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за 2018 рік

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.

Панов Микола Іванович

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, 

професор кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.

Суспільна небезпечність діяння — фундаментальна категорія кримінального 

права - 2 ,0  д.а.

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

Суспільна небезпечність діяння  -  фундаментальна категорія кримінального права. 

Загальні положення кваліфікації злочинів. Законодавча модель кваліфікації злочинів. 

Кваліфікація злочинів за о б ’єктивною стороною складу злочину. Кваліфікація 

злочинів, вчинених у  співучасті. Кваліфікація злочинів за об'єктом та предметом. 

авт. 6,0 д.а. -  40 д.а.

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.).

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

Розроблено поняття кваліфікації злочинів, гносеологічні та формально-логічні 

аспекти кваліфікації, розмежування суміжних злочинів, відмежування злочинних 

діянь від незлочинних. Вперше, висвітлено проблему понятійного апарата 

кримінального права, розглянуті поняття, категорії та термінологія кримінального 

права як складові елементи понятійного апарата, показано їх наукове та 

практичне значення.

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 нормативно-правових актів.

1. Висновок на запит eux. № 354-16/1383 від 04.05.2018 Судді 

Конституційного Суду України Коліснику В.П. відносно конституційного подання 

до Конституційного суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України, (проф. Панов 

М.І., доц. Анісімов Г.М.).

2. Висновок на запит № 7279 від 20 квітня 2018 року Голові комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України Кож ем’якіну A.A. щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень».

Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» №  7279 від 20 квітня 2018 року (всі члени 

кафедри).

3. Висновок на запит №23/1/3-32669-17 від 12.03.2018 Начальнику 

Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 

Горбатюку С.В. щодо правової кваліфікації дій військовослужбовців за cm. 424, 

ст.365 або ст. 426-1 КК України, (проф. Панов М.І., доі{. Харитонов С. О.)

4. Висновок на запит Заступнику керівника Апарату Верховної Ради 

України Теплюку М.О. щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

законодавства України щодо кримінальної відповідальності за підкуп учасника 

масового заходу)», (грудень 2017р.)

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.

Голова координаційного бюро з проблем кримінального права відділення 

кримінально-правових наук НАПрН України. С академіком Академії правових наук 

України, заслужений діяч науки та техніки.

6. Зв’язок з практикою:
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів.

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

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

«Школа професійної майстерності» (2 лекції);

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

лекції)

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян.

1. Науково-експертний висновок на запит адвоката Александрука P.A. за №  

24/131-2 від 21.09.2018 щодо повідомлення про підозру, пред’явленого громадянину 

України Демчині П.В. у  вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 368-2 КК України.

2. Науково-консультативний висновок на запит адвоката Беспалого Т.Г. 

відносно науково обґрунтованих і поширених в правозастосовчій практиці підходів 

та рекомендаїщі щодо розв'язання поставлених на розгляд питань.

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).Ні

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення):

1. Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» 

(07 вересня 2018року м. Харків).

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

Харків)

3. Міжнародна науково-практична конференція за темою «Кримінально- 

правове регулювання та забезпечення його ефективності» (18-19 жовтня 2018 

року. НЮУ ім. Ярослава Мудрого)



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Вибрані праці:

1. Панов МЛ. Проблеми методології науки кримінального права: вибр. 

наук. пр./МЛ. Панов; [уклад.: Г.М. Анісімов, В.В. Гальцова; передм. О.В. Петришина, 

В.1. Борисова]. -  Харків.:Право, 2018. -  472 с.- 27,4 д.а.

2. Понятійний апарат кримінального права та його наукове та 

практичне значення. -  Харків.: Право України. -  2018. — 48 с.- 2,8 д.а.

Науковий посібник:

1. Панов МЛ. - Розділ І. Загальні положення кваліфікації злочинів - 

2,5 д.а., розділ II. Законодавча модель кваліфікації злочинів 1,0 д.а., розділ IV. 

Кваліфікація злочинів за о б ’єктивною стороною складу злочину (у співавторстві з 

доц. Володіною О.О.) -  заг. 2,4 д.а., авт. 1,2 д.а., розділ VIII. Кваліфікація злочинів, 

вчинених у  співучасті (у співавторстві з доц. Оробцем KM .) -  заг. 2,2 д.а., авт. — 1,1 

д.а., розділ III. Кваліфікація злочинів за об'єктом та предметом злочину (у 

співаторстві з Дзюбою Ю.П.) - заг. 1,1 д.а., авт. 0,2 д.а. / /  Особливості кваліфікації 

злочинів загальний обсяг авт. 6,0 д.а.

статті:

1. Панов М.І. (у співавт. з Зінченко І.О.) Кримінально-правове забезпечення 

сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної 

науково-практичної конферені{ії з кримінального права, м. Харків, 12, 13 жовтня 

2017p.). -  Право України. -  2018 — № 1 - с .  292-306 -  авт. 0,5 д.а.

2. Панов М.І. Понятійний апарат кримінального права та його науково- 

практичне значення//Право України. -  2018 - №  4 -  с. 205-222 —1,0 д.а., авт. 0,5 д.а.

3. Панов М.І. (у співавт. з Пановою С.В.) Кримінологічна та кримінально- 

правова науки: до проблеми співвідношення і міждисциплінарних наукових зв ’язків// 

К.: Юрінком інтер - Журнал «Юридична Україна» - 2018 - №  7 С. 41-48 -  авт. 0,3 

д.а.

4. Панов М.І. Принцип верховенства права та його реалізація в кримінальному 

регулювання//Юридичний вісник України — 2018 - №  39 -  с.6-7- 0,4 д.а.



5. Панов М.І.. «Кримінально-правоверегулювання та забезпечення його 

ефективності». У співав, з Зінченко І.О. / /  «Право України». - №10.-2018.-С. .- заг. 

1 д. а. -  авт. 0,5 д.а.

6. Панов М.1. «Кримінологія та кримінальне право: до проблеми співвідношення 

і міждисциплінарних наукових з в ’язків»//Вісник Кримінологічної асоціації України - 

№ 2 -2 0 1 8  -  С. 34-43- 0,6 д.а.

тези:

1. Панов М.1. Методологічні аспекти дослідження кримінальної 

відповідальності// Науковий полілог «Фундаменталі проблеми кримінальної 

відповідальності». —X :  Право -  2018 (с. 35-41) —  0,4 д.а.

2. Панов М.1. Принцип верховенства права та його реалізація у  кримінально- 

правовому регулюванні// Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності. Міжнародна науково-практична конференція м. Харків, 18 -  19 

жовтня 2018року — Х.: Право -  2018 (с. 28-34) -  0,4 д.а.

3. Панов М.І. (у співавт. з Анісімовим Г.М.) Щодо конституційності 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (cm. 368-2 КК України)// 

Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки. 

Матеріали III панельної дискусії Другого Харківського міжнародного юридичного 

форуму. - X :  Право -  2018  —  С. 98-102 -  авт. 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.

1. Панов М.І. (у співавт. з Зінченко І.О.) Кримінально-правове забезпечення 

сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами VII Міжнародної 

науково-практичної конференції з кримінального права, м. Харків, 12, 13 жовтня 

2017 p.). -  Право України. -  2018 -  №  1 -  с. 292-306 -  авт. 0,5 д.а. - 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 МЛ. Понятійний апарат кримінального права та його 

науково-практичне значення// Право України. -  2018 - №  4 — с. 205-222 -  0,5 д.а. - 

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

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

наукометрична база даних «Index Copernicus International» (Варшава Польща);

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

•  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»

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є:

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.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.

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

Докторські:

1. Відзив на автореферат дисертації Вознюка Андрія Андрійовича на тему 

«Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення 

злочинних об'єднань та участь у  них як посягання на громадську безпеку» на 

здобуття вченого ступеня доктора наук (спеціальність 12.00.08 -  Кримінальне 

право та кримінологія, кримінально-виконавче право), (проф. Панов МЛ., доц. 

Зінченко І.О., доц. Володіна О. О.).

2. Відзив на автореферат дисертації Данильченка Юрія Броніславовича на 

тему «Тероризм: феномен, детермінація, протидія» на здобуття наукового 

ступеня доктора наук (спеціальність 12.00.08  -  Кримінальне право та кримінологія,
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кримінально-виконавче право), (проф. Панов М.І., доц. Володіна О.О., доц. 

Харитонов С. О.)

Кандидатські:

1. Відзив на автореферат дисертації Дмитришиної Тетяни Іванівни 

«Призначення покарання неповнолітнім у  сучасних умовах», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08  -  

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, (проф. Панов 

М.І., доц. Оробець K.M., ас. Гуд Т.М.)

2. Відзив на автореферат дисертації Тімофєєвої Лілії Юріївни «Гуманістична 

парадигма кримінального права України», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08  -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право, (проф. Панов М.І., доц. Оробець K.M.)

3. Відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Ковальової Тетяни Іванівни «Чинність кримінального 

закону в просторі: теоретико-прикладне дослідження» (проф. Панов М.І., доц. 

Ємельяненко В.В., ас. Новікова К.А.)

4. Відзив на автореферат дисертації Мороза Андрія Олександровича 

«Кримінально-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи 

представника особи (ст. 397 КК України)», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право, (проф. Панов М.І., доц. Харитонов С. О.)

5. Відзив на автореферат дисертації Ольховенка Олега Ігоровича на тему: 

«Кримінально-правова характеристика злочину відмова свідка від давання показань 

або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків 

(ст. 385 КК України)» на здобуття вченого ступеня кандидата наук 

(спеціальність 12.00.08  -  Кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче 

право), (проф. Панов М.І., доц. Володіна 0 .0 .)

6. на автореферат дисертації Ясінь Ілони Миколаївни на тему «Кримінально- 

правова кваліфікація незаконного збагачення за законодавством України», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.08
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-  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) (проф.

Панов М.І., доц. Анісімов Г.М.).

7. Відзив на автореферат дисертації Мельниченка Віктора Леонідовича 

«Кримінально-правова характеристика злочину проведення вибухових робіт з 

порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК України)», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08

-  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (проф. Панов 

М.І., доц. Оробець K.M.)

8. Відзив на автореферат дисертації Ю.В. Орлова на тему: 

«Кримінально-правова характеристика злочину незаконне знищення виборчої 

документації або документів референдуму ( ст. 158-2 КК України)», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 

(проф. Панов М.І., доц. Зінченко 1.0.)

9. Відзив на автореферат дисертації Родіонової Таїси Василівни «Місце 

вчинення злочину за кримінальним правом України», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право, (проф. ПановМ.І., доц. Зінченко І. О., 

доц. Харитонов С.О., доц. Оробець КМ .)

10. Відзив на автореферат дисертації Перешивко Ольги Сергіївни 

«Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги», поданої 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, (проф. 

Панов М.І., доц. Дзюба Ю.П.)

11. Відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Лопащука Дмитра Івановича «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.
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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.

1. Грамота Харківської обласної ради (2018 рік).

« 27 » листопада 2018 р.

(підпис)

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


