
Звіт кафедри кримінального права №2 з науково-дослідної роботи

за 2019 рік

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) працює над 5-ти річним циклом роботи, над

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., к.ю.н., проф.

Тютюгін В.І. 

       В науковій  роботі  кафедри кримінального права  №2 приймали участь  10

виконавців, із них 2 - доктор юридичних наук, 8 - к.ю.н. доцентів, 

 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. 

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

«Поняття кримінального правопорушення», 2,0  друк. арк. 

Опубліковано 11,46  друк. арк., 552,3 годин

Статті:

1  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.
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2  Панов  М.І.  «Про співвідношення і  взаємозв’язок  понятійних апаратів  наук

кримінального циклу» // Проблеми законності. 2019. № 146. – С/ 158-170 – 0,8 друк.

арк. 

3  Панов  М.І.,  Харітонов  С.О.  "Суспільна  небезпечність  діяння  –

фундаментальна ознака поняття кримінальне правопорушення" // Юридичний вісник

України. 2019. № 47-48- C.16-17- 0,5 друк. арк.

Навчальний посібник:

Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./ М.І. Панов – вступ, розд. 1 (загальні

положення кваліфікації злочинів), підрозділ 2.2 розділу 2 (кваліфікація за ознаками

об’єктивної сторони складу злочину) у співавторстві із О.О. Володіною, підрозділ

3.2  розділ  3  (кваліфікація  злочинів,  вчинених  у  співучасті)  у  співучасті  із  К.М.

Оробцем. – 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.)

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

«Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 10,08 друк. арк., 1012,2 годин  

Навчальний посібник:

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.  (Підрозділ  2.2.

розділ  2  –  об’єктивна  сторона  злочину  та  її  значення  для  кваліфікації  -  у

співавторстві з Пановим М.І.). С. 93-134. – 1,28 друк. арк.;          
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2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи: навч.

посіб./   І.О. Зінченко, О.О. Володіна; за заг. ред. М.І. Панова. Харків: Право, 2019. –

С. 117-245. – 8,5 друк. арк.

Тези:            

 Щодо  питання  про  загальні  правила  кваліфікації  злочинів  за  об'єктивною

стороною:  тези  наук.  доповіді  //  Правове  забезпечення  оперативно-службової

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх  вирішення: матеріали постійно діючого

наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. /  редкол. С.О. Гриненко (голов.

ред.) та ін. – Харків: Право, 2019. – Вип. 10. – С. 138-141 - 0,3 друк. арк.;

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

«Кваліфікація кримінальних правопорушень за сімейне насильство», 1,5  друк.

арк.

Опубліковано 6,5 друк. арк.., 389 годин.

Статті :

Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї  / М.І. Панов, В.В.

Гальцова // Юридична Україна.2019. № 3. С. 19-28 - 0,52 друк. арк.

Навчальний посібник:

Основи  кваліфікації  злочинів  –  підрозділ  3.1  розділ  3  (кваліфікація  злочинів

залежно від стадіїй їх вчинення)/ За ред. Панова М. І. : М-во освіти та науки, Нац.

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків. 2019. – 378 с. - 1,5 друк. арк.

Лекції :

Злочини проти миру та міжнародного правопорядку. За заг. ред. докт. юрид. наук,

проф. Панова М. І. – Харків: Юрайт, 2019. – 96 с. - 4,48 друк. арк.

4.   Дзюба Юрій Павлович, к.ю.н., доцент 
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«Проблеми кваліфікації умисного знищення або пошкодження документів»,

 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк. арк., 125 годин

Навчальний посібник

Дзюба Ю.П. /  Розділ у посібнику «Основи кваліфікації злочинів» // Кваліфікація

злочину за об'єктом / у співавторстві з Панова М. І. :  М-во освіти та науки, Нац.

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків. 2019. -  С. 69-93 – 0,75 друк. арк.

Тези:

Дзюба  Ю.П.  /   Система  злочинів  проти  авторитету  органів  державної  влади,

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян у чинному КК України :

шляхи реформування // Дзюба Ю.П. /   Матеріали міжнародної наукової конференції

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального Кодексу України». – Харків,

2019. – С. 75-81. – 0,4 друк. арк.; 

 Дзюба Ю. П. /  До питання про кримінальну відповідальність за знищення або

пошкодження  майна /    Ю.П. Дзюба // Національний юридичний університет ім.

Ярослава Мудрого. – 2019, С. 37–41. – 0,4 друк. арк.; 

5. Ємельяненко Володимир Віталійович, к.ю.н., доцент

«Об'єктивні ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту»,

1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,64  друк. арк., 707 годин.

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

4



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 (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. Ємельяненко В. В.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.  Ємельяненко  В.  В.  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..  
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6. Зінченко Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент 

«Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 13,5  друк. арк., 575 годин.

           Навчальний посібник:

 1. «Основи  кваліфікації  злочинів»  :  навч.  посібник,/  підрозділ  3.3,  3.4  розді.  3

(кваліфікація злочинів при їх множинності,  кваліфікація злочинів при конкуренції

кримінально-правових  норм.)  за  заг.ред.М.І.Панова.-Харків:  Право,2019.  -  с.280-

373.- 6,5 друк. арк.

 2.  «Кваліфікація  кримінальних  правопорушень  проти  життя  та  здоров'я»:  навч.

посібник; за заг.ред. М.І. Панова.-Харків: Право,2019.- У співав. з О.О. Володіною -

С. 3- 120. - 7 друк. арк.

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

«Аксіологічний підхід у дослідженні суспільної небезпечності», 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,5 друк. арк., 136 годин

Навчальний посібник :

Підрозділ 3.2. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.  Основи кваліфікації

злочинів:  навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Панова. Харків: Право, 2019. С. 241-280 (у

співавторстві з М.І. Пановим) – особистий обсяг 1,2 друк. арк.

Тези:

Щодо  врахування  ступеня  тяжкості  вчиненого  кримінального  правопорушення

при призначенні покарання.  Сучасні погляди на актуальні питання правових наук:

матеріали  міжнар.  наук.-практ.  конф.  м.  Запоріжжя, 22-23  листопада  2019  р.

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. С. 94-96. -  0,3

друк. арк.
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8. Самощенко Ігор Вікторович, к.ю.н., доцент (0,25 ставки)

«Характеристика психічного насильства у кримінальному праві »  0.37 друк.

арк. 

Опубліковано 0,7 друк. арк., 40 годин

    Наукова стаття : 

«Характеристика  шантажу  за  кримінальним  правом  України  та  зарубіжних

країн»  //  Науковий  Вісник  міжнародного   гуманітарного  університету.  Серія

Юриспруденція. Збірник наукових праць.- Випуск 39.- Одеса, 2019. - 0,7 друк. арк.

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

«Системний підхід у дослідженні військових злочинів» - 1,5 друк. арк.

Опубліковано 1,81 друк. арк., 477,2 годин

Стаття:

Харитонов С.О, Панов М.І.,  . «Суспільна небезпечність діяння – фундаментальна 

ознака кримінальних правопорушень» // Юридичний вісник України. // 2019. № 47-

48 C. 16-17 - 0,5 друк. арк.

Навчальний посібник:

    «Основи кваліфікації злочинів» підрозділ 2.3 розділ 2 (кваліфікація за ознаками

суб’єкта злочину) за загальною редакцією М.І. Панова. -Харків: Право,2019. с.134 -

155.- 1,31 друк. арк.

Захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних 

наук 31 травня 2019 р. на тему : «Військові злочини: поняття, система та проблеми 

кваліфікації».

10.  Осадча Анна Сергіївна, к.ю.н., доцент 
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«Суб’єкти  злочину  за  кримінальним  правом  України:  поняття,  функції,

особливості кваліфікації», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7  друк. арк., 226 годин

    Статті:

  1.  Осадча  А.  С.  Окремі  новели  чинного  Кримінального  кодексу  України  щодо

спеціальних  суб’єктів  злочину  та  їх  аналіз//  Електронне  наукове  фахове  видання

«Порівняльно-аналітичне право». – 2019. - № 3. – С. 185-188 – 0,7 друк. арк.

  2.  Осадча  А.С.  Конкуренція  норм  при  кваліфікації  злочинів  зі  спеціальним

суб’єктом    злочину  //  Актуальные  научные  исследования  в  современном  мире/

Журнал. – Переяслав- Хмельницкий. – Вып. 11(55) ч.5 С. 140-146 - 0,7 друк. арк.

Тези:

 Осадча А.С .Проблема визначення ознак суб’єктів корупційних правопорушень у

Кримінальному кодексі  України //  Протидія організованій  злочинності  і  корупції:

матеріали  ХІХ  Всеукр.  Наук.  конф.  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та

молодих вчених  (м.  Харків,  2  груд.  2019  р.)  /  за  заг.  Ред.  А.П.  Гетьмана  і  Б.М.

Головкіна. – Право, 2019. – С.141-143 -  0,3 друк. арк.

1.5   Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми.

     Головною задачею науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш

важливих  проблем науки  Кримінального  права.  Кафедра  продовжувалупроводити

науково-дослідницьку  роботу  з  перспективних  напрямків  розвитку  науки,  їх

реалізації в нормотворчості, правозастосуванні і навчальному процесі

Метою науково-дослідницької роботи членів кафедри ставилося прискорення

правової  реформи  в  Україні,  формування  правової  держави,  вдосконалення

кримінального законодавства, підготовка висококваліфікованих юристів. 
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Практична значимість висновків  та  рекомендацій  полягає  у  тому,  що  вони

використовуються  у  Науково-практичному  коментарі  Кримінального  Кодексу

України, у підготовці відповідей на запити Конституційного Суду, Верховного Суду,

Вищого спеціалізованого Суду України, ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних

справ, правоохоронних органів, а також у наукових статтях, підготовці підручників і

навчально-методичної літератури.

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.

Володіна  О.О.  -  Наукова  новина  полягає  в  розробці  питань,  пов'язаних  з

проблемами кваліфікації злочинів проти здоров'я, та шляхів їх вирішення, а також

удосконаленні вказаних кримінально-правових норм.

Гальцова  В.В.  -  Досліджено  проблеми  кваліфікації  кримінальних

правопорушень за сімейне насильство; встановлено, що при імплементації положень

Стамбульської  конвенції  в  чинний КК було допущено суттєве  порушення правил

законодавчої техніки при формулюванні в КК цієї норми (ст. 126¹ КК); висловлені

пропозиції  щодо  удосконалення  кримінального  законодавства  за  домашнє

насильство.

Досліджені злочини проти миру та міжнародного правопорядку, зокрема поняття та

загальна  характеристика;  розглянуто  проблему  об’єкта  злочинів  та  визначено  їх

систему,  суб’єктивну  сторону  та  суб’єкт  та  кваліфікуючі  ознаки;  проведено

відмежування  від  суміжних  злочинів  та  з’ясовані  проблеми  кримінальної
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відповідальності  за  воєнні  злочини,  вчинені  військовослужбовцями  на  виконання

наказу або розпорядження.

Дзюба Ю.П. -    Розробка проблемних питань кримінальної відповідальності за

злочини у сфері документообігу, а також  кваліфікації злочинів відповідної категорії

за об'єктивною стороною та предметом злочину. 

   Ємельяненко  В.В.-  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.

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

практики та її відмежування від конкуренції кримінально-правових норм.

Осадча  А.С.-  Аналізуються  новели  щодо  спеціального  суб’єкта  в  КК  України,

визначається вплив спеціального суб’єкта злочину на диференціацію кримінальної

відповідальності,  пропонується  шляхи  удосконалення  законодавства  щодо

спеціального суб’єкта злочину.

Самощенко  І.В.  -  Удосконалення  чинного  законодавства  щодо  кримінальної

відповідальності, тлумачення нових  його положень, рекомендації щодо кваліфікації

вчиненого.

Харитонов  С.О.  –  Проаналізовані  проблемні  питання  кваліфікації  військових

злочинів за КК України. 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1.  Участь  кафедри  в  законотворчої  діяльності,  в  розробці  й  обговоренні  з

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних
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актів,  у  проведенні  правових  експертиз  проектів  нормативних  актів,  у  роботі

робочих груп та комісій по розробці законопроектів.

1. Висновок на проект Закону України «Про 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),  а  також посилення  кримінальної  відповідальності  за  злочини,  скоєні  при

виконанні державного оборонного замовлення або при продажу військового майна)

№ 1176 від 29.08.2019 р.

2. Висновок на запит від 18.04.2019 р № 17/1 –299 вих–19 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.

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих

груп та ін.

Дзюба Ю.П. – науковий консультант у роботі консультативно-дорадчих органів

прокуратури Харківській обл..

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. Не готували

Діяльність  кафедри  по  розвитку  творчих  засад  в  організації  наукових

досліджень: 

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

конференцій 

1. ІІІ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Актуальні  проблеми

кримінального  права,  процесу,  криміналістики  та  оперативно-розшукової

діяльності», 01.03.2019 р., м. Хмельницький

2.  Регіональна  науково-практична  конференція  «Актуальні  проблеми
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юридичної науки і практики».-Квітень  2019  р.- Харків.

3. ІІІ  Міжнародний  науково-практичний  симпозіум  «Протидія  незаконній

міграції та торгівлі людьми», 12-13.04.2019 р., м. Івано-Франківськ

4. Міжнародна конференція Освітній захід: «Демократичні інновації в теорії та

на  практиці:  досвід  Швейцарії  та  виклики  для  України»  (за  підтримки

Посольства Швейцарії в Україні) (17.04.2019.) /м.Харків, вул.Динамівська,4,

а.506/

5. ІІ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Україна  і  Європейський

Союз: шлях до сталого розвитку (17.05.2019.) /м.Харків, вул.Пушкінська,77,

а.11/

6. Круглий стіл:  «Закон про мову: єднає чи розділяє» (22.05.2019.)  /м.Харків,

вул.Динамівська,4, а.506/

7. Круглий стіл: «Україна – ЄС: шлях до сталого розвитку» (15.11.2019) /м.Харків,

вул.Пушкінська,77, а.11/

8. Міжнародна  науково-практична  конференція  «Кримінальне  правопорушення:

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

9. V Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: Quo Vadis?»,

19-20 вересня 2019 р., Львівська обл., Старе Село

10. Постійно  діючий  наук.-практ.  семінар  «Правове  забезпечення  оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», м. Харків, 23

травня 2019 р.; 

11. V Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: Quo Vadis?»,

19-20 вересня 2019 р., Львівська обл., Старе Село

12.  III Харківський  міжнародний  юридичний  форум  24-26  вересня  2019  р.,  м.

Харків, вул.. Пушкінська 77
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13. Хеппенінг  «Жінки-юристки:  надихаюче  лідерство  та  дизайн-мислення  для

урбаністичного простору» 27 вересня 2019 року – м. Харків;

14.  Міжнародна  наукова  конференція  «Концептуальні  засади  нової  редакції

Кримінального кодексу України», 17-19 жовтня 2019 р., санаторій «Березовий

гай», с. Березівське, Харківської

15. Міжнародна  науково-практична  конференція  «СУЧАСНІ  ПОГЛЯДИ  НА

АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ПРАВОВИХ  НАУК»,  22-23  листопада  2019  р.,  м.

Запоріжжя

16.  Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 2019 року» (29

листопада  2019  р.,  «Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава

Мудрого», м. Харків);

17. Осіння  школа  з  кримінального  права  для  викладачів  «Новелізація

кримінального права України» 27-29 листопада 2019 року, м. Харків.

18. Всеукраїнська  наукова  конференція  «Протидія  організованій  злочинності  і

корупції» 2 грудня, 2019 року. – м. Харків;

19. Українсько-британського  форуму  «Досконалість  викладання  і  навчання  у

вищій освіті», м. Київ, 5 грудня 2019 року.

2.7. Участь викладачів у конференціях 

Таблиця № 1.

№

п/п

Термін проведення конференції,

назва, місто

Кількість викладачів

кафедри, які взяли участь
Міжнародні

1

ІІІ  Міжнародний  науково-
практичний  симпозіум  «Протидія
незаконній  міграції  та  торгівлі
людьми», 12-13.04.2019 р., м. Івано-
Франківськ

1

Міжнародна  науково-практична 1
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2 конференція  «Кримінальне
правопорушення:  національний  та
зарубіжний  виміри»,  24.05.2019  р.,
м. Одеса

3

Освітній  захід:  «Демократичні
інновації  в  теорії  та  на  практиці:
досвід  Швейцарії  та  виклики  для
України» (за  підтримки Посольства
Швейцарії  в  Україні)  (17.04.2019.)
/м.Харків, вул.Динамівська,4, а.506/

1

4

Міжнародна  наукова  конференція
«Концептуальні  засади  нової
редакції  Кримінального  кодексу
України»,  17-19  жовтня  2019  р.,
санаторій  «Березовий  гай»,  с.
Березівське, Харківської

8

5

Хеппенінг  «Жінки-юристки:
надихаюче  лідерство  та  дизайн-
мислення  для  урбаністичного
простору» 27 вересня 2019 року – м.
Харків;

1

6

Міжнародна  науково-практична
конференція «СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ
НА  АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ
ПРАВОВИХ  НАУК»,  22-23
листопада 2019 р., м. Запоріжжя

1

7

Міжнародна  науково-практична
конференція «Юридична осінь 2019
року»  (29  листопада  2019  р.,
«Національний  юридичний
університет  імені  Ярослава
Мудрого», м. Харків);

1

Всеукраїнські

1

 ІІІ  Всеукраїнська  науково-
практична  конференція  «Актуальні
проблеми  кримінального  права,
процесу,  криміналістики  та
оперативно-розшукової  діяльності»,

1
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01.03.2019 р., м. Хмельницький

2

Регіональна  науково-практична
конференція  «Актуальні  проблеми
юридичної  науки  і  практики».-
Квітень  2019  р.- Харків

3

3

Всеукраїнська  наукова  конференція
«Протидія організованій злочинності
і корупції» 2 грудня, 2019 року. – м.
Харків;

1

4

ІІ  Всеукраїнська  науково-практична
конференція  «Україна  і
Європейський  Союз:  шлях  до
сталого розвитку (17.05.2019.)

1

Усього 11 20

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

конференції та викладачів, які взяли участь).

                                     ІНОЗЕМНІ:

1) Семінар-практикум:  «Розвиток  інноваційних  освітніх  програм  та

навчальних  планів»  (за  підтримки  «Програма  USA ID «Нове

правосуддя»»)  (22.-23.03.2019.)  /м.Харків,  вул.Динамівська,4,  а.506/  -

Самощенко І.В.

2) Семінар-практикум:  «Плекання  етичного  освітнього  середовища  та

інтерактивного  викладання  правничих  дисциплін»  (23.-24.-5.2019.)

/м.Львів, Український католицький університет) – Самощенко І.В.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

1 «Основи кваліфікації кримінальних правопорушень» Харків: Право 2019 с. 378

(23,6 друк. арк.) М.І. Панов – вступ, розд. 1; підрозд. 2.1 розд. 2 (у співавт. із

Ю.П. Дзюбою); підрозд. 2.2 розд. 2 (у співавт. з О.О. Володіною); підрозд. 3.2.
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розд.  3  (у  співавт.  із  К.М.  Оробцем);  Ю.П. Дзюба -  підрозд.  2.1  розд.  2  (у

співавт. із М.І. Пановим); С.О. Харитонов – підрозд. 2.3 розд. 2; Г.М. Анісімов

– підрозд.  2.4 розд.  2;  В.В. Гальцова – підрозд.  3.1 розд.  3;  К.М. Оробець –

підрозд. 3.2. розд. 3 (у співавт. із М.І. Пановим); І.О. Зінченко – підрозділи 3.3,

3.4 розд. 3

2 «Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я»:; за заг.

ред. М.І. Панова.-Харків: Право,2019. с. 246 (15,5 друк. арк)  О.О. Володіна,

І.О Зінченко  

3 Лекція  «Кримінальне  правопорушення  та  його  види»/  М.І.  Панов,  Харків  :

Право, 2019. – 52с. (2,79 друк. арк.) 

4 Лекція «Злочини проти миру та міжнародного правопорядку» За заг. ред. докт.

юрид. наук, проф. Панова М. І. – Харків: Юрайт, 2019. – 96 с. - 4,48 друк. арк.

3.4. Кількість опублікованих статей: 7 / 4,92 друк. арк..

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science та навести

перелік : 1/ 0,2 друк. арк

1. 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/

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

Science) та навести перелік. 5/ 3,92 друк. арк.. 

1. Панов  М.І.  Про  співвідношення  і  взаємозв’язок  понятійних  апаратів  наук

кримінального циклу // Проблеми законності– 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,
16
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Central  and  Eastern  European  Online  Library,  Worldwide  Scientifical  and

Educational Library

Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї //  Юридична

Україна - індексується в Index Copernicus

2. Суспільна  небезпечність  діяння  –  фундаментальна  ознака  поняття

кримінальне  правопорушення  (у  співавторстві  із  Харитоновим  С.О.)  //

Юридичний вісник України. // - індексується в Index Copernicus

3. Осадча  А.С.  Конкуренція  норм  при  кваліфікації  злочинів  зі  спеціальним

суб’єктом злочину // Актуальные научные исследования в современном мире/

Журнал.  –  Переяслав-  Хмельницкий. – Вып.  11(55)  С.  0,7друк.  арк.   Index

Copernicus, Google Scholar, РИНЦ

4. Гальцова  В.В.  «Проблеми кримінальної  відповідальності  на  насильство  в

сім’ї» у співавторстві з Пановим М.І. Юридичний науковий фаховий журнал.

Включено ВАК України до переліку наукових фахових видань. Входить до

міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus»

5. Самощенко І.В. «Характеристика шантажу за кримінальним правом України

та  зарубіжних  країн»  //  Науковий  Вісник  міжнародного   гуманітарного

університету – індексується в «Index Copernicus»

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до

друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№
з/п

Автори Назва роботи Назва  видання,
де  опубліковано
роботу

Том,  номер  (випуск,
перша-остання
сторінки роботи

Статті
1 Volodymyr Reproductive  Rights Wiadomosci №  11.
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Iemelianenko
Gornostay
Alesia,
Ivantsova
Alona

Violations:  Forced
Sterilisation and Restriction
of Voluntary Sterilisation

Lekarskie. 2019. http://wl.medlist.org/archi
wum/numer-11-2019/

2 Панов М.І.   Про  співвідношення  і
взаємозв’язок понятійних
апаратів  наук
кримінального циклу

Проблеми
законності. 

2019. № 146. – С/ 158-170

3 Панов М.І, 
Харитонов 
С.О.

  Суспільна небезпечність
діяння – фундаментальна
ознака  кримінальних
правопорушень

Юридичний вісник 
України. 

2019. № 47-48 C. 16-17

 4 Гальцова
В.В  Панов
М.І.

Проблеми  кримінальної
відповідальності  на
насильство в сім’ї  

Юридична Україна. 2019. № 3. С. 19-28

5 Самощенко
І.В.

Характеристика  шантажу
за  кримінальним  правом
України  та  зарубіжних
країн

Науковий  Вісник
міжнародного
гуманітарного
університету

Випуск  39.  с.  102-106  -
Одеса, 2019

6 Осадча А.С. Конкуренція  норм  при
кваліфікації  злочинів  зі
спеціальним  суб’єктом
злочину

Актуальные
научные
исследования  в
современном мире

Вып. 11(55)С. 151-158

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього

друкованої

продукції

Монографі

ї

Наукові

статті в

наук.

журналах

та наук.

збірниках

Тези доповідей

та наук.

повідомлень на

конференціях

Підручники

та навчальні

посібники з

грифом

МОН 

Підручники,

навчальні

посібники

без грифу

МОН

Збірники

нормативн

ої

літератури

Кодекси,

коментар

і

23/54,33 0 7/4,92 11/3,04 2/39,1 2/7,27 0 0

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ
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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 післядипломної

освіти  підвищення  кваліфікації  НЮАУ  імені  Ярослава  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» (4 лекції)

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

влади та ін.

1. Висновок  на  запит  прокуратури  від  18.04.2019  р  № 17/1  –299  вих–19

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.

2. Висновок  на  проект  Закону  України  «Про  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), а також посилення

кримінальної  відповідальності  за  злочини,  скоєні  при  виконанні

державного оборонного замовлення або при продажу військового майна)

№ 1176 від 29.08.2019 р.
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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 4  аспіранти денної та заочної  форм навчання:  аспірантка денної

форми  навчання  1-го  року  навчання  Керопян  А.А.  (науковий  керівник  доц.

Харитонов  С.О.);  аспірантка  денної  форми  2-го  року  навчання  Щербиніна  І.Ю.

(науковий керівник доц. Зінченко І.О.); аспірантка заочної форми 2-го року навчання

Чаюк Ю.С. (науковий керівник проф.. Панов М.І.); аспірант заочної форми 3-го року

навчання Шапошніков Ю.В. (науковий керівник проф. Харитонов С.О.). 

 5.3.  Підготовка  відгуків  на  дисертацій  (вказати  кількість  наданих  рецензій

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Докторські:

Відгук  на  автореферат  дис.  докт.  юрид.  наук  О.П.  Гороха  «Звільнення  від

покарання  та  його  відбування»  (проф.  М.І.  Пановим,  доц.  Зінченко  І.О.,  доц.

Оробець К.М.)

Відгук  на  автореферат  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора

юридичних наук (доц. Гальцова В.В.)

Відгук на автореферат  докторської дисертації Соловйової Аліни Миколаївни

«Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове дослідження» (доц.

Дзюба Ю.П.) 

Кандидатські:

Відгук на автореферат кандидатської дисертації  Чорнухи О. С «Кримінально-

правове  забезпечення  охорони добросовісної  конкуренції  в  Україні» (доц.  Дзюба

Ю.П.)
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Відгук на автореферат кандидатської дисертації Н. М. Семенюк «Час вчинення

злочину  за  кримінальним  правом  України  (доктринальний,  законодавчий  та

практичний аспекти)» (доц. Ємельяненко В.В.)

5.4.  Підготовка  відгуків  на  автореферати  кандидатські  та  докторські  (окремо

кількісні показники).

Докторські – 3

Кандидатські - 2

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., доц.  Дзюба Ю.П., доц.  Ємельяненко В.В., доц.

Гальцова В.В., доц. Оробець К.М., доц. Осадча А.С., ас. Гуд Т.М. 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. 

За звітний період у роботі гуртка постійно брали участь більше 80 студентів.

Тематика  гуртка  охоплює   значне  коло  проблем  злочинності,  теоретичних  і

практичних 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.
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 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,   Постановами  Пленуму

Верховного Суду України0 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. – 32/4,8

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА

ЗБІРНИКІВ

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.

 Панов  М.І. Член  редколегії  міжвідомчого  наукового  збірника  «Проблеми

законності»,  «Бюлетень  Міністерства  Юстиції  України»,  науково  юридичного

журналу  «Юридична  наука»,  Член  колегії  науково-практичного  юридичного

журналу «Судова практика» 

 Член  наукових  рад:  «Право  України»,   «Україна  юридична»,  «Наука  і

правоохоронна», «Адвокат».Голова координаційного бюро з проблем кримінального

права відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

Володіна О.О.  Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових

повідомлень  учасників  регіональної  науково-практичної  конференції  «Актуальні

проблеми юридичної науки і практики», квітень 2019 р. Харків.
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Зінченко І.О.  Член редакційної колегії Збірника тез доповідей  та наукових

повідомлень  учасників  регіональної  науково-практичної  конференції  «Актуальні

проблеми юридичної науки і практики»  квітень 2019  р.-Харків.

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ:

Панов М.І. Орден «Почесний знак» Ярослава Мудрого I ступеня

Володіна  О.О.  Почесна  грамота  від  Ректора  НЮУ  ім.  Ярослава  Мудрого  за

багаторічну  сумлінну  працю  та  з  нагоди  святкування  20-річчя  кафедри

кримінального права № 2.

Гальцова  В.В.  Почесна грамота  від  Ректора  НЮУ  ім.  Ярослава  Мудрого  за

багаторічну  сумлінну  працю  та  з  нагоди  святкування  20-річчя  кафедри

кримінального права № 2. 

Гуд Т.М. Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України;

Подяка Ректора НЮУ ім.  Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю та з

нагоди святкування 20-річчя кафедри кримінального права № 2

Дзюба Ю.П.  Подяка ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну

працю та з нагоди святкування 20-річчя кафедри кримінального права № 2.

Ємельяненко  В.В. Подяка  ректора  НЮУ  ім.  Ярослава  Мудрого  за  багаторічну

сумлінну працю та з нагоди святкування 20-річчя кафедри кримінального права № 2.

Зінченко І.О. Подяка департаменту науки і освіти Харківської обласної державної

адміністрації.

 Дві  Почесні  грамоти  Національного  юридичного  університету  ім.  Ярослава

Мудрого (від Ректора). 
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Почесна грамота від Ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну

працю та з нагоди святкування 20-річчя кафедри кримінального права № 2.

Оробець  К.М. Подяка  ректора  Національного  юридичного  університету  імені

Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 20-річчя

кафедри кримінального права № 2

Осадча  А.С. Подяка  ректора  Національного  юридичного  університету  імені

Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 20-річчя

кафедри кримінального права № 2 

Самощенко  І.В.  Почесна грамота  від  Ректора  НЮУ  ім.  Ярослава  Мудрого  за

багаторічну  сумлінну  працю  та  з  нагоди  святкування  20-річчя  кафедри

кримінального права № 2. 

Харитонов  С.О.  Почесна грамота  від  Ректора  НЮУ  ім.  Ярослава  Мудрого  за

багаторічну  сумлінну  працю  та  з  нагоди  святкування  20-річчя  кафедри

кримінального права № 2. 

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. 

Зінченко І.О. , Ємельяненко В.В. -  Керівники  гуртка з кримінального права.

Наукове  керівництво  по  написанню  студентами  тез  доповідей  та  наукових

повідомлень.
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Харитонов  С.О. –  захистив  докторську  дисертацію  на  здобуття  вченого

ступеня доктора наук.

Наказом  ректора  №129  від  22  листопада  1999  р.  була  створена  кафедра

Кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава

Мудрого. В листопаді цього року кафедрі виповнилось 20 років. З цього приводу

було  урочисте  святкування  на  якому  ректор  Національного  юридичного

університету  імені  Ярослава  Мудрого  Тацій  В.Я.  видав  заохочення  за  сумлінно

виконані   службові  обов’язки,  активну  працю  у  сфері  науково-дослідницької  і

педагогічної діяльності.

Звіт  кафедри  обговорено  та  затверджено  на  засіданні  кафедри  протокол  №3  від

05.12.2019 р.

Завідувач кафедри 
Кримінального права №2                  ____________________            М.І. Панов
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