
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Пономаренко Юрій Анатолійович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права (0,25 ставки), декан заочного 

факультету 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Член робочої групи з розвитку кримінального права 

Комісії з питань правової реформи (указ Президента 

України № 584/2019 від 07.08.2019) 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

Не проводив 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

Не здійснював 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

Науковий висновок на запит Верховного Суду щодо 

справи № 51-10255км18 (лист № 80/0/27-19 від 

12.09.2019) (про зворотну дію в часі статей про статеві 

злочини) 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої Ні 
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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) 

«Відповідальність за домашнє насильство і насильство 

за ознакою статі: новели Кримінального кодексу 

України» (12 лютого 2019 р., м. Київ) 

«Міжвідомча співпраця для ефективного реагування 

системи кримінального правосуддя на насильство в 

сім'ї» (18 березня 2019 р., м. Київ) 

«Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення» (17 травня 2019 р., м. 

Харків)  

«Кримінальне правопорушення: національний та 

зарубіжний виміри», (24 травня 2019 р., м. Одеса)  

ІІІ Міжнародна науково практична конференція 

«Становлення та перспективи розвитку державної 

системи захисту критичної інфраструктури України» 

(12-13 вересня, м Яремча) 

V Львівський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: quo vadis?» (19-20 вересня, м. 

Львів) 

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (24-28 

вересня 2019 р., м. Харків) 

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України» (17-19 жовтня, м. Харків) 

«Не карою єдиною! Проблеми модернізації системи 

протидії злочинності в Україні: ІІІ Київський полілог» 

(15 листопада 2019 р., м Київ) 

Осіння школа кримінального права для викладачів 

«Новелізація кримінального права України» (27-29 

листопада 2019 р., м. Харків) 

«Римський статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми визнання, співвідношення та гармонізації: 

Міжнародна науково-практична конференція» (м. 

Київ, 18 грудня 2019 р.) 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Пономаренко Ю. А. Як віднайти ефективний механізм 

умовного звільнення від довічного позбавлення волі? // 

Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-

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

укладачі: Л. М. Демидова, К. А. Новікова, Н. В. 

Шульженко. – Харків : Константа, 2019. – С. 194-198. 

(0,3 друк. арк.) 

Пономаренко Ю. А. Караність як ознака 

кримінального проступку // Кримінальне 

правопорушення: національний та зарубіжний виміри : 

матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (24 травня 2019 

р., м. Одеса) / Ред. кол. Є. Л. Стрельцов та ін. – Одеса : 

Юридична література, 2019. – С. 141-143 (0,1 друк. 

арк) 

Пономаренко Ю. А. Кримінально-правові наслідки 

запровадження в Україні воєнного стану // Проблеми 

законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. 
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юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019 = Problems of 

legality = Проблемы законности. - Вип. 145. - С. 179-

192. - Бібліогр. : с. 190-192. (0,8 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

Немає 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Немає 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Вісник Асоціації кримінального права 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

Жодної 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Тимчаль М. В. «Кримінально-правова охорона в 

Україні осіб, взятих під захист», на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Рак С. В. «Кримінальна відповідальність за службову 

недбалість»; 

Федулова І. М. «Кримінальна відповідальність за 

протиправне заволодіння майном підприємства, 

установи, організації»; 

Чернега Ю. О. «Відповідальність за підкуп за 

кримінальним правом України»; 

Винник А. О. «Спеціальна конфіскація майна як інший 

захід кримінально-правового характеру за 

кримінальним правом України»; 

Романюк Х. І. «Кримінальна відповідальність за 

незаконне проведення аборту» 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Не був 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні 

(в рамках роботи над проектом нового КК України і 

організації наукової конференції «Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу України» 

(17-19 жовтня, м. Харків); 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні (в рамках 

організації програми академічних обмінів викладачів 

кримінального права і проведення Осіння школа 

кримінального права для викладачів «Новелізація 

кримінального права України» (27-29 листопада 2019 

р., м. Харків) 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Не брав 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не брав 

18. Які відзнаки чи нагороди Не отримував 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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отримали у звітному році. 

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) 

Керую студентським науковим гуртком спільно з 

проф. Ю. В. Бауліним 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Пономаренко Ю. А. Кримінально-правові наслідки запровадження в 

Україні воєнного стану // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во 

освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 

Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019 = Problems of 

legality = Проблемы законности. - Вип. 145. - С. 179-192. - Бібліогр.  

: с. 190-192. (0,8 друк. арк.) 

80 

7 

Кримінальне право України: Загальна частина / В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. професорів В. Я. Тація, В. І. 

Тютюгіна, В. І. Борисова. Розд. 21 (у співавторстві)– 6-те вид., 

переробл. і допов. – Харків : Право, 2019, (авторські – 0,63 друк. арк.) 

       Кримінальне право України: Особлива частина / В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. професорів В. Я. Тація, В. І. 

Тютюгіна, В. І. Борисова. Розд. 13, §1 та 2 – 6-те вид., переробл. 

і допов. – Харків : Право, 2019 (авторські ‒ 0,9 друк. арк.) 

75 

14 

     Як віднайти ефективний механізм умовного звільнення від 

довічного позбавлення волі? // Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. 

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

Новікова, Н. В. Шульженко. – Харків : Константа, 2019. – С. 194-

198. 0,3 друк. арк. 

     Караність як ознака кримінального проступку // Кримінальне 

правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали 

Міжнар. наук-практ. конф. (24 травня 2019 р., м. Одеса) / Ред. кол. 

Є. Л. Стрельцов та ін. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 

141-143. 0,1 друк. арк. 

      Система засобів кримінального права і структурування 

Загальної частини кримінального законодавства // Концептуальні 

засади нової редакції кримінального кодексу України: матер. 

міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-19 жовтня 2019 р.),  - 

Харків, 2019 р., 0,3 друк.арк. 

120 
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16 

Рак С. В. «Кримінальна відповідальність за службову 

недбалість»; 

Федулова І. М. «Кримінальна відповідальність за протиправне 

заволодіння майном підприємства, установи, організації»; 

Чернега Ю. О. «Відповідальність за підкуп за кримінальним 

правом України»; 

Винник А. О. «Спеціальна конфіскація майна як інший захід 

кримінально-правового характеру за кримінальним правом 

України»; 

Романюк Х. І. «Кримінальна відповідальність за незаконне 

проведення аборту» 

150 

 17 
Керую студентським науковим гуртком спільно з проф. Ю. В. 

Бауліним 
        20 

 20 

Науковий висновок на запит Верховного Суду щодо справи № 51-

10255км18 (лист № 80/0/27-19 від 12.09.2019) (про зворотну дію в 

часі статей про статеві злочини) 

       100 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                      Усього   545 
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