
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  

Ємельяненко Володимир Віталійович 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Об’єктивні ознаки злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту - 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Об’єктивні ознаки злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту - 1,64 друк. арк.. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

 Наукова стаття, тези наукових доповідей. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Вперше визначено зміст об’єктивних ознак злочинів 

та кримінальних проступків проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту з урахуванням змін, 

внесених до КК Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» від 

22.11.2018 № 2617-VIII. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

Не брав 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та інших 

законів). 

 

Не брав 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

Не рецензував 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Не працював 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів влади 

 

Не працював 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

 

Не узагальнював 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 

Не приймав участь 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Не приймав участь 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

Не читав 
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6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

1. Підготував висновок на запит Прокуратури 

Автономної Республіки Крим від 18.04.2019 № 17/1-

299вих-19 щодо кваліфікації злочину геноциду (ст. 

442 КК України) (разом із М. І. Пановим). 

2. Висновок на запит ТОВ «М.С.Л.» від 19.02.2019, 

вих. № 126 щодо кваліфікації шахрайства (ст. 190 

КК України). 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

Ні 

 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата 

та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності», 01.03.2019 р., м. Хмельницький. 

2. ІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум 

«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», 

12-13.04.2019 р., м. Івано-Франківськ. 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінальне правопорушення: національний та 

зарубіжний виміри», 24.05.2019 р., м. Одеса. 

4. V Львівський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: Quo Vadis?», 19-20 вересня 

2019 р., Львівська обл., Старе Село. 

5. Міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України», 17-19.10.2019 р., 

Харківська обл., с. Березовське. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті: 

Ємельяненко В. В., Житний О. О. Міський 

підземний транспорт мегаполісу як об’єкт 

критичної інфраструктури (криміногенність та 

кримінологічна безпека). Право і суспільство. 2018. 

№ 7. С. 74-79  - 0,3 друк. арк. 

Тези 

1) Ємельяненко В. В., Житний О. О. Окремі 

темпоральні властивості  законодавства про 

відповідальність за кримінальні проступки (на 

прикладі кримінальних правопорушень проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту). 

Кримінальне правопорушення: національний та 

зарубіжний виміри: матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 24 трав. 2019 р.). Одеса, 2019. С. 

152-155 - 0,22 друк. арк. 

2) Ємельяненко В. В. Безоплатність вилучення 

майна у посяганнях на власність. Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності: тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 

Хмельницький, 1 берез. 2019 р.). Хмельницький, 

2019. С. 171-174. - 0,2 друк. арк.. 

3) Ємельяненко В. В. Незаконне перетинання 

державного кордону: динаміка законодавчих 

заборон. Протидія незаконній міграції та торгівлі 

людьми: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. симпозіуму 



 3 

(м. Івано-Франківськ, 12-13 квітня 2019 р.). Івано-

Франківськ, 2019. С. 52-54 - 0,2 друк. арк. 

4). Ємельяненко В. В. Способи зґвалтування: новели 

Кримінального кодексу України. Кримінально-

правове регулювання та забезпечення його 

ефективності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 18-19 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. С. 303-

306. - 0,22 друк. арк. 

5) Вплив штрафу на визначення ступеня тяжкості 

злочину (на прикладі злочинів проти безпеки руху 

та експлуатації транспорту). Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України: 

матер. міжнар. науково-практичної конференції (17-

19 жовтня 2019 р. Харківська обл.. с. Березовське) – 

0,3 друк. арк.. 

6) Порушення права на реалізацію продуктивних 

прав: насильницька стерилізація та обмеження 

добровільної стерилізації./ Матеріали медико-

правового форуму (Харків 06.12.2019 р. с. 45) – 0,2 

друк. арк..   

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

Volodymyr Iemelianenko, Gornostay Alesia, Ivantsova 

Alona Reproductive Rights Violations: Forced 

Sterilisation and Restriction of Voluntary Sterilisation. 

Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 11. 

http://wl.medlist.org/archiwum/numer-11-2019/ 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Немає 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-небудь 

видання 

 

Ні 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Офіційний опонент у захисті дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право О. В. 

Чорної «Кримінальна відповідальність за 

невиконання рішення суду у кримінальному 

провадженні», спеціалізована вчена рада 

Д.08.727.04 у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ (дата захисту 

03.07.2019). 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Автореферат кандидатської дисертації Н. М. 

Семенюк «Час вчинення злочину за кримінальним 

правом України (доктринальний, законодавчий та 

практичний аспекти)». 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву стипендії, 

премії). 

 

 

Не був 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

 

 

Не співпрацював 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wl.medlist.org/archiwum/numer-11-2019/
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16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Не приймав участь 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Не приймав участь 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування 20-річчя кафедри кримінального права 

№ 2. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри _________________ 

(протокол № 3 від 05 грудня 2019 р.).                                                                     (підпис) 
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

1 
Публікація наукової статті у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

science 
250 годин на всіх авторів 

2 Публікація наукової статті у виданні, що видається за межами України 
120 годин на всіх авторів за 

0,5 друк.арк. 

3 
Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових 

фахових видань України 
100 годин на всіх авторів за 

0,5 друк.арк. 

4 
Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку наукових 

фахових видань України 
40 годин на всіх авторів за 0,5 

друк.арк. 

5 Публікація монографії, що видається за межами України 
120 годин на всіх авторів за 1 

друк.арк. 

6 
Публікація монографії (енциклопедії, словника, науково-практичного 

коментаря до законодавства), що видається в Україні 
100 годин за 1 друк.арк. на 

всіх авторів 

7 
Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого до 

видання кафедрою університету 
50 годин за 1 друк.арк. на всіх 

авторів 

8 
Наукове редагування монографії (енциклопедії, словника, науково-

практичного коментаря до законодавства) 
30 годин за 1 друк.арк. на 

редакторів 

9 
Наукове редагування підручника (навчального посібника), 

рекомендованого до видання кафедрою університету 
30 годин за 1 друк.арк. на всіх 

редакторів 

10 
Доопрацювання та перевидання монографії (енциклопедії, словника, 

науково-практичного коментаря до законодавства)  
50 годин. за 1 друк.арк. на 

всіх авторів 

11 Доопрацювання та перевидання підручника (навчального посібника) 
30 годин. за 1 друк.арк. на 

всіх авторів 

12 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив за межами 

України 
60 годин на всіх авторів 

13 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив за межами 

України 
30 годин на всіх авторів 

14 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив в Україні 
40 годин на всіх авторів 

15 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні 
20 годин на всіх авторів 

16 
Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, 

енциклопедії, словника, дисертації, автореферату, наукової статті    
30 годин за 1 друк.арк. на всіх 

авторів 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:   

1.наукової роботи для всеукраїнського конкурсу 40 годин 

2.наукової статті 30 годин 

3.тез доповідей на конференцію 20 годин 

18 
Отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності  

100 годин на всіх співавторів 

на об’єкт права 

інтелектуальної власності  

19 Узагальнення судової, слідчої та іншої юридичної практики 100 годин 

20 

Надання науково-практичних висновків на запити комітетів Верховної 

Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, 

Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, 

Національного антикорупційного бюро́ України, Міністерства внутрішніх 

справ України та інших органів охорони правопорядку, органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування  

100 годин на всіх авторів 

21 Участь у розробці законопроектів 100 годин за 1 законопроект 

 
В. В. Ємельяненко 

№ Назва виду роботи Години 
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з/п 

1 

Scopus  

1. Reproductive Rights Violations: Forced Sterilisation and Restriction of Voluntary 

Sterilisation. Wiadomosci Lekarskie. 2019. № 11. (with Alesia Gornostay, Alona 

Ivantsova). 

83 

4 

Міський підземний транспорт мегаполісу як об’єкт критичної інфраструктури 

(криміногенність та кримінологічна безпека). Право і суспільство. 2018. № 7. С. 

74-79 (співавтор Житний О. О.). 

20 

14 

1. Окремі темпоральні властивості  законодавства про відповідальність за 

кримінальні проступки (на прикладі кримінальних правопорушень проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту). Кримінальне правопорушення: національний та 

зарубіжний виміри: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 трав. 2019 р.). 

Одеса, 2019. С. 152-155 (співдоповідач  О. О. Житний) 

2. Безоплатність вилучення майна у посяганнях на власність. Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності: тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 1 берез. 2019 

р.). Хмельницький, 2019. С. 171-174. 

3. Незаконне перетинання державного кордону: динаміка законодавчих заборон. 

Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12-13 квітня 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. 

С. 52-54 

4. Способи зґвалтування: новели Кримінального кодексу України. Кримінально-

правове регулювання та забезпечення його ефективності: матер. міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. С. 303-306 

5. Вплив штрафу на визначення ступеня тяжкості злочину (на прикладі злочинів 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту). Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України: матер. міжнар. науково-практичної 

конференції (17-19 жовтня 2019 р. Харківська обл.. с. Березовське) 
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1. Рецензування кандидатської дисертації О. В. Чорної «Кримінальна 

відповідальність за невиконання рішення суду у кримінальному провадженні» 

(10.25 д.а.) та автореферату цієї дисертації (1.1 д.а) 

2. Рецензування автореферату кандидатської дисертації Н. М. Семенюк «Час 

вчинення злочину за кримінальним правом України (доктринальний, 

законодавчий та практичний аспекти)» (1.11 д.а.) 
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Прокуратура Автономної Республіки Крим, науковий висновок щодо кваліфікації 

злочину геноциду (ст. 442 КК України) (разом із М. І. Пановим) 
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