
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Панов Миколай Іванович 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального 

права №2 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Поняття кримінального правопорушення 2,0 друк. 

арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Поняття кримінального правопорушення 11,46 друк. 

арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

Навчальний посібник, лекція, наукові статті.  

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розроблено поняття кваліфікації злочинів, 

гносеологічні та формально-логічні аспекти 

кваліфікації, розмежування суміжних злочинів, 

відмежування злочинних діянь від незлочинних. 

Вперше, висвітлено проблему понятійного апарата 

кримінального права, розглянуті поняття, категорії та 

термінологія кримінального права як складові 

елементи понятійного апарата, показано їх наукове та 

практичне значення. 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

 

Не приймав участі 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

 

Не приймав участі 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

Внесення змін до кримінального кодексу України 

(щодо незастосування строків давності до злочинів, 

вчинених з метою особистої наживи та незаконного 

збагачення під час Операції Обєднаних Сил (ООС)). 

У співавторстві з Харитоновим С.О та Оробцем К.М. 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Голова координаційного бюро з проблем 

кримінального права відділення кримінально-

правових наук НАПрН України. 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Ні 
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6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Школа професійної майстерності (4 години) 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

Висновок щодо кваліфікації дій членів Державного 

комітету оборони СРСР від 11.05.1994 р. з організації 

геноциду кримськотатарського народу та його 

виконання, що вчинялись у період з 18.05.1944 р. по 

28.04.1956 р., та визначення того, чи підсудні дії 

вказаних осіб судам України. (у співавторстві із 

Ємельяненко)    

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) III Харківський міжнародний юридичний форум 

24-26 вересня 2019 р., м. Харків, вул.. Пушкінська 77 

2) Міжнародна наукова конференція «Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу 

України», 17-19 жовтня 2019 р., санаторій 

«Березовий гай», с. Березівське, Харківської обл. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальний посібник: 

Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./ М.І. Панов, 

І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін..; за заг. ред. М.І. Панова. – 

Харків : Право, 2019 с.378. (7,17  друк. арк.) 

Лекція: «Кримінальне правопорушення та його види»/ 

М.І. Панов, Харків : Право, 2019. – 52с. (2,79 друк. арк.) 

Статті: 

Панов М.І., Гальцова В.В. «Проблеми кримінальної 

відповідальності за насильство в сім’ї» // Юридична Україна. 

2019. № 3. – C/ 19-28. – (0,2 друк. арк) 

Панов М.І. «Про співвідношення і взаємозв’язок 

понятійних апаратів наук кримінального циклу» // Проблеми 

законності. 2019. № 146. – С/ 158-170 (0,8 друк. арк.) 

Панов М.І.,  Харитонов С.О. «Суспільна небезпечність 

діяння – фундаментальна ознака кримінальних правопорушень» 

// Юридичний вісник України. // 2019. № 47-48 C. 16-17 (0,5 

друк. арк. ) 

  

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

Не було 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

1. Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів наук 

кримінального циклу – індексується в Google Scholar EBSCO 

Publisher, WorldCat, Directory of Open Access Scholarly 

Resources, Directory of Open Access Journals, Information Matrix 

for the Analysis of Journals, Index Copernicus International, 

Bielefeld Academic Search Engine, Central and Eastern European 

Online Library, Worldwide Scientifical and Educational Library 
2. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в 

сім’ї – індексується в Index Copernicus 

3. Суспільна небезпечність діяння – фундаментальна ознака 

кримінальних правопорушень – індексується в Index 

Copernicus 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Член редколегії міжвідомчого наукового збірника 

«Проблеми законності», науково юридичного 

журналу «Юридична наука», член наукових рад: 

«Право України»,  «Україна юридична». 

Голова координаційного бюро з проблем 

кримінального права відділення кримінально-

правових наук НАПрН України. 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Член спеціалізованої Ради Д. 64.086.02 із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій; 

  Член спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у 

Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН Ук 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

 

Не був 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

     Відгук на автореф дис. докт. юрид. наук  Гороха  

О.П. «Звільнення від покарання та його відбування» у 

співавторстві Оробцем К.М. та Зінченко І.О. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

 

Не був 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

 

Ні 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Орден «Почесний знак» Ярослава Мудрого I ступеня 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 3 від 05.12.2019 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 

Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./ М.І. 

Панов, І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін..; за заг. 

ред. М.І. Панова. – Харків : Право, 2019 с.378.  
30  

3 
Публікація наукової статті у виданні, включеному до 

переліку наукових фахових видань України 
300 

7 
Публікація підручника (навчального посібника), 

рекомендованого до видання кафедрою університету 
139,5 

20 

Надання науково-практичних висновків на запити 

комітетів Верховної Ради України, Конституційного 

Суду України, Верховного Суду, Генеральної 

прокуратури України, Державного бюро 

розслідувань, Національного антикорупційного 

бюро України, Міністерства внутрішніх справ 

України та інших органів охорони правопорядку, 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування  

 

83 

 Всього 552,5 

 

 

 


