
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

Л. М. Демидової – доктора юридичних наук, професора,  

професора кафедри кримінального права  № 1 

Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого за 2019 рік 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Демидова Людмила Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

доктор юридичних наук, професор,  

професор кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

  Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми 

кримінального права, 2, 0 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

  Теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми 

кримінального права, 16, 9 д.а. (опубліковано) 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

   Колективна монографія, наукові статті, тези наукових 

доповідей та інші наукові публікації. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 Наукова новизна отриманих результатів : 

−  встановлені міжнародні стандарти прав людини 

(пацієнта) у медичній сфері та умови їх обмеження, 

зокрема, обов’язковість визначення на національному 

рівні порядку справедливої компенсації шкоди, 

заподіяної пацієнту; з’ясовані  недоліки дотримання й 

кримінально-правової охорони в Україні окремих прав 

пацієнтів; 

− на підґрунті результатів вивчення та аналізу 

практики Конституційного Суду України, 

Європейського Суду з прав людини доведено, що 

принцип юридичної визначеності норми кримінального 

законодавства за своїм змістом охоплює її якісні 

властивості й належну кількісну визначеність, що в 

сукупності є зрозумілими не тільки для професійних 

правозастосувачів (слідчих, детективів, суддів, 

адвокатів), а й, у першу чергу, для пересічних громадян; 

− знайшли подальшого розвитку теоретичні 

положення про підстави і принципи криміналізації 

діянь, зокрема, кримінологічні, соціально-економічні та 

соціально-психологічні;  

− доведено, що встановлення кримінальної 

відповідальності за тяжкий або особливо тяжкий злочин 

і за погрозу вчинення такого злочину в одній статті або в 

її першій частині не є науково обґрунтованим у зв’язку з 

різним характером і ступенем їх суспільної 

небезпечності, неоднаковими моментами визнання 

відповідних діянь закінченим злочином та ін.; 

− сформульовані додаткові аргументи на 

підтвердження наявності вад юридичної визначеності 

низки норм, що встановлюють кримінальну 

відповідальність за злочини проти власності (статті 

185−190 КК), корупційні злочини, зокрема, зловживання 

владою та службовим становищем (ст. 364 КК), 

зловживання впливом (ст. 3692) КК. 

     Інші положення наукових досліджень, що мають 

ознаки новизни,  викладені в оприлюднених наукових 

працях. 



 2 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

 Підготовлено ініціативний проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо терористичного акту та погрози вчинення 

такого злочину». Законопроект направлено до Комітету 

з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України, вих. № 1164-02-23 від 05.11. 2019 р.  (Л. М. 

Демидова, О. С. Попович). 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

  Підготовлені науково-правові висновки за 

зверненням:  

   1. Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності (з питань правоохоронної діяльності) 

Верховної Ради України: 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України  «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення» (вх. 464-01-23 

від 02 травня 2019 р.) (вих. № 921-01-23 від 13 травня 

2019 р.). У висновку зазначено, що доповнення 

Кримінального кодексу України статтею 3652 у 

наведеній для аналізу редакції є доцільним. Наведена 

побудова аналізованої кримінально-правової норми є 

логічною та такою, що відповідає вимогам законодавчої 

техніки. Необхідність її прийняття зумовлена тим, що 

питання протидії корупції в Україні на сьогоднішній 

день залишається одним з найактуальніших, прийняття 

розглядуваного законопроекту сприятиме 

впровадженню міжнародних стандартів у вітчизняне 

законодавство (Л. М. Демидова та ін.); 

- науково-правовий висновок на проект Закону 

України  «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення»  (реєстр. № 

10110 від 28 лютого 2019 р.) ( вих. № 808-01-23 від 11 

березня 2019 р.). У цілому підтримане намагання 

державної влади врегулювати питання щодо 

кримінальної відповідальності за незаконне 

збагачення. Разом з тим, висловлені зауваження щодо 

вдосконалення редакції ст. 3685 у частині (а) форми 

вини, (б) редакції правової конструкції «набуття 

активів у власність без законних на те підстав», а 

також (в) у зв’язку з перевантаженням її диспозиції в 

частині відмежування від інших суміжних злочинів. 

Запропоновано доповнити санкцію ч. 1 вказаної статті 

альтернативними видами покарання у виді 

громадських робіт та обмеження волі. Наостанок, 

наведена редакція ст. 3682 та зроблений висновок щодо 

можливості передачі законопроекту на розгляд 

Верховної Ради України з урахуванням зауважень та 

пропозицій (Л. М. Демидова); 

− науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про зброю» (реєстр. № 1222), вих. № 1123-

02-23 від 26.09.2019. У висновку, зокрема, зазначено, 
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що запровадження правового режиму власності на 

зброю в умовах воєнних дій на Сході України є 

передчасним (Л. М. Демидова та ін.). 

2. За дорученням Президії Національної академії 

правових наук України підготовлено: 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про амністію у 2019 році»  (вх. № 217 від 13 

лютого 2019 р; вих. № 788-01-52 від 26 лютого 2019 

р.). Обґрунтовано висновок про необхідність 

доопрацювання законопроекту, у зв’язку із 

необхідністю дотримання належної термінології. 

Також підлягають зміні строки призначеного 

основного покарання щодо звільнення від відбування 

покарання. Запропоновані і інші уточнення, які 

спрямовані, у тому числі, на забезпечення вимог 

чіткості та ясності мови закону (Л. М. Демидова та ін).  

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 
– 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

– 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

Проведено узагальнення судової практики, зокрема, 

Європейського Суду з прав людини, судів зарубіжних 

країн щодо: корупційних злочинів (110 рішень); 

міжнародних і національних стандартів прав пацієнта в 

медичній сфері (120 рішень). 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

– 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

Визначено в п. 5.2. 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

– 
 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

   Підготовлені відповіді на запити органів 

державної влади, організацій, громадян: 

  1. На звернення Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної 

Ради України: 
- пропозиції щодо стану боротьби з організованою 

злочинністю, підготовлені (кримінально-правові 

питання) (вх. № 105-01-53 від 19 лютого 2019 р.) (вих. № 

815-01-23 від 13 березня 2019 р.). У відповідь на лист 

підготовлено інформацію з пропозиціями щодо 

удосконалення низки статей чинного КК України в 

частині правового забезпечення боротьби з 

організованою злочинністю. Перш за все, пропонується 

вдосконалити ст. 28 КК України у частині визначення 

сучасних форм співучасті. Крім того, потребують 

удосконалення норми, зазначені в частинах 3 і 4 ст. 28 

КК України з уточненням фіксації, приміром, 

обов’язкових ознак стійких злочинних об’єднань 

(терористичної групи й терористичної організації). 
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Нарешті, удосконалення ст. 29 КК України з 

передбаченням кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів у співучасті, якщо такий злочин 

передбачений в Кодексі із спеціальним суб’єктом 

(Л. М. Демидова та ін.). 

2. За дорученням Президії Національної академії 

правових наук України підготовлено: 

– відповідь на звернення громадянки Іщенко Юлії 

Іванівни щодо підготовки законопроекту про заборону 

психологічного насильства (вх. № 363-01-52 від 21 січня 

2019 р.) (вих. № 714-02-52 від 28 січня 2019 р.). 

Обґрунтовано висновок, що кримінальну 

відповідальність за психологічне насильство вже 

передбачено у чинному КК України, при цьому нові 

сучасні форми впливу на психологічний стан людини 

потребують додаткового вивчення та аналізу. Здійснено 

аналіз діяння, про яке йдеться у зверненні, крізь призму 

основних підстав і принципів криміналізації (юридико-

кримінологічні, соціально-економічні та соціально-

психологічні підстави) (Л. М. Демидова). 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

Приняла участь у підготовці та/або проведенні 

таких наукових заходах (7): 

– наукова конференція за результатами роботи 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. 

(м. Харків, 26 берез. 2019 р.); 

– міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми 

її забезпечення» столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) (як 

заступник голови оргкомітету); 

– V Львівський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: quo vadis?» (м. Львів, 19−20 

вересня 2019 р.); 

– міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України» (м. Харків, 17−19 жовтня 2019 р.) (як 

член оргкомітету); 

– міжнародна науково-практична конференція  

«Інтеграція юридичної науки і практики як основа 

сталого розвитку правової системи» (м. Дніпро, 8-9 

листоп. 2019 р.); 

– міжнародна науково-практична конференція 

«Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства» (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.); 

– Медико-правовий форум «Конституційні засади 

медичної реформи в Україні» (м. Харків, 6 грудня 2019 

р.). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

     Оприлюднено − 16, 9 д.а.: 

     Монографія (1): 

1. Демидова Л. М., Назарчук В. В. Кримінально-
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перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

правова охорона національної безпеки України: 

кримінальна відповідальність за ухилення від 

проходження служби цивільного захисту в особливий 

період чи у разі проведення цільової мобілізації: 

монографія /за заг. ред. професора Л.М. Демидової. 

Харків: Право, 2019. 400 с. (авт. 12, 0 д.а.) 

    Наукові статті (7): 

1. Демидова Л. М. Математика і кримінальне право: 

навчально-методичні питання. Challenges of 

modemization of legal education in Ukraine and EU 

countries: іntership proceedings, December 3−14, 2018. 

Sandomierz. 124 p. (p. 35−38) (0, 35 д. а); 

2. Битяк Ю. П., Баулін Ю. В., Демидова Л. М. 

Вступна стаття від упорядників видання. Вибрані праці: 

монографії, коментарі, підручники, статті / В. Я. 

Тацій; упорядники: Ю. П. Битяк, Ю. В. Баулін, Л. М. 

Демидова: відп. за випуск: Ю. П. Битяк. Харків: Право, 

2019. 1016 с., с. 5-7 (авт. 0, 1 д.а.); 

3. Демидова Л. Н. Уголовный кодекс Украины и его 

социальные функции: национальный и международный 

аспекты. Підприємство, господарство и право. 2019. № 

11. (у редакції) (0, 6 д.а.); 

4.  Демидова Л. М. Джерела сучасної доктрини 

кримінального права України: судова практика. Право 

та державне управління. 2019. № 4. (у редакції)  (0, 6 

д.а.); 

5. Демидова Л. М. Академік В. Я. Тацій – Вчитель 

(науковий  консультант 2011−2014 рр.). Проблеми 

законності. (0, 3 д.а.) (у редакції); 

6. Демидова Л. М. Вчення про об’єкт злочину в 

працях академіка В. Я. Тація. Проблеми законності. (1, 

0 д.а.) (у редакції); 

7. Тютюгін В. І., Демидова Л. М. Науковий вклад 

академіка В. Я. Тація у вирішення проблем кваліфікації 

умисного вбивства за обтяжуючих обставин. Проблеми 

законності. (авт. 0, 3 д.а.) (у редакції). 

     Тези наукових доповідей (15): 

1. Борисов В. І., Демидова Л. М. Доктринальні й 

правозастосовні проблеми охорони власності: за 

матеріалами науково-правового висновку щодо змісту 

терміна «Сховище», передбаченого частиною 3 статті 

185 України. Наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р.: матер. наук. конф. (м. Харків, 26 

берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, 

В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 

С. 16−20 (авт. 0, 1 д.а.); 

2. Борисов В. І., Демидова Л. М., Шепітько М. В. 

Доктринальні й правозастосовні проблеми охорони 

громадської безпеки: за матеріалами науково-правового 

висновку щодо застосування статті 259 КК України. 

Наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 

р.: матер. наук. конф. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / 
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редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва 

та ін. Харків: Право, 2019. С. 20−24 (авт. 0,1 д.а.);  

3. Борисов В. І., Демидова Л. М., Шепітько М. В. 

Проблеми співвідношення злочинів проти правосуддя, 

пов’язаних із виконанням рішення суду (на прикладі 

наданих науково-правових висновків). Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу 

(м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, 

К. А. Новікова, Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 

2019.  С. 26−30 (авт. 0, 1 д.а.);  

4. Демидова Л. М. Доктринальне забезпечення 

ефективності кримінального законодавства в умовах 

сучасних викликів. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. 

міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, 

Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 57−62 (0, 

3 д.а.); 

5. Демидова Л. М. Судова практика як джерело 

сучасної доктрини кримінального права України. Наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2018 р.: матер. 

наук. конф.  (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019. С. 12−16 (0, 2 д.а.); 

6. Демидова Л. М., Євтєєва Д. П., Новікова К. А. 

Деякі питання забезпечення гармонізації кримінального 

законодавства з положеннями міжнародного права. 

Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. 

кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: 

Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. Шульженко.  

Харків: Константа, 2019. С. 62−72. (авт. 0, 2 д.а.); 

7. Демидова Л. М., Пащенко О. О., Новікова К. А. 

Доктринальні й законодавчі проблеми Інституту 

амністії: науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про Амністію у 2019 р.». Наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р.: матер. наук. конф. 

(м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019.  С. 34−36 (авт. 0, 1  д.а.). 

8.  Демидова Л. М., Попович О. С. Актуальні 

проблеми визначення й кваліфікації терористичної 

діяльності. Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. 

міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.) / укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, 

Н. В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 73−77 
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(авт. 0, 1 д.а.);  

9.  Демидова Л. М., Попович О. С. Доктринальні й 

правозастосовні проблеми боротьби з терористичними 

злочинами: кваліфікація терористичного акту, 

вчиненого учасником злочинної діяльності. Наук. конф. 

за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2018 р.: матер. 

наук. конф.  (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019. С. 40−45 (авт. 0, 2 д.а.); 

10. Демидова Л. М., Шульженко Н. В. Доктринальні, 

законодавчі й правозастосовні проблеми боротьби з 

організованими формами злочинної діяльності. Наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2018 р.: матер. 

наук. конф. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: 

В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. 

Харків: Право, 2019. С. 37−40  (авт. 0, 1 д.а.); 

11. Демидова Л., Пащенко О. Доктринальні та 

правозастосовні питання інституту пробації: щодо 

тлумачення деяких положень статей 75, 78 

Кримінального кодексу України. Кримінальна юстиція: 

quo vadis?: зб. тез доповідей учасників V Львівського 

форуму кримінальної юстиції (19−20 вересня 2019 р.) (у 

редакції) (авт. 0,15 д.а.); 

12. Демидова Л., Пащенко О. Про обіг зброї: 

науково-правовий висновок на проект Закону України 

реєстр. № 1222-1. Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку правової 

системи»: матер. міжнар. наук.-практ. конф.   (м. 

Дніпро, 8−9 листоп. 2019 р.) (у редакції) (авт. 0,15 д.а.); 

13. Демидова Л., Пащенко О. Окремі питання 

корупційних ризиків в законопроекті «Про обіг зброї»: 

науково-правовий висновок на проект Закону України 

реєстр. № 1222. Дискусійні питання застосування 

антикорупційного законодавства: матер. міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.) . Дніпро: 

Днепр. ун-т внутр. справ, 2019. С. 195−192. (авт. 0,15 

д.а.); 

14. Demidova L. M., Demidova E. E., Dudchenko O. 

Yu. Vaccination against infectious diseases: international 

standards of patient’s rights.  Medico-Legal Forum: Abstract 

of Scientific Reports  (Kharkiv, on December, 6, 2019) (у 

редакції) (авт. 0, 03 д.а.); 

15. Демидова Л. М. Функції Кримінального кодексу 

України в Концепції його нової редакції. Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу України: 

матер. між нар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17−19 

жовтня 2019 р.) (у редакції) (0, 2 д.а.). 

Інше: 

1. Тацій В. Я. Вибрані праці: монографії, коментарі, 

підручники, статті / В. Я. Тацій; упорядники: Ю. П. 

Битяк, Ю. В. Баулін, Л. М. Демидова: відп. за випуск: Ю. 

П. Битяк. Харків: Право, 2019. 1016 с., 65 друк. арк.  
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(упорядкування) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

– 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

- 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

    − член редакційної колегії наукового фахового 

видання «Питання боротьби зі злочинністю» ; 

− член редакційної колегії наукового фахового 

видання «Вісник Національної академії правових наук 

України»    

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

– 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

– 
 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Підготовлено відгуків на автореферат дисертації 

на здобуття наукового ступеня: 

доктора юридичних наук: 

− Кернякевич-Танасійчук Ю. В. «Кримінально-

виконавча політика України» (відгук позитивний); 

       кандидата юридичних наук: 

− Бабікова О. П. «Кримінально-правова 

характеристика пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди службовій особі юридичної 

особи» приватного права» (відгук позитивний);  

 − Торбєєва М. О. «Злочини проти радіаційної 

безпеки: кримінологічна характеристика, детермінація 

та запобігання» (відгук позитивний); 

− Павловой Л. В. «Потерпевший в уголовном праве 

Республики Белорусь» (відгук позитивний).  

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

– 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Активно співпрацюю із закордонними 

організаціями з метою укріплення наукових 

міжнародних зв’язків і здійснення спільних наукових 

кримінально-правових досліджень: 

– з Міжнародною асоціацією кримінального права (як 

індивідуальний член Асоціації і член Національної 

групи Міжнародної асоціації кримінального права) та ін.  

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. 

    Отримала такі відзнаки та нагороди: 

– Почесний знак (орден) ІІІ ступеня Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 

відзнаку заслуг перед університетом (посвідчення № 094 

від 18 листопада 2019 р.); 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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– Подяку Харківського міського голови за 

багаторічну сумлінну й плідну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – 

Дня науки; 

– Почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і 

плідну працю в університеті. 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, кількість 

студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

 Здійснюю наукове керівництво постійнодіючим 

науковим студентським гуртком, до складу якого 

входять 45 студентів. За звітний період:  

– проведено 8 засідань;  

– студентами-гуртківцями підготовлено и і захищено 

18 наукових доповідей; 

– студенти прийняли активну участь у підготовці і 

проведенні міжнародного науково-практичного 

круглого столу «Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення» (м. Харків, 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, 17 травня 2019 р.);  

– 5 студентів-гуртківців (В. О. Абрамова, А. О. Зубко, 

В. О. Кисєльова, І. О. Мельниченко, К. Р. Ткачук)  

визнано переможцями конкурсу наукових студентських 

доповідей, організатором якого є Харківська обласна 

організація ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права» з нагородженням їх Почесними грамотами 

Голови Асоціації, ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого В. Я. Тація та 

науковими подарунками (результати конкурсу 

оголошено на засіданні міжнародного науково-

практичного круглого столу 17 травня 2019 р.; 

переможці конкурсу виступили з науковими доповідями 

перед учасниками цього наукового заходу, який 

проведено за участю вчених і практичних працівників 

правоохоронних і судових органів України, Білорусі, 

Польщі); 

– надруковано 5 наукових доповідей, підготовлених 

студентами самостійно під моїм науковим керівництвом. 

20. Інше – пройшла наукове-педагогічне стажування в 

Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі 

(Республіка Польща) на тему «Проблеми модернізації 

юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом 

«Юридичні науки» в обсязі 5 кредитів (180 годин), 3− 14 

грудня 2018 р. (не увійшло до звіту за 2018 р.); 

– працюю також головним науковим співробітником 

відділу дослідження проблем кримінального та 

кримінально-виконавчого права  Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України (за сумісництвом). 

 

                                                                                          

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       
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                                                                                                                                                                             Додаток 1 

 

№ з/п Назва виду роботи Години 

6 

1. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: кримінальна 

відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в 

особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації: монографія /за заг. 

ред. професора Л.М. Демидової. − Харків: Право, 2019. − 400 с. (Співавтор 

Назарчук В.В.) (25, 0 д.а.; авт. 12, 5 д.а.) 

1250  

8 

1. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: кримінальна 

відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в 

особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації: монографія /за заг. 

ред. професора Л.М. Демидової  (400 с.). (Співавтор Назарчук В. В.) (25, 0 д.а.; 

редагування 12, 5 д.а.) 

375 

 

2. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: терористичний 

акт: монографія /за аг. ред.. професора Л. М.Демидової (402 с.). (Співавтор 

Попович О. С.) (25, 0 д.а.; редагування 12, 5 д.а.)  

375 

 

3. Тацій В. Я. Вибрані праці: монографії, коментарі, підручники, статті (1046 с.) 

(співупорядники: Ю. П. Битяк, Ю. В. Баулін) (63, 0 д.а.; редагування 

(упорядкування) 21, 0 д.а.) 

630 

14 

1. Демидова Л. М. Доктринальне забезпечення ефективності кримінального 

законодавства в умовах сучасних викликів / Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.). − Харків: Константа, 2019.− С. 57−62. 

 

40  

 

2. Судова практика як джерело сучасної доктрини кримінального права 

України / Наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р.: матер. наук. конф. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). − Харків: 

Право, 2019. − С. 12−16. 

40 

15 

1. Доктринальні й правозастосовні проблеми охорони власності: за 

матеріалами науково-правового висновку щодо змісту терміна «Сховище», 

передбаченого частиною 3 статті 185 України / Наук. конф. за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р.: матер. наук. конф. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.). − Харків: Право, 2019. − С. 16−20 (співавтор 

Борисов В. І.) 

 

10  

 

2. Доктринальні й правозастосовні проблеми охорони громадської безпеки: за 

матеріалами науково-правового висновку щодо застосування статті 259 КК 

України/ Наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними 

темами у 2018 р.: матер. наук. конф. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). − Харків: 

Право, 2019. − С. 20−24 (співавтори Борисов В. І., Шепітько М. В.) 

6, 6 

 

3. Проблеми співвідношення злочинів проти правосуддя, пов’язаних із 

виконанням рішення суду (на прикладі наданих науково-правових висновків / 

Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.).  −  Харків: Константа, 2019. − С. 26−30 

(співавтори Борисов В. І., Шепітько М. В.) 

6, 6 

 

4. Деякі питання забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 

положеннями міжнародного права / Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

6, 6 
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забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 

2019 р.).  −  Харків: Константа, 2019. − С. 62−72 (співавтори Євтєєва Д. П., 

Новікова К. А.)   

 

5. Доктринальні й законодавчі проблеми Інституту амністії: науково-правовий 

висновок на проект Закону України «Про Амністію у 2019 р.» / Наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р.: матер. 

наук. конф. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). − Харків: Право, 2019. − С. 34−36 

(співавтори Пащенко О. О., Новікова К. А.) 

6, 6 

 

6. Актуальні проблеми визначення й кваліфікації терористичної діяльності / 

Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. кругл. 

столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.).  −  Харків: Константа, 2019. − С. 73−77 

(співавтор Попович О. С.) 

10 

 

7. Доктринальні й правозастосовні проблеми боротьби з терористичними 

злочинами: кваліфікація терористичного акту, вчиненого учасником злочинної 

діяльності / Наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за 

фундаментальними темами у 2018 р.: матер. наук. конф. (м. Харків, 26 берез. 

2019 р.). − Харків: Право, 2019. − С. 40−45 (співавтор Попович О. С.) 

10 

 

8. Доктринальні, законодавчі й правозастосовні проблеми боротьби з 

організованими формами злочинної діяльності / Наук. конф. за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р.: матер. наук. конф. (м. 

Харків, 26 берез. 2019 р.). − Харків: Право, 2019. − С. 37−40 (співавтор 

Шульженко Н. В.) 

10 

 

9. Окремі питання корупційних ризиків в законопроекті «Про обіг зброї»: 

науково-правовий висновок на проект Закону України реєстр. № 1222 / 

Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.). − Дніпро: Днепр. ун-

т внутр. справ, 2019. − С. 195−192 (співавтор Пащенко О. О.)  

10 

16 

1. Рецензування дисертації на здобуття наукового ступеня: 

доктора юридичних наук Орловського Руслана Семеновича «Інститут 

співучасті в кримінальному праві України»  (646 с.) 

 

 

807 

 

2. Рецензування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук Гриненко Ірини Олександрівни «Класифікація злочинів та їх 

кримінально-правове значення» (227 с.) 

94 

 

3. Рецензування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук Бідної Оксани Іванівна «Конфіскація за кримінальним правом 

України» (200 с.) 

83 

 

4. Рецензування автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук Кернякевич-Танасійчук Ю. В. «Кримінально-

виконавча політика України» (співавтор Борисов В. І.) 

24 

 

5. Резензування автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Бабікова О. П. «Кримінально-правова 

характеристика пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди 

службовій особі юридичної особи» приватного права» (співавтор Новікова      

К. А.)  

10, 5 

 

6. Рецензування автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Торбєєва М. О. «Злочини проти радіаційної 

безпеки: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання» 

(співавтор Пащенко О. О.)  

10, 5 
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7. Рецензування автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Павловой Л. В. «Потерпевший в уголовном праве 

Республики Белорусь» (співавтор Пащенко О. О.)   

10, 5 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

3. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», 

Абрамова В. О. – студентка 2 групи 3 курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції «Рейдерство – кримінально-правова кваліфікація і 

покарання». 

20  

 

3. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», 

Зубко А. О. – студентка 2 групи 3 курсу Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції «Особливості кримінальної відповідальності за нанесення тілесних 

ушкоджень та заподіяння смерті під час бійки»; 

20 

 

3. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», 

Кисєльова В. О. – студентка 2 групи 3 курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції «Криміналізація домашнього насильства – 

удосконалення питання за відкритими дверима». 

20 

 

3. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», 

Мельниченко І. О.  – студент 2 групи 3 курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції «Розслідування злочинів, пов’язаних із ухиленням від 

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».  

20 

 

3. Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», 

Ткачук К. Р. – студентка 2 групи 3 курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції «Злочини проти довкілля: проблеми законодавчої 

регламентації кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 

2011, 246 КК України». 

20 

19 

Узагальнення судової практики, зокрема, Європейського Суду з прав людини, 

судів зарубіжних країн щодо: корупційних злочинів (110 рішень); міжнародних 

і національних стандартів прав пацієнта в медичній сфері (120 рішень). 

Результати узагальнення використані в наукових публікаціях, лекційних 

курсах, а також при підготовці законопроекту і науково-правових висновків. 

100  

20 

1. ВРУ (за дорученням Президії Національної академії правових наук України), 

науково-правовий висновок на проект Закону України «Про амністію у 2019 

році»  (співавтор Пащенко О. О.) 

 

 

50 

 

2. ВРУ, пропозиції щодо стану боротьби з організованою злочинністю 

(співавтор Шульженко Н. В.) 

50 

 

3. ВРУ, науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 10110 від 28 

лютого 2019 р.) 

 

 

100 
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4. ВРУ, науково-правовий висновок на проект Закону України  «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення» (від 02 травня 2019 р.) 

(співавтор Пащенко О. О.) 

 

 

50 

 

5. ВРУ, науково-правовий висновок на проект Закону України «Про зброю» 

(реєстр. № 1222) (співавтор Пащенко О. О.) 

 

50 

21 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

ВРУ, ініціативний проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо терористичного акту та погрози 

вчинення такого злочину» (співавтор Попович О. С.)    

50   

                                                                                                                 

                                                                                                                                  Усього       4375, 9  
 

 


	Національного юридичного університету
	імені Ярослава Мудрого за 2019 рік
	Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри

