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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 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».

Науковими керівниками цієї ЦКП є д.ю.н., проф. Тацій, д.ю.н., проф. Панов М.І.,

k. ю.н., проф. Тютюгін В.І.

В науковій роботі кафедри кримінального права №2 приймали участь 13 виконавців, 

із них 1- доктор юридичних наук, - 9 к.ю.н., доцентів, 3 - к.ю.н., асистенти.

1.2. Штатний склад кафедри (науковці, які працюють на повну та неповну ставку 

на кафедрі виконують відповідний обсяг НДР), їх науковий ступінь, посада, тема та 

обсяг запланованої НДР, обов’язково вказати публікації (монографії, статті, тези) 

кожного викладача.

l. Панов Микола Іванович, д.ю.н., професор

Суспільна небезпечність діяння -  фундаментальна категорія кримінального права -2

Д.а.

Опубліковано - 40 д.а.

Вибрані праці:

1. Панов М.І. Проблеми методології науки кримінального права: вибр. наук. 

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

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 М.І. - 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 об ’активною 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
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співавторстві з доц. Оробцем К.М.) — 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 співаєш, 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 р.). — 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 - N° 39 -  с.6-7- 0,4 д.а.

5. Панов М.І.. «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності». У співав, з Зінченко 1.0. / /  «Право України». - №10.-2018.-0. . - заг. 1 д.а. -  

авт. 0,5 д.а.

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

міждисциплінарних наукових зв ’язків»//Вісник Кримінологічної асоціації України - № 2 -  

2018-С . 34-43- 0,6 д.а.

тези:

1. Панов М.І. Методологічні аспекти дослідження кримінальної відповідальності// 

Науковий полілог «Фундаменталі проблеми кримінальної відповідальності». - X :  Право -  

2018 (с. 35-41)-0 ,4  д.а.

2. Панов М.І. 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.
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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.

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

Корупційні злочини: поняття та види —1,5 д.а.

Опубліковано — 2.0 д.а.

Статті:

Anisimov G.M., Mamychev A.Y., Mordovtseva M.V., Benedyk V.I, Saveliev 

U. M., Mamychev A. Yu. Anti-corruption policy in a socio-cultural space: indicators and 

actual strategies. The Turkish Online Journal o f Design Art and Communication. March. 2018. 

p .679-685(aem. 0,6 д.а.)

тези:

Анісімов Г.М (у співавт. з Лановим М.І..) 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.

Навчальний посібник:

Анісімов Е.М. Розділ VI. Кваліфікація злочинів за суб’єктивною стороною складу 

злочину //  Основи кваліфікації злочинів, авт. 1,2 д.а.

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

Відмежування захоплення заручників від суміжних злочинів. Кваліфікація злочинів за 

об'єктивною стороною -1,5 д.а.

Опубліковано — 1,5 д.а.

Тези:

1. Щодо питання про встановлення кола суб'єктів викрадення людини, вчиненого 

щодо малолітнього// Кримінально-правове регулювання та забезпечення його
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ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. /  

редкол.: В.Я.Тацій (голов.ред), В.І. Борисов (заст.голов. ред.) та ін. - Харків: Право, 2018. -  

С. 285-290 (0,4 д.а.);

Навчальний посібник:

Володіна 0 .0 . Розділ IV. Кваліфікація злочину за об'єктивною стороною// 

Основи кваліфікації злочинів (у спів. З Лановим М.1.) -  2,2 д.а. (авт. —1,1 д.а.)

4. Гальцова Вікторія Володимирівна, к.ю.н, доцент

Об’єктивні ознаки злочинів проти сім'ї, прав та інтересів неповнолітніх, їх відмежування 

від суміжних злочинів. Кваліфікація злочинів залежно від стадії злочину — 1,5д.а. 

Опубліковано - 1 ,6  д.а. 

навчальний посібник:

Гальцова В.В. Розділ VII. Кваліфікація злочинів в залежності від стадії злочину// 

Основи кваліфікації злочинів - 1,2 д.а. 

тези:

1. Щодо імплементації положень Стамбульської конвенції Про домашнє насильство 

у  чинний КК України / /  Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. /  

редкол. : В. Я. Тацій (голов, ред.), В. І. Борисов (заст. голов, ред.) та ін. -  Харків : Право, 

2018. С. 294-298 (0, 4 д.а.)

5. Дзюба Юрій Павлович, к.ю.н., доцент

Кримінально-правова відповідальність за посягання у  сфері документообігу в Україні -  1,5 

д.а.

Опубліковано — 1,5 д.а.

Стаття:

1. Дзюба Ю. П. Щодо питання про кримінальну відповідальність за знищення та 

пошкодження чужого майна /  Ю. П. Дзюба //  Форум права. — 2018. — № 5. — С. 37—41 

[Електроннийресурс] - 0 ,6  д.а.;

Навчальний посібник:
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Дзюба Ю.П. Розділ III. Кваліфікація злочинів за об ’єктом та предметом злочину 

//  Основи кваліфікації злочинів (у спів. З Лановим М.І.) — 1,1 д.а. (авт. —  0,9 д.а.)

6. Ємельяненко Володимир Віталійович, кло.н., доцент

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.

Опубліковано — 1,9 д.а.

Наукова стаття:

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

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 (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. 2018р.). Дніпро, 2018. Є. 63-64 (0,2 д.а.).

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

Проблеми множинності злочинів, порівняльне кримінальне право -1,5 д.а.

Опубліковано -6,3 д.а.

Статті: /

1. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації 

(у співав, з Поновим М.І.) / / Право України. 2018.-№1.-Є.292-306, 1,0 д.а. - авт. 0,5 д.а.
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2. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (у співав, з 

Лановим М.І.).//Право України. - №10.-2018.-0.290-304 .-1 д.а., - авт. 0,5 д.а. 

тези:

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

кримінальну відповідальність ( співав, з Шевченком Є.В.) / /  Вісник Асоціації кримінального 

права України: електрон, наук. вид. /  голов. ред. В.Я.Тацій.-Х.: ГО «ВАКП», 2017.-Вип 

4(8).- С 283-287,- авт. 0,2 д.а.

2. Вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на диференціацію кримінальної 

відповідальності (у співав, з Осадчею А.С.)// Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності,-Харків, 2018.-С. 111-116,- 0,4 д.а., авт. 0,1 д.а.

Навчальний посібник:

Зінченко І.О. Розділ IX. Кваліфікація злочинів при їх множинності — 1,2 д.а., 

Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм — 3,8 д.а.// Основи 

кваліфікації злочинів. -5 ,0  д.а.

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

Злочин як анти цінність — 1,5 д.а.

Опубліковано — 1,7 д.а. 

наукова стаття:

Деякі проблеми криміналівації та декримінсиїізації корупційних злочинів у  контексті 

аксіологічного підходу//Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № З,- С. 128-132. — 0,4 д.а.

розділ навчального посібника:

Розділ VIII. Кваліфікація злочинів, вчинених у  співучасті (у співавторстві з М. І. 

Пановим) //  Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб. —2,2 д.а., авт. 1,1 д.а.

тези наукової доповіді:

Щодо завдань кримінального права як проявів його інструментальної цінності: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності

9. Харитонов Сергій Олександрович, к.ю.н., доцент 

Кримінальна відповідальність за військові злочини -2,0 д.а.
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Опубліковано- 25,8 д.а.

Монографія:
1. Харитонов С.О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним 

правом України: монографія. —Харків: Право, 2018. -  328 с. -  20,5 д.а.

Статті:

1. Лишение воинского звания по уголовному законодательству Украины HLegea si 

viata. Iule 2018 C. 108-112 — 0,6 д.а.

2. Визначення окремих ознак військових злочинів// Вісник Національної академії 

прокуратури України 2018 № 1 (53) С. 78-75 — 0,6 д.а.

3. Тримання у  дисциплінарному батальйоні військовослужбовців// Вісник Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України 2018 № 2, С. 36-41 -0,6 д.а.

4. Співвідношення понять «військовий злочин» та «склад військового злочину»// 

Проблеми законності. 2018, - № 142 С. 179 -188 -0,7 д.а.

5. Соціальна зумовленість військових злочинів// Visegrad journal on human rights № 3 

(volume 2) 2018.- C. 180 -185 -  0,6 д.а.

6. військові злочини в системі кримінального законодавства України// Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Серія «Юридичні науки», 

т.29 (68).-2018.-№ 5. -  С.107-112. -  0,6 д.а.

Тези:

1 .Співвідношення загально правових принципів та презумпцій при кваліфікації 

військових злочинів. «Від громадянського суспільства-до правової держави»// Захист прав 

людини: національний та міжнародно-правовий виміри: XIV Міжнародна науково- 

практична конференція «Від громадянського суспільства -  до правової держави»: Збірник 

тез доповідей. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна С. 196 -200 -  0, 2 д.а.

2. Деякі питання кримінальної відповідальності за військові злочини, вчинені в 

співучасті.//Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук, 

полілогу, м. Харків, 7 верес. 2018 р. /  [упоряд.: ЮВ. Баулін, Ю.А. Пономаренко]. -  Харків: 

Право, 2018. -2 0 8  с.: іл. -  0, 2 д.а.

3. Військові злочини в системі кримінального законодавства України// Кримінально-

правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнародної
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науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 жовт. 2018. - Харків: Право, 2018. — 

552с., С. 307-310- 0, 2 д.а.

Навчальний посібник:

Розділ V. Кваліфікація злочинів за ознаками суб’єкту злочину// Основи кваліфікації 

злочинів.-авт.. 1,0 д.а.

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

Класифікація насильства в кримінальному праві—. 0,37 д.а.

Опубліковано— 0,9 д.а.

Статті:

1. Види погроз за їх змістом / /  Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право»,-Випуск№51.-С. 93-98, (0,7 д.а.)

Тези:

1. Поняття та мета покарання за кримінальним правом України та Англії 

//Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності. Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Харків, 18 -19 жовтня 2018 року. —X.: Право - С. 

399-402, (0,2 д.а.)

11. Гуд Тетяна Миколаївна, к.ю.н., асистент (0,25 ставки)

Опубліковано -0 ,3  д.а.

Тези:

1. Удосконалення кримінальної відповідальності за заздалегідь не обіцяне 

приховування злочину: питання предикатного злочину// Науковий полілог «Фундаменталі 

проблеми кримінальної відповідальності». -X .:  Право -  2018 -  С. 194 -  198 -  0,3 д.а.

12. Осадча Анна Сергіївна, кло.н., асистент

«Види спеціальних суб’єктів злочину і їх кваліфікація» - 1,5 друк.арк.

Опубліковано- 1,5 д.а.

Статті:

1. Подолання конкуренції норм під час кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом// 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск

4. Том 2.,Херсон, 2018. -  С. 81-85 -0 ,9  д.а.



Тези:

1. Вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на диференціацію кримінальної 

відповідальності». У співав, з Зінченко 1.0. //Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності.-Харків, 2018.- С.111-116. — (0,4 д.а.) - авт. 0,3 д.а.

2. Подолання конкуренції норм при кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом 

злочину// Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності.Міжнародна науково-практична конференція,- Харків, 2018 рік. -  С. 211- 

214- 0,3 д.а.

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

Заходи кримінально-правового впливу— 0,37 д.а.

Опубліковано —1,25 д.а.

1. Новікова К. А. Свобода і воля як цінності, що охороняються кримінальним правом 

//  Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 1 .-С . 43-53 (0,5 д. а).

Тези:

1. Новікова К. А. Спеціальні правила призначення покарання співучасникам злочинів 

проти громадської безпеки / /  Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони 

громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). 

Харків. 2018 (0,16 д. а.).

2. Новікова К. А. Щодо кримінально-правової природи обмежувальних заходів // 

Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук, полілогу 

(м. Харків, 7 вересня 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 163-166 (0,19 д. а.);

3. Новікова К. А. Відмежування покарання від інших заходів кримінально-правового 

характеру// Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: 

матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 

410-413 (0,18 д. а.).

4. Новікова К. А. Гуманізація кримінального законодавства та інститут покарання //

Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали II міжнародного науково-

практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2018 року). Івано-

10



Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. С. 186-189. 

(0,22 д. а.).

1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. Немає

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору, немає

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

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.

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на видачу 

охоронних документів, отримано охоронних документів). Немає

1.7. Наукова новизна отриманих результатів.

Панов М.І. -  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.

Анісімов Г.М. - Висвітлені проблеми поняття та видів корупційних злочинів, які 

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, а також дослідженні проблем кваліфікації злочинів за об'єктивною 

стороною.

Гальцова В.В. — Досліджуються стадії вчинення злочину, їх поняття види, та значення. 

Розглядаються окремі питання кваліфікації готування до злочину (при невдалому 

підбурюванні і пособництві; при досягненні змови на вчинення злочину, організації



злочинної групи, участі в організованій групі; неконкретизованому (невизначеному) та 

альтернативному умислі). Пропонуються окремі питання кваліфікації замаху (при замаху 

на злочин, який містить склад менш тяжкого закінченого злочину; кваліфікація дій 

співучасників у  випадку, коли виконавець вчинив лише замах на злочин або готування до 

злочину; при неконкретизованому (невизначеному) та альтернативному умислі; при 

«відхилення дії або удару») та посягання, при вчиненні яких кримінальна відповідальність 

за замах не настає.

Дзюба Ю.П. -  Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці 

проблемних питань кримінальної відповідальності за злочини проти волі, честі та 

гідності особи, а також дослідженні проблем кваліфікації злочинів за об'єктивною 

стороною.

Ємельяненко В.В.- 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

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

практики та її відмежування від конкуренції кримінально-правових норм.

Оробець К.М. -  висвітлені недостатньо досліджені у  літературі проблеми оцінки 

злочинів як антицінності з урахуванням завдань кримінального права

Самощенко І.В. -  Удосконалення чинного законодавства щодо кримінальної 

відповідальності, тлумачення нових його положень, рекомендації щодо кваліфікації 

вчиненого.

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

недостатньо досліджені у  літературі проблеми кримінальної відповідальності за 

військові злочини.
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Гуд Т.М. — Висвітлені проблеми кримінальної відповідальності за заздалегідь не 

обіцяне приховування злочину: питання предикатного злочину, які спрямовані на 

вдосконалення практики застосування чинного кримінального закону.

Осадча А.С. -  визначається вплив спеціального суб’єкта злочину на диференціацію 

кримінальної відповідальності, пропонується шляхи подолання конкуренції норм при 

кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом, обґрунтовується диференційна функція 

спеціального суб’єкта злочину.

Новікова К.А. - Розглянуті такі загальносоціальні поняття як «свобода» і «воля» та їх 

кримінально-правове значення. Виходячи з того, що воля -  це одна із функції людської 

психіки, яка полягає у  владі над собою та керуванні своїми діями і вчинками, а свобода -  це 

об’єктивне існування людини без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на 

власний розсуд, визначена необхідність їх послідовного розмежування як у  науці 

кримінального права, так і в кримінальному законодавстві

Визначені спільні та відмінні ознаки заходів кримінально-правового впливу. 

Встановлено, що покарання від інших заходів кримінально-правового характеру 

відмежовуються за змістовими та формальними ознаками. Звернута увага, що норми 

одного й того ж інституту інших заходів кримінально-правового характеру розпорошені 

законодавцем у  розділах XIV, XIVі, XV, а тепер ще й XIIIі Загальної частини КК України, у  

зв ’язку з цим, запропоновано зведення їх усіх до одного розділу.

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У цьому розділі перелічуються та аналізуються:

2.1. 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).
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1. Висновок на запит № 7279 від 20 квітня 2018 року Голові комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України 

Кожем ’якіну А.А. щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень».

2. 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 2018року (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 ст. 424, ст.365 або ст. 426-1 

КК України, (проф. Панов М.І., доц. 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 2017

Р-)
5. Участь у  підготовці висновку щодо законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчій актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» (у частині змін до КК України) (реєстр. № 7279-д 

від 20.04.2018). (Новікова КА.)

6. Зауваження на проекти Закону України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого 

законодавства (реєстр. № 8270, 8270-1, 8270-2, 8270-3)». (доц. Зінченко І.О.)

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. - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики, науковий консультант Генеральної Прокуратури України,
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Голова координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально- 

правових наук НАПрН України. Є академіком Академії правових наук України, заслужений 

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.

Дзюба Ю.П. - консультації органів МВС та прокуратури Харківської області.

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.

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.).

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:

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

конференцій (перелік).

1. Міжнародна науково-практична конференція за темою «Кримінально-правове 

регулювання та забезпечення його ефективності» (18-19 жовтня 2018 року. НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого)

2. Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» (07 

вересня 2018року м. Харків).

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

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).

Таблиця № 1.

№ Термін проведення конференції, Кількість викладачів
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п/п назва, місто кафедри, які взяли участь

Міжнародні

1 Міжнародна науково-практична 
конференція за темою 
«Кримінально-правове регулювання 
та забезпечення його 
ефективності» (18-19 жовтня 2018 
року. НЮУ ім. Ярослава Мудрого)

11

IIХарківський міжнародний 
юридичний форум (25 — 28 вересня 
2018 року м. Харків)

5

Науковий полілог «Фундаментальні 
проблеми кримінальної 
відповідальності» (07 вересня 2018 
року м. Харків).

9

Міжнародний круглий стіл 
«Актуальні проблеми-кримінально- 
правової охорони громадської 
безпеки» (м. Харків, 18 травн. 2018
р.).

1

Матеріали II міжнародного 
науково-практичного симпозіуму 
«Гуманізація кримінальної 
відповідальності» (м. Івано- 
Франківськ, 16-17 листопада 2018 
року).

1

Регіональна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми 
юридичної науки і практики».- 
Квітень 2018 р,-Харків

2

XIV Міжнародна науково-практична 
конференція «Від громадянського 
суспільства — до правової держави» м. 
Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна

1

Міжнародна науково-практична 
конференція «Інтеграція юридичної 
науки і практики як основа сталого 
розвитку правової системи» 8 
листопада 2018 р. м. Дніпро;

1

Міжнародна науково-практична 
конференція «Одеські юридичні 
читання» 9 листопада 2018 р. м. 
Одеса.

1



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

1

VII Міжнародний форум з практики 
Європейського суду з прав людини 
(15-17 листопада, м. Львів)

1

Всеукраїнські

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

1

Актуальні проблеми кримінально- 
правового, кримінально- 
процесуального та 
криміналістичного забезпечення 
безпеки України (ЗО листопада 2018 
р., м. Дніпро).

1

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

конференції та викладачів, які взяли участь). Не має.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

У цьому розділі необхідно навести:

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, обсяг в 

друк.арк) -  вказати ті, що рекомендовані вченою радою університету (номер протоколу, 

дата). Надати копію титульної сторінки, змісту та вихідних даних.

Монографія:

1. Харитонов С.О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним 

правом України: монографія. —Харків: Право, 2018. — 328 с. — 20,5 д.а.

Вказати монографії опубліковані за кордоном. Немає

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. Особливості кваліфікації злочинів: Панов МЛ. Розділ І. Загальні положення; 

Панов М.1. Розділ II. Законодавча модель кваліфікації злочинів; Панов М.І., Дзюба Ю.П.
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Розділ III. Кваліфікація злочинів за об’єктом та предметом злочину; Панов М.І., Володіна

0 .0 . Розділ IV. Кваліфікація злочину за об’єктивною стороною складу злочину; 

Харитонов С.О. Розділ V. Кваліфікація злочинів за ознаками суб’єкту злочину; Анісімов 

Г.М. Розділ VI. Кваліфікація злочинів за суб’єктивною стороною складу злочину; Гальцова 

В.В. Розділ VII. Кваліфікація злочинів в залежності від стадії злочин; Панов М.І, Оробець 

К.М.. Розділ VIII. Кваліфікація злочинів, вчинених у  співучасті; Зінченко І.О. Розділ IX. 

Кваліфікація злочинів при їх множинності; Зінченко І. О. Розділ X. Кваліфікація злочинів 

при конкуренції кримінально-правових норм — 17,3 д.а.

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.) (20/13,2 друкмрк.)

1. Панов М.І., 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 р.). —Право України. — 

2018-№  1 -е . 292-306 -1 ,0  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 з в ’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., Зінченко І. О. «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності»//«Право України». -№10.-2018.-С. . - заг. 1,0 д.а.

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

міждисциплінарних наукових зв ’язків»//Вісник Кримінологічної асоціації України - № 2 -  

2018-С . 34-43- 0,6 д.а.

7. Anisimov G.M., Mamychev A. Y, Mordovtseva M.V., Benedyk V.I., Saveliev 

U. M., Mamychev A. Yu. Anticorruption policy in a socio-cultural space: indicators and 

actual strategies. The Turkish Online Journal o f  Design Art and Communication. March. 2018. 

p. 679-685(авт. 0,6 д.а.)
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8. Дзюба Ю. 77. Щодо питання про кримінальну відповідальність за знищення та 

пошкодження чужого майна /  Ю. 77. Дзюба //  Форум права. — 2018. — № 5. -  С. 37—41 

[Електронний ресурс] - 0 ,6  д.а.

9. Емельяненко В. В., Гуторова 77. О. Кримінальна відповідальність за порушення 

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.

10. Новікова К. А. Свобода і воля як цінності, що охороняються кримінальним правом 

//  Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 1. -  С. 43-53 (0,5 д. а).

11. Оробець К.М. Деякі проблеми криміналізації та декриміналізації корупційних 

злочинів у  контексті аксіологічного підходу / /  Прикарпатський юридичний вісник. 2018. №

3. -  0,4 д.а.

12. Осадча А.С. Подолання конкуренції норм під час кваліфікації злочинів зі 

спеціальним суб’єктом// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 

Юридичні науки. Випуск 4. Том 2.,Херсон, 2018. — С. 81-85 — 0,9 д.а.

13. Самощенко І.В. Види погроз за їх змістом / /  Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право».-Випуск N951. -С. 93-98, (0,7 д.а.)

14. Харитонов С.О. Лишение воинского звания по уголовному законодательству Украины 

IlLegea si viata. Iule 2018 C. 108-112 -  0,6 д.а.

15. Харитонов С.О. Визначення окремих ознак військових злочинів// Вісник Національної 

академії прокуратури України 2018 N° 1 (53) С. 78-75 — 0,6 д.а.

16. Харитонов С.О. Тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців//Вісник 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2018 N° 2, С. 36-41 -0,6 д.а.

17. Харитонов С.О. Співвідношення понять «військовий злочин» та «склад військового 

злочину»//Проблеми законності. 2018, - N° 142 С. 179 -188 -0,7 д.а.
18. Харитонов С.О. Соціальна зумовленість військових злочинів// Visegrad journal on human 

rights N° 3 (volume 2) 2018 C. 180 -185 -  0,6 д.а.
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19. Харитонов С.О. Військові злочини в системі кримінального законодавства України// 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Серія «Юридичні 

науки», т.29 (68).-2018.-№ 5. — С. 107-112. — 0,6 д.а.

20. Новікова К. А. Свобода і воля як цінності, що охороняються кримінальним правом 

/ /  Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 1. -  С. 43-53 -0,5 д. а.

з них:

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.)- 1/0,6 д.а.

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

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

Web o f Science: Anisimov G.M., Mamychev A.Y., Mordovtseva M.V., Benedyk V.I., Saveliev 

U. M., Mamychev A. Yu. Anti-corruption policy in a socio-cultural space: indicators and actual 

strategies. The Turkish Online Journal o f Design Art and Communication. March. 2018. p.679-  

685

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of Science) 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік. (2/1,5 друк.арк.)

1. Панов М.І.; 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 р.). -  Право України. -  

2018 -  № 1 -  с. 292-306 -  1,0 д.а. - Міжнародна наукометрична база даних «НеіпОпІіопе» 

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

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

2. Панов М.І. 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, Іпс.» (США); Міжнародна наукометрична база даних «Index Copernicus 

International» (Варшава Польща);

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

та Web of Science) ;J
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Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 
друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактоу, за формою:

№
з/п

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу

Том, номер 
(випуск, перша- 
остання
сторінки роботи

Статті
1 Anisimov G.M., 

Mamychev 
A. Y., Mordovtseva 
М. V., Benedyk 
VI., Saveliev 
U. M., Mamychev 
A. Yu.

Anti-corruption 
policy in a 
socio-cultural 
space:
indicators and
actual
strategies.

The Turkish Online 
Journal o f  Design Art 
and
Communication. March.
2018. p.

679-685

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри
В с ь о г о

д р у к о в а н о ї

п р о д у к ц ії

М о н о г р а ф ії Н а у к о в і  

с т а т т і в 

н а у к , 

ж у р н а л а х  

т а  н а у к ,  

з б ір н и к а х

Т е зи  д о п о в ід е й  

т а  н а у к , 

п о в ід о м л е н ь  на  

к о н ф е р е н ц ія х

П ід р у ч н и к и  

т а  н а в ч а л ь н і  

п о с іб н и к и  3 

г р и ф о м  

M O H

П ід р у ч н и к и ,  

н а в ч а л ь н і  

п о с іб н и к и  

б е з  г р и ф у

мон

З б ір н и к и

н о р м а т и в и

о ї

л іт е р а т у р и

К о д е к с и ,

к о м е н т а р і

В и б р а н і

п р а ц і

45/86,05 1/20,5 20/13,2 21/5,30 1/17,3 2/30,2

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

роботи, викласти причини відсутності публікацій. Немає

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ

У цьому розділі необхідно дати перелік і аналіз різних форм зв’язків кафедри з 

практичними органами.

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
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НЮАУ ім. Я.Мудрого, де проходять стажування та підвищують кваліфікацію фахівці, які 

працюють у  вищих навчальних закладах, в юридичних установах та організаціях:

проф. Панов М. І.

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

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

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих 

рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися дослідження, сформульовані 

підсумки та пропозиції, необхідно перелічити підготовлені та подані практичними 

органами доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко).

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

та ін.

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 до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» № 7279 від 20 квітня 2018року (всі члени кафедри).

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри (конкретно вказати всі 

види консультацій наданих викладачами).

1. Науково-експертний висновок на запит адвоката Александрука Р.А. 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 cm. 368-2 КК України, (проф. Панов 

М .І .)  1 '

2. Науко в о-консультативний висновок на запит адвоката Беспалого Т.Г. відносно 

науково обґрунтованих і поширених в правозастосовчій практиці підходів та 

рекомендацій щодо розв'язання поставлених на розгляд питань, (проф. Панов М.І.)
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3. Науково-консультативний висновок адвокату Беспалому Т.Г, відповідь на 

клопотання від 26.12.2017р. (доц. Володіна 0 .0 .)

4. Науково-експертний висновок 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»(доц. Ємельяненко В.В.);

5. Наукового-експертний висновок на звернення адвоката Я. В. Грииіина 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, (доц. Ємельяненко В.В.).

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі Заспіранти денної та заочної форм навчання: аспірантка денної форми 

1-го року навчання Щербиніна І.Ю. (науковий керівник доц. Зінченко І.О.); аспірантка 

заочної форми 1-го року навчання Чаюк Ю.С. (науковий керівник проф. Панов М.І.), 

аспірант 2-го року навчання Шапошніков Ю.В. (науковий керівник проф. Панов М.І.).

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня. Не має

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій окремо'на 

кандидатські та докторські дисертації).

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 М.І., доц. Зінченко І. О., доц. 

Володіна О.О.).
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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, кримінально-виконавче 

право), (проф. Панов М.І., доц. Володіна О. О., доц. Харитонов С.О.)

3. Відзив на автореферат дисертації Михайленко Дмитра Григоровича на тему 

«Концепція кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.08 — 

кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право), (доц. Анісімов Г.М.)

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 К.М., 

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 К.М.)

3. Відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичній 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.)
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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 т а 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 О. О.)

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 — 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 К.М.)

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.1., доц. Зінченко І.О.)

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 К.М.)

10. Відзив на автореферат дисертації Перешивно Ольги Сергіївни «Кримінальна . 

відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги», поданої на здобуття

25



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».

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо кількісні 

показники)

докторські: - З 

кандидатські: -11.

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ

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.

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

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. Самощенко І.В., доц. 

Володіна О.О., доц. Харитонов С.О., Дзюба Ю.П., Ємельяненко В.В., доц. Анісімов Г.М., 

доц. Гальцова В.В., ас. Оробець К.М., ас. Осадча А.С. У роботі гуртка приймають участь 

студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денного відділення. Як правило, у  гуртку працюють 

студенти, які записалися у  гурток на 2 курсі.
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За звітний період у  роботі гуртка постійно брали участь більше 80 студентів. 

Тематика гуртка охоплює значне коло проблем злочинності, теоретичних і практичній 

проблем, що виникають у  сфері кримінально-правових відносин.

Засідання гуртка проводиться у  залежності від підготовки доповідей, але не менш 

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, новіти 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. - 100/20,2 друкмрк.

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

викладачами одиниць/друк.арк. - немає

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА

ЗБІРНИКІВ

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»
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доц. Зінченко 1.0.

1. Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових повідомлень учасників 

міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2018 р. « Кримінально- 

правове регулювання та забезпечення його ефективності ».-Харків.

2. Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових повідомлень учасників 

регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки і 

практики» квітень 2018 р. Харків

ас. Осадча А.С.

Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових повідомлень учасників 

регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки і 

практики» квітень 2018 р.-Харків.

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ

Панов М.І.

Грамота Харківської обласної ради (2018 рік).

Анісімов Г.М.

1. Почесна грамота за сумлінну і плідну працю в університеті та з нагоди 50-річчя від 

дня народження.

Володіна О.О.

1. Подяка Директора Слідчо-криміналістичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

Гальцова В.В.

1. Подяка за високу організацію вікторини «Злочин та покарання» для школярів

2. Подяка за високу організацію турніру з кримінального права серед студентів НЮУ 

імені Я. Мудрого

3. Почесна грамота з нагоди Дня науки 

Зінченко І. О.
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1. Подяку проректора з навчальної роботи за активну участь у  підготовці і 

проведенні «Науково-практичного турніру з кримінального права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого»..

2. Почесна грамота від ректора з нагоди святкування Дня науки.

Осадча А.С.

1. Подяку ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у  розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня юриста.

Хауитонов С. О.

1. Почесна грамота від Харківського міського голови

2. Подяка Директора Слідчо-криміналістичного інституту НЮУ імені Ярослава 

Мудрого.

Самощенко І.В.

1. Почесна відзнака «Орден Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого III ступеня».

10.ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА НА 

ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ

Володіна О.О. - Керівництво написанням та рецензування тез наукових доповідей 

студентів 2 та 3 курсу -  опубліковано 22 тези.

Дзюба Ю.П. Керівництво написанням та рецензування тез наукових доповідей 

студентів 4 та 6 курсу -  опубліковано тези двох наукових повідомлень.

Ємельяненко В.В. Пройшов повний курс підвищення кваліфікації в школі з 

кримінального права «Права людини і кримінальне право» (20-23 листопада 20Г8 р., м. 

Харків), ОБСЕ, Інститут післядипломної освіти НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Центр 

підвищення кваліфікації викладачів кримінального права (94 годі).

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»

ї . 29



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.

Зінченко І. О. -Є  науковим керівником гуртка з кримінального права.

Наукове керівництво по написанню студентами тез доповідей та наукових 

повідомлень: 2 статті та 18 тез наукових доповідей

Участь у  підготовці і проведенні турніру з кримінального права.

Офіційний опонент по дисертації К.Г.Викова «Кримінально-правова характеристика 

корупційних злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням майном та іншими 

предметами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче 

право. 31 березня 2018.

Осадча А.С. - Сертифікат центру підвищення кваліфікації викладачів кримінального 

права з теми «Права людини і кримінальне право» у  кількості 94 годин.

Харитонов С.О. -  Опонент по дисертації Кулькіна Я.С. Кримінальна 

відповідальність за порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 

предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України) на 

здобуття наукового ступеня доктора наук (спеціальність 12.00.08 -  Кримінальне право 

та кримінологія, кримінально-виконавче право). 24.11.2018р.
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