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1. Ємельяненко Володимир Віталійович.

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 2.

3. Тема і обсяг запланованої науково-дослідницької роботи.

Об’єктивні ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом; 

кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 1,5 д.а.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Об’єктивні ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом; 

кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 1,9 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези наукових повідомлень та 

ін.) -  наукова стаття та тези.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

Визначено зміст частини об’єктивних ознак незаконного заволодіння 

транспортним засобом, проаналізовано проблемні аспекти кваліфікації порушення 

встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, надано науково обґрунтовані пропозиції щодо зміни у  відповідній 

частині закону про кримінальну відповідальність, а також рекомендації щодо його 

застосування (1,9 д.а.)

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).

Не брав участі.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів.

Рецензував та брав участь у  підготовці експертного висновку щодо проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення



досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень 

від 20.04.2018 № 7279-д.

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

Не був консультантом.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.

Не був консультантом.

6. Зв’язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень.

Не проводив.

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів.

Не готував.

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів та їх рецензування.

Не приймав участі.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

Не читав.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян.

Підготував два науково-правових висновка:

-  на звернення адвоката С. І. Перепелиці від 27.03.2018 р. (вх. № 128-01-617) 

щодо доктринального тлумачення ознак злочину, передбаченого ст. 286 КК України 

«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують транспортними засобами»;

-  на звернення адвоката Я. В. Гришина від 06.06.2018 р. (вх. № 128-01-1109) 

щодо доктринального тлумачення ознак злочину, передбаченого ст. 382 КК України 

«Невиконання судового рішення», а також щодо питань призначення покарання за 

цей злочин.

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).



8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва конференції).

1. Політика в сфері боротьби зі злочинністю (26-28 квітня 2018р., м. Яремче).

2. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (18-19 

жовтня 2018 р., м. Харків).

3. Осіння школа з кримінального права «Права людини і кримінальне право» 

(20-23 листопада 2018 р., м. Харків).

4. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та 

криміналістичного забезпечення безпеки України (ЗО листопада 2018 р., м. Дніпро).

5. Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» 

(07 вересня 2018року м. Харків).

6. II Харківський міжнародний юридичний форум (25 -  28 вересня 2018 року м. 

Харків)

9. Видавнича діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.; дати перелік 

надрукованих робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів).

Наукова стаття:

Ємельяненко В. В., Гуторова Н. О. Кримінальна відповідальність за поруьиення 

порядку реалізації препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів та 

(або) психотропних речовин: боротьба з наркозлочинністю або її імітація. Захист 

прав і свобод людини у  сфері охорони здоров ’я: виклики та реалії реформ: збірн. 

матер. медико-правового форуму. Полтава, 2017. — С. 93-135 (2,0 д.а.) - авт. 1,5 

д.а.

Тези наукових доповідей:

1. Ємельяненко В. В., Житний О. О. Міський підземний транспорт мегаполісу 

як об’єкт критичної інфраструктури (криміногенність та кримінологічна безпека). 

Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Яремче, 26-28 квіт. 2018р.). Івано-Франківськ, 2018. Є. 230-236 (0,3 д.а.) авт.0,2д.а.

2. Ємельяненко В. В. Щодо можливості визнання мопеду предметом 

незаконного заволодіння транспортним засобом. Актуальні проблеми кримінально- 

правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки



України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, ЗО лист. 2018 p.).

Дніпро, 2018. С. 154-162 (0,2 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.

Ні.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.

Не є членом спеціалізованої вченої ради.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.

Не був опонентом.

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.

Кандидатські дисертації:

1. Т.І. Ковальова «Чинність кримінального закону в просторі: теоретико- 

прикладне дослідження» (разом із ас. К.А. Новіковою)

2. Лопащук Д.І. «Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова 

характеристика»

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії).

Ні.

15. Співробітництво з закордонними організаціями.

Немає.

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.

Не брав участь.

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.

Не приймав.

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.

Не отримував.

19. Інше.



5

Пройшов повний курс підвищення кваліфікації в школі з кримінального 

права «Права людини і кримінальне право» (20-23 листопада 2018 р., м. Харків), 

ОБСЕ, Інститут післядипломної освіти ШОУ ім. Ярослава Мудрого, Центр 

підвищення кваліфікації викладачів кримінального права (94 год.).

Співавтор у  обсязі 0,57 д.а. роботи: Тематика курсових робіт з Особливої 

частини кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання 

для студентів III курсу денних факультетів першого (бакалаврського) рівня галузь 

знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ В. Я. Тацій, Л. М. Демидова, Л. В. 

Дорош та ін. /  за заг. ред. Н. В. Невідомої. -  Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2018. -  174 с.

« ЗО » листопада 2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


