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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  

Демидова Людмила Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Проблеми кримінального права в умовах реалізації 

євроінтеграційного курсу України, 2, 0 д. а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Проблеми кримінального права в умовах реалізації 

євроінтеграційного курсу України,   7, 62 д. а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези). 

 

Розділи монографії, підручника,  наукові статті,  тези 

та інш. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

    Дослідження проблем кримінального права в 

умовах реалізації євроінтеграційного курсу України 

дозволило сформулювати низку положень, що мають ознаки 
новизни: 

− з урахуванням сучасних умов, в яких знаходиться 
весь світ, сформульовано висновок про необхідність визнання 

нової національної парадигми розвитку глобальних процесів 

(парадигми національного виживання і розвитку) з доведенням 
доцільності переходу до впровадження справжнього пріоритету 

життя людини та забезпечення економічного розвитку України за 

рахунок, у першу чергу, національних інтелектуальних, трудових, 

природних, інформаційних капіталів. Певні елементи такої 
парадигми в подальшому слід вводити в правову систему 

України, зокрема, кримінальне право (як галузь права);  

− доведено, що як концептуальну основу 

удосконалення Особливої частини кримінального законодавства  

доцільно взяти, зокрема, такі підходи: (а) на перше місце в 

структурі Особливої частини КК необхідно ставити заходи щодо 
кримінально-правової охорони життя людини та інших її 

конституційних прав і свобод, а далі −  суспільства в цілому; (б) 

наступними соціальними цінностями в ієрархії об’єктів 

кримінально-правової охорони слід визнати державу 

(національну безпеку України)  та безпеку людства як 

поліоб’єкти кримінальних правопорушень (злочинів); 
− наведені додаткові аргументи щодо  юридичної 

визначеності як головного елемента принципу верховенства 
права, а також необхідності забезпечення визначеності, ясності, 

недвозначності норми, що передбачає кримінальну 

відповідальність за вчинення кримінального правопорушення; 

− презентовано авторське бачення сукупності 

норм, що забезпечують ефективну боротьбу з корупцією 

(удосконалення статей 358, 364, 364-1 КК та інш.); 

− у контексті подальшого удосконалення ст. 259 

КК України обґрунтовані авторські судження щодо об’єктів 

критичної інфраструктури, критеріїв їх визначення тощо. 

У наукових публікаціях оприлюднені інші 

положення, що є новими або мають певні ознаки новизни. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

 



інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Прийняла участь в обговоренні проекту Загальної 

частини нового Кримінального кодексу України, 

підготовленої робочою групою (голова − проф. Ю. В. 

Баулін), створеної указом Президента України. Висловлені 

зауваження і пропозиції щодо: (а) принципів кримінального 

права, (б) правил законодавчої техніки і викладення тексту 

норм, (в) вирішення питання про місце Кодексу в правовій 

системі України, (г) врахування в інших галузях права 

пропозицій робочої групи стосовно нових правил 

кодифікації в інших галузях права тощо. 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

5.2.1. На звернення народного депутата України   

О. В. Савчука підготовлено: 

- висновок на лист  (вх. № 121-01-2197 від 

23.12.2019) на   проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної 

відповідальності за заперечення Голодомору)» (реєстр. № 

2489) (виконавець – Л. М. Демидова). 

 

5.2.2. На звернення Премєр-Міністра України О. В. 

Гончарука підготовлено: 

− висновок на лист (вх. № 121-01-78 від 20.01.2020) 

щодо надання пропозицій та зауважень до проекту Закону 

України «IIpo внесення змін до статті 259 Кримінального 

кодексу України  щодо посилення відповідальності за  

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці 

громадян» (реєстр. № 2642) (виконавець – Л. М. Демидова). 

 

5.2.3. На запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського були 

підготовлені: 

– науково-правовий висновок на проєкт Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення кримінальної відповідальності 

за колабораціонізм» (вх. № 648-01-23 від 27.12.2019)  

(виконавці – Л. М. Демидова  та ін.); 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» 

(вх. лист № 25-01-23 від 28.01.2020) (виконавець – 

Л. М. Демидова); 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 364 Кримінального 

кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у 

сфері службової діяльності» (вх.   № 13-01-23 від 13.01.2020; 

вих. № 29-01-23 від 20.04.2020) (виконавець – 

Л. М. Демидова); 

           – пропозиції та зауваження на проект Закону 

України «Про реалізацію майна та інші заходи з метою 

забезпечення безпеки під час зберігання майна» (реєстр. № 

3990) р.) (вх. №160-01-23 від 17.09.2020; вих. № 353-02-23 

від 01.10.2020) (виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

− пропозиції та зауваження на проект Закону 

України «Про внесення змін до кримінального 



законодавства щодо особливого порядку здійснення 

розслідування кримінальних правопорушень з метою 

забезпечення належних умов для розвитку цифрової 

економіки» (реєстр. № 4305 від 02.11.2020) (вх. лист № 172-

01-23 від 11.11.2020) (виконавець – Л. М. Демидова); 

–  пропозиції та зауваження на проект Закону 

України «Про внесення змін до кримінального 

законодавства щодо особливого порядку здійснення 

розслідування кримінальних правопорушень з метою 

забезпечення належних умов для розвитку цифрової 

економіки» (реєстр. № 4305) (вх. № 172-01-23 від 

11.11.2020; вих. № б/н від 27.11.2020) (виконавці – Л. М. 

Демидова та ін.); 

− пропозиції та зауваження на проекти Законів 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям 

рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 

року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309),   «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України у зв’язку з рішенням Конституційного 

Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» 

(реєстр. № 4310), «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо визначення 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю 

суддями» (реєстр. № 4312)   (вх. № 207-01-23 від 19.11.2020; 

вих. № б/н від 30.11.2020) (виконавець щодо кримінально-

правових питань – Л. М. Демидова); 

– пропозиції та зауваження на проекти Законів 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо криміналізації ухилення від декларування 

достовірної інформації особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування)» (реєстр. № 4301),   «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо приведення його 

норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду 

України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 

4307) (вих. № б/н від 30.11.2020) (виконавець щодо 

кримінально-правових питань – Л. М. Демидова). 

5.2.4. За дорученням Президії Національної академії 

правових наук України підготовлені: 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» (вх. лист №190 від 

29.01.2020; вих. лист №51-01-52 від 03.02.2020) (виконавці – 

Л. М. Демидова, М. В. Шепітько та ін.) 

– науково-правовий висновок щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кримінально 

процесуального кодексу України та Кримінального кодексу 

України (щодо вдосконалення порядку застосування 

окремих заходів забезпечення кримінального провадження» 

(вх. лист № 191 від 03.02.2020; вих. лист № 70-01-52 від 

18.02.2020) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько); 

– науково-правовий висновок до проєкту Закону про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо 

виконання рішень Європейського суду з прав людини 



(реєстр. № 4049) (вх. лист № 278 від 18.09.2020; вих. лист № 

342-02-52 від 29.09.2020) (виконавці – Демидова Л. М., 

Шепітько М. В. та ін.); 

– науково-правовий висновок науковців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса НАПрН України на проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінально процесуального кодексу України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборної програми» (реєстр. № 

4024) (вх. лист № 279 від 18.09.2020; вих. лист № 342-02-52 

від 29.09.2020) (виконавці –    Демидова Л. М. та ін.); 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України, Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення  

щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на 

тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом» 

(реєстр. № 3045а від 28.08.2020 р.) (вх. лист № 280 від 

18.09.2020; вих. лист № 344-02-52 від 29.09.2020) (виконавці 

–  Демидова Л. М. та ін.). 

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. 

- 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Узагальнено практику застосування статей 364, 364-

1, 366 КК України (120 рішень судів України). Результати 

дослідження використовуються в наукових публікаціях, а 

також при викладанні навчальної дисципліни «Кримінальне 

право України. Особлива частина) і спецкурсів 

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. 

 

1. На запит судді Конституційного Суду України: 

На виконання доручення на запит судді-доповідача 

Конституційного Суду України О. О. Первомайського 
було підготовано інформацію щодо спеціальної конфіскації 

(справа за конституційним поданням 47 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статей 96-1, 96-2 КК України) 

(вх. № 149-01-55 від 09.09.2020; вих. №  370-01-34 від 

20.10.2020) (виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько та 

ін.). 

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 

- 

  

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

За звітний період прийняла участь у таких наукових 

заходах:  

1. ІV міжнародний науково-практичний круглий стіл, 

присвячений пам’яті академіка В. В. Сташиса «Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації» (15 травня 2020 р., м. Харків, онлайн). 

Співорганізатори: НЮУ імені Ярослава Мудрого, НДІ 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України, відокремлений підрозділ у 

Харківській області ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний 

університет внутрішніх справ  (як заступник голови 

оргкомітету прийняла участь у підготовці та проведенні 

цього заходу). 

2. Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної 

безпеки: виклики та перспективи» (13 травня 2020 р., м. 

Харків, м. Полтава, онлайн). Організатор: НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 

України).   

3. Дискусійна панель «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації 

до національного законодавства» в межах ІV Харківського 

міжнародного юридичного форуму (25 верес. 2020 р., м. 

Харків, офлайн і онлайн). Cпіворганізатори: 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. 

4. Міжнародна конференція Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє (22-23 жовтня 2020 р., м. Харків, онлайн). 

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 

Монографія (1): 

1. Current problems of the penal law and 

criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologi  

by the editors of respected sor Emil W. Pływaczewski and  Professor 

Ewa M. Guzik-Makaruk: Сollective monograph. Warszawa : 
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 874 р. P. 44−62 (1, 1 д.а.) (не 

увійшло до звіту за 2019 р.).  

Наукові статті (5): 

2. Demidova L., Demidova E., Dudchenko A. 

Vaccination against infectious diseases: international standards 

of patient’s rights. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. 

Nr 12. Cz. II. P. 2518-2523. URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (0, 6 д. а.)  

(журнал індексується у міжнародній 

наукометричній базі Scopus) (не увійшло до звіту за 2019 р.). 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf%20(0
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf%20(0


3. Demidova L. M., Hayrapetyan A.S., Sarana S. 

V., Kalian O. S.  Ways of improving the activities of the deposit 

guarantee fund: economic and legal aspect. Financial and credit 

activity problems of theory and practice. 2019. Vol 4. № 31. 

P. 4-11. URL: http://fkd.org.ua/article/view/190976 (0, 6 д. а.) 

 (журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Web of Science) (не увійшло до звіту за 2019 р.). 

4. Демидова Л. М. Учення про об’єкт злочину в 

працях академіка В. Я. Тація. Проблеми законності: спец. 

випуск /за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 116−134 (0, 8 д. а.) 

(збірник наукових праць індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research 

Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal 

Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.).   

5. Демидова Л. М. Академік Василь Якович Тацій – 

мій учитель (науковий консультант 2011−2014 рр.). 

Проблеми законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. 

Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2020. С. 197− 202 (0, 3 д. а.) 

(збірник наукових праць індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research 

Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal 

Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.).   

6.  Тютюгін В. В., Демидова Л. М. Науковий внесок 

академіка В. Я. Тація у вирішення проблем кваліфікації 

умисного вбивства за обтяжуючих обставин. Проблеми 

законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 

159−170 (авт.: 0, 4 д.а.)    

(збірник наукових праць індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

http://fkd.org.ua/article/view/190976%20(0


Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research 

Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal 

Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.).   

Підручник (1): 

7. Кримінальне право України: Особлива 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. – Харків : Право, 2020.   768 с. (розд. ІХ 

«Кримінальні правопорушення проти довкілля» у 

співавторстві з І. В. Самощенком, С. 293−321; розд. Х 

«Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки» 

у співавторстві з В. П. Тихим; С. 322−369)    (2,  2 д. а.).  

Тези наукової доповіді (1): 

8. Демидова Л. М. Глобальна криза та кримінальне 

право: питання взаємозв’язку. Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : 

матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, (Харків, 15 

трав. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. 

Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : 

Право, 2020. С. 104−109 (0, 35 д.а.). 

Інше (оприлюднена законопроектна робота) (9): 

9. Демидова Л. М., Попович О. С. Проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального  кодексу 

України щодо терористичного акту та погрози вчинення 

такого злочину». Збірник нормотворчої та науково-

аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса Національної академії правових наук України у 

2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, 

пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. 

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

ін. Харків : Право, 2020. 320 с. С. 26−31 (авт.: 0, 15 д. а.). 

10. Демидова Л. М., Пащенко О. О. Науковий 

висновок до проекту Закону України «Про зброю», 

внесеним народними депутатами України Фрісом І. П.,  

Матусевичем О. Б. (реєстр. № 1222).   Збірник нормотворчої 

та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України у 2019 р.: законопроекти, науково-правові 

висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / 

упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов, С. 

С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 с.  С. 106 (0, 02 д. 

а.). 

11. Голіна В. В., Демидова Л. М., Пащенко О. О. 

Науковий висновок на проект Закону України «Про зброю», 



внесеним народними депутатами України Бакумовим О. С.,  

Суком П. М. та ін.  (реєстр. № 1222-1). Збірник 

нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, 

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 

с.  С. 106-110 (0, 1 д. а.). 

12. Демидова Л. М. Науковий висновок на проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення (реєстр. № 10110 

від 28.02.2019) (кримінально-правові питання). Збірник 

нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, 

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 

с.  С. 110-114 (0, 25 д. а.). 

13. Демидова Л. М., Пащенко О. О. Науковий 

висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо відповідальності за незаконне збагачення». 

Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, 

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 

с.  С. 114-116 (0, 15 д. а.). 

14. Демидова Л. М., Пащенко О. О. Науковий 

висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо конфіскації 

незаконних активів осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування і покарання 

за набуття таких активів» (реєстр. № 10358 від 03.06. 2019 

р.).  Збірник нормотворчої та науково-аналітичної діяльності 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, 

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 

с. С. 116-118 (0, 15 д. а.). 

15. Демидова Л. М., Шульженко Н. В. Пропозиції 

щодо стану боротьби з організованою злочинністю 

(кримінально-правові питання). Збірник нормотворчої та 

науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса Національної академії правових наук України у 

2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, 

пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. 

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



ін. Харків : Право, 2020. 320 с. С. 118-119 (0, 05 д. а.).  

16. Демидова Л. М., Шепітько М. В. Науковий 

висновок на проект Закону України «Про державне 

регулювання діяльності в сфері організації та проведення 

азартних ігор (реєстр. № 2285 від 17.10 2019 р.). Збірник 

нормотворчої та науково-аналітичної діяльності фахівців 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України у 2019 р.: законопроекти, 

науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, 

В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 320 

с. С.  119-123 (0, 1 д.а.). 

17. Демидова Л. М. Науковий 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 Об’єднаних  Сил 

(ООС), а також посилення кримінальної відповідальності за 

злочини, скоєні при виконанні державного оборонного 

замовлення або при продажу військового майна)» (реєстр. № 

1176 від 29.08.2019 р.). Збірник нормотворчої та науково-

аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса Національної академії правових наук України у 

2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, 

пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. 

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

ін. Харків : Право, 2020. 320 с. С. 127-132 (0, 3 д. а.). 

Інше (збірники, укладені за участю проф. Л.М. 

Демидової) (2): 

18. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. 

наук.-практ. круглого столу, (Харків, 15 трав. 2020 р.) / 

редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. 

голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. 776 с. 

(44, 21 д. а.). 

19. Збірник нормотворчої та науково-аналітичної 

діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України у 2019 р.: 

законопроекти, науково-правові висновки, пропозиції та 

зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, 

Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : 

Право, 2020. 320 с. (20 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

1. Demidova L., Demidova E., Dudchenko A. 

Vaccination against infectious diseases: international standards 

of patient’s rights. Wiadomości Lekarskie. 2019. T. LXXII. 

Nr 12. Cz. II. P. 2518-2523. URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf (авт. 0, 6 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародній наукометричній 

базі Scopus) (не увійшло до звіту за 2019 р.). 

2. Demidova L. M., Hayrapetyan A.S., Sarana S. 

V., Kalian O. S.  Ways of improving the activities of the deposit 

guarantee fund: economic and legal aspect. Financial and credit 

activity problems of theory and practice. 2019. Vol 4. № 31. 

P. 4-11. URL: http://fkd.org.ua/article/view/190976 (авт. 0, 4 

д.а.) (журнал включено до міжнародної наукометричної 

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


бази Web of Science) (не увійшло до звіту за 2019 р.). 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Демидова Л. М. Учення про об’єкт злочину в 

працях академіка В. Я. Тація. Проблеми законності: спец. 

випуск /за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 116−134 (0, 8 д. а.) 

(збірник наукових праць індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research 

Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal 

Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.).   

2. Демидова Л. М. Академік Василь Якович Тацій – 

мій учитель (науковий консультант 2011−2014 рр.). 

Проблеми законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. 

Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2020. С. 197− 202 (0, 3 д. а 

(збірник наукових праць індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research 

Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal 

Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.).   

3.  Тютюгін В. В., Демидова Л. М. Науковий внесок 

академіка В. Я. Тація у вирішення проблем кваліфікації 

умисного вбивства за обтяжуючих обставин. Проблеми 

законності: спец. випуск /за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 

159−170 (авт.: 0, 4 д.а.)    

(збірник наукових праць індексується в Google 

Scholar, у міжнародних реферативних базах даних «EBSCO 

Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly 

Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» 

(Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 

Academic Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research 



Journals Indexing» (Індія), «International Innovative Journal 

Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), 

«РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в 

Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України», 

«Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки 

(Казахстан) та ін.).   

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

- 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

- 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Офіційний опонент докторської дисертації Мовчана 

Романа Олександровича «Кримінальна відповідальність за 

злочини у сфері земельних відносин», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Захист відбувся 21 вересня 2020 р.  в 

спеціалізованій вченій раді  Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України. 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати . (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Підготовлено 3 відгуки на автореферати 

дисертацій на здобуття наукового ступеня : 

А) доктора юридичних наук: 

1. Підгородинського В. М. «Злочини проти честі та 

гідності особи (теоретичне порівняльно-правове 

дослідження  (відгук позитивний).   

Б) кандидата юридичних наук: 

   2. Мурихіна С. В. «Покарання за екологічні злочини 

в Україні» (відгук позитивний).  

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 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди 

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) 

Як науковий керівник очолюю гурток кримінального 

права (32 студента є членами гуртка; оприлюднені 

студентами 4 наукові статті, 6 тез наукових доповідей; 

проведено  5 засідань гуртка; 3 гуртківців визнані 

переможцями (1, 2 і 3 місце) конкурсу студентських 

наукових доповідей, що було проведено в межах підготовки 

міжнародної науково-практичної конференції за темою: 

«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації», (м. Харків, 15 травня 2020 р.). 

Захід присвячено пам’яті академіка В. В. Сташиса). 

Гуртківці виступили ініціаторами проведення 

конкурсу шкільних доповідей за темою: «Безпека людини. 



Безпека суспільства. Безпека світу», присвяченого пам’яті 

академіка В. В. Сташиса. Ініціативу підтримав ректорат    

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. Результати конкурсу оголошені 15 травня 2020 р. 

20 Інше 1. За сумісництвом працюю головним науковим 

співробітником, керівником наукових робіт сектору 

дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі 

злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України. 

2. Є науковим консультантом 1 докторанта і 

науковим керівником 4 аспірантів. 

3. Голова Відокремленого підрозділу «Харківська 

обласна організація» Всеукраїнської асоціації кримінального 

права; член Національної групи Міжнародної асоціації 

кримінального права (штаб-квартира в м. Париж). 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                           Л.М. Демидова 

 


