
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

 

Борисов Вячеслав Іванович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор кафедри 

кримінального права № 1 Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (за сумісництвом), радник при дирекції 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 

(основне місце роботи). 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Цільова комплексна програма «Теоретичні 

проблеми ефективності кримінального 

законодавства України та практики його 

застосування». Термін виконання: 1 січня 2016 р. 

– 31 грудня 2020 р.; участь у складі наукового 

колективу (відповідні розділи підручників, 

навчальних посібників, текстів лекції та наукових 

коментарів). 

Керівники:академік В. Я. Тацій, проф.                                 

В. І. Тютюгін 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Див. п. 4.1. – 4.2. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

1. Борисов В. І. Закон про кримінальну 

відповідальність. Кримінальне право України: 

Загальна частина: підручник/ В. Я. Тацій,                    

В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред.                               

В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те 

вид., перероб. і допов. С. 32 – 49 (підручник, 

окремі розділи, параграфи, пункти) (1,1 д.а.); 

2. Борисов В. І. Чинність закону про кримінальну 

відповідальність Кримінальне право України: 

Загальна частина: підручник/ В. Я. Тацій,                    

В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред.                               

В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те 

вид., перероб. і допов. С. 50 – 68 (підручник, 

окремі розділи, параграфи, пункти) (1,2 д.а);  

3. Борисов В. І., Комаров О. Д. Ломако В. А., 

Панов М. І. Суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення. Кримінальне право України: 

Загальна частина: підручник/ В. Я. Тацій,                           

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

Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те вид., 

перероб. і допов. С. 188 – 200 (підручник, окремі 

розділи, параграфи, пункти) (0,8 д.а.); 

4. Борисов В. І., Володіна О. О., Гринчак С. В., 

Тацій В. Я. Кримінальні правопорушення проти 



життя та здоров’я особи. Кримінальне право 

України: Особлива частина : підручник /                               

В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за 

ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна.  6-

те вид., перероб. і допов. С. 55 – 77 (підручник, 

окремі розділи, параграфи, пункти) (1,2. д.а.); 

5. Борисов В. І., Козак В. А. Кримінальні 

правопорушення проти волі, честі та гідності 

особи. Кримінальне право України: Особлива 

частина : підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов,            

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

В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна.  6-те вид., перероб. 

і допов. С. 99 – 114 (підручник, окремі розділи, 

параграфи, пункти) (0, 5 д.а.); 

6. Борисов В. І., Харитонова О. В. Кримінальні 

правопорушення проти статевої свободи та 

статевої недоторканності особи. Кримінальне 

право України: Особлива частина : підручник /                               

В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за 

ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна.  6-

те вид., перероб. і допов. С. 115 – 130 (підручник, 

окремі розділи, параграфи, пункти) (0,4 д.а.); 

7. Борисов В. І. Кримінальні правопорушення 

проти безпеки виробництва. Кримінальне право 

України: Особлива частина : підручник /                               

В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за 

ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна.  6-

те вид., перероб. і допов. С. 370 – 385 (підручник, 

окремі розділи, параграфи, пункти) (0,9 д.а.); 

8. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за 

хуліганство (стаття 296 КК України). Вісник 

Асоціації кримінального права України, 2020, № 

1(13). С. 351 – 371(конспект лекції); 

9. Борисов В. І. Склад злочину та місце 

потерпілого в його структурі: Право України, 

2020, № 2. С 138 – 150 (наукова стаття у 

фаховому виданні) (1 д.а.); 

10. Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо розуміння 

доктринальної концепції «безпека – стан 

захищеності». Вісник Асоціації кримінального 

права України, 2020, № 1(13). С. 126 – 144 

(наукова стаття у фаховому виданні); 

11. Борисов В. І. Склад злочину як правова 

модель та потерпілий в системі його ознак. 

Актуальні проблеми протидії злочинності : 

матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. 

темами у 2019 р.(м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов,                           

Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 89-91 

(0,13 д.а.) [тези]; 



12. Борисов В. І., Пащенко О. О. До розуміння 

терміну «закон» у контексті приписів ст. 263 КК 

України. Актуальні проблеми протидії 

злочинності : матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад.                В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 

р.(м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.:                     

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

ін. Харків : Право, 2019. С. 92-96. (0,10 д.а.) 

[тези]; 

13. Борисов В. І., Пащенко О. О. До питання 

соціальної обумовленості нової редакції 

Криміналь-ного кодексу України. Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу 

України : матеріали міжнар. наук. конф., м. 

Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. 

Харків : Право, 2019. С. 33 – 37 (0,3 д.а.) [тези]; 

14. Борисов В. І. Склад злочину: поняття та види. 

Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : 

матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. 

Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Л. 

М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. – Харків : 

Право, 2020. С. 56 – 61 (0,29 д.а.) [тези]; 

15.Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо 

співвідношення складів злочинів, передбачених 

статтями 152, 153 КК із прийняттям Закону 

України № 2227-VIII. Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації : матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого 

столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. 

Тацій, Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. – 

Харків : Право, 2020. С. 61 – 68 (0,23 д.а.) [тези]; 

16. Борисов В. І., Пащенко О. О. Деякі питання 

застосування ч. 3 ст. 185 КК (щодо проникнення 

в «інше приміщення» при вчиненні крадіжки). 

Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : 

матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. 

Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій,                          

Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. – Харків : 

Право, 2020. С. 68 – 71 (0,12 д.а.) [тези]; 

17. Борисов В. І, Євтєєва Д. П. Щодо тлумачення 

поняття «злочин, пов’язаний із домашнім 

насильством». Засади функціонування 

кримінальної юстиції  : збірник тез 

Всеукраїнської заочної науково-практичної 

конференції (м. Хмельницький, 15 травня 2020 

р.). Хмельницький : Хмельницький університет 



управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. 

С. 5-9. (0,3 д.а.) [тези]; 

18. Борисов В. І., Пащенко О. О. Стан безпеки як 

соціальна потреба та її забезпечення нормами 

Кримінального кодексу України. Діджиталізація 

і безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і                           

Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. С. 38-44 

[тези]. 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Має місце розвиток права у питаннях 

доктринального тлумачення та застосування 

норм  Особливої частини  законодавства України 

про кримінальну відповідальність, що знайшло 

закріплення у висновках Верховного Суду при 

розгляді кримінальних проваджень. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

― 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

 

 

― 

 

 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Науковий висновок на проєкт Закону України  

«Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог радіаційної 

безпеки в місцевостях, що зазнали 

радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156). 

 

 

 

 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

 

― 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

Член Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
― 



законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

― 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                          

Л. М. Лобойка надано (разом з Д. П. Євтєєвою) 

науковий висновок на звернення                        

Григор’євої Ірини Вікторівни – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС, з 

питань тлумачення поняття «злочин, 

пов’язаний із домашнім насильством». 

Висновок спрямовано адресату 24.01.2020 р. 

Верховний Суд 12.02.2020 р. (Об’єднана палата 

Касаційного кримінального суду ВС) з цього 

питання прийняв постанову (справа № 

453/229/19, провадження № 51-4000кмо19), в якій 

положення наукового висновку знайшли 

позитивне відображення. 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                          

Л. М. Лобойка надано (разом з М. В. 

Шепітьком) науковий висновок на звернення 

Мазура Миколи Вікторовича – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС, з 

питань застосування ст. 70 та ст. 71 КК 

України. Висновок спрямовано адресату 

28.01.2020. Верховний Суд 01.06.2020 р. 

(Об’єднана палата Касаційного кримінального 

суду ВС) з цього питання прийняв постанову 

(справа № 766/39/17, провадження № 51-

8867кмо18). Позиція експертів не була 

підтримана. 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                       

Л. М. Лобойка надано (разом з  О. О. Пащенком) 

науковий висновок на звернення                               

Мазура Миколи Вікторовича – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС, з 

питання тлумачення термінів «проникнення в 

інше приміщення» та «проникнення у сховище», 

зазначених у ч. 3 ст. 185 КК України. Висновок 

спрямовано адресату 07.02.2020 р. Верховний 

Суд 02.06.2020 р. (Друга судова палата 

Касаційного кримінального суду Верховного 

Суду) з цього питання прийняв постанову (справа 

№ 175/3057/17, провадження № 51-9110кмп18), в 

якій положення наукового висновку знайшли 

відображення. 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                           

Л. М. Лобойка (вх. № 203 від 26.02.2020 р.) 

надано (разом з  Д. П. Євтєєвою) науковий 



висновок на звернення Стефанів Надії 

Степанівни – судді Касаційного кримінального 

суду у складі ВС з питання зворотної дії в часі 

норми ст. 155 КК України. Висновок спрямовано 

адресату 13.03.2020 р. 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                        

Л. М. Лобойка надано (разом з                                О. 

О. Пащенком) науковий висновок на звернення 

Шевченко Тетяни Валентинівни – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС з 

питань щодо правил проживання осіб, 

засуджених до обмеження волі та кваліфікації 

систематичних порушень таких правил за ч. 1 ст. 

390 КК України. Висновок спрямовано адресату 

25.03.2020 р. ВС 16.04.20 р. (колегією суддів 

Першої судової палати Касаційного 

кримінального суду) з цього питання прийняв 

постанову (справа № 397/1694/14-к, провадження 

№ 51-8521км18). Касаційна скарга засудженого 

задоволена, його звільнено від кримінальної 

відповідальності. 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                       

Л. М. Лобойка надано (разом з                                О. 

О. Пащенком) науковий висновок на звернення  

Григор’євої Ірини Вікторівни – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС з 

питань застосування ст. 190 КК України (щодо 

відмежування шахрайства від неналежного 

забезпечення уявного (спірного) права на майно). 

Висновок спрямовано адресату  15.04.2020 р. 

– на лист Бущенка Аркадія Петровича – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС 

надано (разом з М. В. Шепітьком) висновок 

щодо можливості притягнення до кримінальної 

відповідальності за втечу з місця позбавлення 

волі щодо осіб, які відбували покарання у 

дільниці соціальної реабілітації виправної 

колонії, залишили установу та повернулися до неї 

через кілька годин (ст. 393 КК України). 

Висновок спрямовано адресату 05.05.2020 р. 

– на лист вченого секретаря НКР при ВС                         

Л. М. Лобойка надано (разом з О. О. Пащенком) 

науковий висновок на звернення                               

Чистика Андрія Олеговича – судді Касаційного 

кримінального суду у складі ВС, щодо окремих 

питань застосування ст. 369-2 КК України. 

Висновок спрямовано адресату  22.05.2020 р. 

Верховний Суд 03.06.2020 р. (колегія суддів 

Третьої судової палати Касаційного 

кримінального суду) з цього питання прийняв 

постанову (справа № 722/28/17, провадження № 



51-302км20), в якій положення наукового 

висновку знайшли відображення. 

– на лист Макаровець Алли Миколаївни – 

судді Касаційного кримінального суду у складі 

ВС надано (разом з О. О. Пащенком) науковий 

висновок щодо окремих питань застосування ч. 1 

ст. 366 КК України. Висновок спрямовано до 

Верховного Суду на ім’я вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойко Л. М. 13.07.2020 р. 

– на лист Бущенка Аркадія Петровича – судді 

Касаційного кримінального суду у складі ВС 

надано (разом з О. О. Пащенком та                              

Г. К. Авдєєвою) науковий висновок щодо 

окремих питань застосування ст. 176 КК. 

Висновок спрямовано до Верховного Суду на 

ім’я вченого секретаря НКР при ВС Лобойко                           

Л. М. 25.08.2020 р. 

– на лист Кравченка Станіслава Івановича – 

судді Касаційного кримінального суду у складі 

ВС надано (разом з О. О. Пащенком) науковий 

висновок щодо окремих питань застосування 

інституту потворності в кримінальному праві (ст. 

32, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК). Висновок 

спрямовано до Верховного Суду на ім’я вченого 

секретаря НКР при ВС Лобойко Л. М. 07.09.2020 

р.  Верховний Суд 14.09.2020 р. (Об’єднана палата 

Касаційного кримінального суду ВС) з цього 

питання прийняв постанову (справа № 

591/4366/18, провадження № 51-1122кмо20), в 

якій положення наукового висновку знайшли 

позитивне відображення. 

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 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

– Міжнародний медико-правововий форум 

«Конституційні засади медичної реформи в 

Україні» (м. Харків, 6 грудня 2019). 

Організатори: Оганізація з безпеки і 

співробітництва в Європі; Науковий журнал 

«Wiadomości Lekarskie», Українська Національна 



група Міжнародної асоціації кримінального 

права та ін. (не увійшло до звіту за 2019 р.); 

– Міжнародний «круглий стіл» 

«Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці» (м. Харків, 12 грудня 2019 р.). 

Організатори: НАПрН України та НДІ ВПЗ ім. 

акад. В. В. Сташиса (не увійшло до звіту за 2019 

р.); 

– Наукова конференція «Актуальні 

проблеми протидії злочинності» за результатами 

роботи фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України за фундаментальними темами у 2019 р. 

(м. Харків, 23 грудня 2019 р.). Організатор: НДІ 

ВПЗ ім. акад.             В. В. Сташиса НАПрН 

України (не увійшло до звіту за 2019 р.); 

– Інтернет-конференція «Правові засади 

епідемічної безпеки: виклики та перспективи» (м. 

Полтава, 29 квітня 2020 р.). Організатори: НДІ 

ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 

Лабораторія дослідження проблем національної 

безпеки у сфері громадського здоров’я; 

– майстер-клас із дотримання академічної 

етики в режимі он-лайн (13 травня 2020 р.); 

– 1 липня 2020 р. взяв участь у роботі 

науково-практичного «круглого столу» на тему 

«Запобігання корупції у приватній сфері». 

Організатори: НЮУ ім. Я. Мудрого (кафедра 

кримінології та кримінально-виконавчого права) 

та НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України; 

– event-нарада «Академічна доброчесність – 

запорука успішного розвитку науки і держави» (8 

липня 2020 р.). Організатор: Національне 

агентство із забезпечення якості вищої освіти; 

– Всеукраїнський науково-практичний 

онлайн-семінар «Емпіричне правознавство: 

запрошення до дискусії» (9 липня 2020 р.). 

Організатори: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України, ХНУВС, ОДУВС та інші; 

– Міжнародний науково-практичний 

круглий стіл «Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації», присвяченого пам’яті академіка                           

В. В. Сташиса (м. Харків, 15 травня 2020 р.); 

– – Дискусійна панель Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства в 

межах ІV Харківського міжнародного 

юридичного форуму (Харків, 25 верес. 2020 р.). 

Організатори: Національний юридичний 



університет імені Ярослава Мудрого, 

Національна академія правових наук України, 

Всеукраїнська асоціація кримінального права, 

Міжнародна асоціація кримінального права, 

Консультативна місія Європейського Союзу в 

Україні; 

– Міжнародна конференція «Реформування 

кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє» (22-23 жовтня 2002 р.). 

Організатори: Комісія з питань правової реформи 

при Президентові України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», Консультативна місія 

Європейського Союзу в Україні. 

 

 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Див. п. 4.1 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

1.Viacheslav I. Borysov, Olena I. Antoniuk, Ivan I. 

Vyshnyvetskyi. Special features of the research 

subject in clinical testing of medicines.Wiadomości 

Lekarskie TOM LXXII, nr 12 cz. II. grudzień. S. 

2464 – 2472.URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf 

(наукова стаття) (не увійшло до звіту за 2019 

р.). 

 

 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

 

 

― 

 

 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

1. Член редакційної колегії збірника наукових 

праць «Питання боротьби зі злочинністю»; 

2. Заступник головного редактора збірника 

наукових праць «Вісник Асоціації кримінального 

права України»; 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


3. Член редакційної ради журналу «Вісник 

південного регіонального центру Національної 

академії правових наук України»; 

4. Член редакційної ради правового науково-

практичного журналу «Законность и 

правопорядок» (Республіка Білорусь). 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

1. Голова спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 

у Науково-дослідному інституті вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса (спеціальність 12.00.08). 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в 

Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого (спеціальності 12.00.07, 

12.00.08, 12.00.09). 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Надано відгук (разом з О. О. Пащенком) на 

автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

Ладнюк Вікторії Ростиславівни «Кримінально-

правова характеристика перешкоджання 

діяльності народного депутата України та 

депутата місцевої ради». Відгук позитивний. 

Спрямований 26.06.2020 р. 

 

 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

― 

 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

 

― 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

― 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Науковий керівник проєкту «Соціально-правові 

та кримінологічні наслідки поширення пандемій 

та шляхи їх усунення в Україні» (реєстр. № 

2020.01/0155) за підтримки Національного фонду 

досліджень України. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка Верховного Суду «за плідну працю, 

вагомий особистий внесок у забезпечення 

діяльності Верховного Суду» оголошена 

відповідно до Наказу Верховного Суду № 1271-к 

від 10.06.2020 р. «Про нагородження членів 



Науково-консультативної ради при Верховному 

Суді з нагоди Дня Конституції України». 

 

 

 

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) 

Гурток з кримінального права (12 студентів). 

1. Гнатюк Н. В. Проблеми нормативно-правового 

закріплення відповідальності за насильнице 

зникнення в України. Матеріали ХХІV Науково-

практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції (30 травня 2020 р.). 

Харків, 2020. С. 322 – 323.  

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                             (підпис) 
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