кафедри»

2. Подяка за високий рівень організації та активну участь у вікторині з 

кримінального права «Злочини та покарання» серед юних правознавців міста Харкова 

у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого

3. Подяка за високий рівень організації та активну участь у III Всеукраїнському 

турнірі з кримінального права серед студентів вищих навчальних закладів (від 

директора слідчого-криміналістичного інституту)



Харитонов С. О.

1. Подяка за високий рівень організації та активну участь у вікторині з 

кримінального права «Злочини та покарання» серед юних правознавців міста Харкова 

у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

2. Подяка за високий рівень організації та активну участь у III Всеукраїнському 

турнірі з кримінального права серед студентів вищих навчальних закладів (від 

директора Слідчого-криміналістичного інституту).

3. Почесна грамота за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків від 

Харківської обласної організації Союзу юристів України.

Зінченко І. О.

1. Подяка проректора з наукової роботи за активну участь у підготовці і 

проведенні турніру з кримінального права

2. Подяка за високий рівень організації та активну участь у вікторині з 

кримінального права «Злочини та покарання» серед юних правознавців міста Харкова 

у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (від директора 

Слідчого-криміналістичного інституту)

3. Подяка за високий рівень організації та активну участь у III Всеукраїнському 

турнірі з кримінального права серед студентів вищих навчальних закладів (від 

директора Слідчого-криміналістичного інституту)

Гальцова В. В.

1. Подяка за високий рівень організації та активну участь у вікторині з 

кримінального права «Злочини та покарання» серед юних правознавців міста Харкова 

у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (від директора 

Слідчого-криміналістичного інституту).

2. Подяка за високий рівень організації та активну участь у III Всеукраїнському 

турнірі з кримінального нрава серед студентів вищих навчальних закладів (від 

директора Слідчого-криміналістичного інституту).

ЗІ



Анісімов Г. М.

1.Подяка за високий рівень організації та активну участь у вікторині з 

кримінального права «Злочини та покарання» серед юних правознавців міста Харкова 

у 1 Іаніональному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (від директора 

Слідчого-криміналістичного інституту)

2. Подяка за високий рівень організації та активну участь у III Всеукраїнському 

турнірі з кримінального права серед студентів вищих навчальних закладів (від 

директора Слідчого-криміналістичного інституту).

Осадча А. С.

1. Подяка проректора з наукової роботи за активну участь у підготовці і 

проведенні турніру з кримінального права (від директора Слідчого- 

криміналістичного і н сти ту ту).

10. ВКАЗАТИ ІН Ш У  ІН Ф О Р М А Ц ІЮ  Щ О Д О  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ Д У М К У  ЗА СЛУ ГОВУ Є УВАГИ 

Володіпа О.О.

Керівництво написанням та рецензування тез наукових доповідей студентів 2 та З 

курсу -  48 тез.

Складання та рецензування тестових завдань для суддів Верховного Суду України 

Ємельяненко В. В.

Пройшов повний курс підвищення кваліфікації в школі з кримінального права права 

«Системні зв’язки кримінального права» (18-20.10.2017, м. Харків) (94 год., 2017). 

Дзюоа Ю. ГІ.

Підвищення кваліфікації викладачів кримінального права за темою : 

Кримінальне право в системі міжгалузевих зв’язків. -  ШОУ ім. Ярослава Мудрого, 

спільно з представництвом ОБСС в Україні. -  94 години. -  жовтень 2017 р., м.

Харків;



Отримано сертифікат про підвищення кваліфікації, як викладача кримінального 

права за підписом Ректора університету В.Я.Тація та координатора проектів ОБСЄ в 

Україні Вайдотаса Верби (жовтень 2017 p.).

Отримано сертифікат про участь у роботі «VI-го міжнародного форуму з 

практики ЄСПЛ : право на справедливий суд» за підписом Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні Вайдотаса Верби та Голови офісу Ради Свроии в Україні Моргена 

Енберга (листопад 2017 р).

Гольцова В. В.

1. Підготовка міжвузівського турніру з кримінального права;

2. Підготовка команди СКІ до участі у турнірі (1 місце);

3.Підготовка вікторини з кримінального права «Злочин та покарання» для школярів 

10-11 класів м. Харкова

4. Наукове редагування 22 тез наукових повідомлень на студентських конференціях: 

(Татаренко Я.C.; Івашко Я.С.; Андроіцук О.Ю.; Ніколаєва К. (2 тез); Баранова Д.; 

Волошин В.Д.; Джафаров Д. Е. огли; Житнікова В.В. (2 тез); Карпенко К.Д.; Козій 

О.І.; Крістенкова Ю.С. (2 тез); Савчук И.О.; Силенок К.П.; Пістра Я.В.; Мамзер Т.; 

Терлецька А.1.; Ходош A.B.; Хромова А.О.; Шукалова Д.Д.

Зінченко I. О.

С керівником написанням та рецензування тез наукових доповідей студентів - ЗО тез. 

Осадча А. С.

С науковим керівником у написанні та опублікуванні 30 наукових студентських тез. 

Пройшла курс підвищення кваліфікації викладачів кримінального права з тем 

«Системні зв'язки кримінального права», під егідою координатора проектів ОБСС 

Україні.

Завідувач кафедрою 
кримінального права  №  2 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук


