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1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Мохончук Сергій Михайлович 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Злочини проти миру в системі злочинів проти 

миру та безпеки людства, 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Злочини проти миру в системі злочинів проти 

миру та безпеки людства, 2.7 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

1. На підставі аналізу міжнародних актів, 

вітчизняної та зарубіжної літератури, до 

основних особливих ознак міжнародних злочинів 

автор відносить об’єкт (особливий) кримінально-

правової охорони, специфіку об’єктивної 

сторони, високу суспільну небезпеку, 

застосування міжнародного режиму 

відповідальності. Також автор зауважує, що у 

результаті вчинення міжнародних злочинів 

особливі правовідносини виникають між 

правопорушником і спільнотою держав в цілому, 

з міжнародними злочинами пов’язують принцип 

універсальної юрисдикції, міжнародні злочини і 

пов’язані з ними кримінально-правові наслідки 

не залежать від позиції з цього приводу 

національного законодавства, а також 

відповідальність за вчинення міжнародних 

злочинів покладається не тільки на фізичних осіб, 

але визнається і міжнародно-правова 

відповідальність держав. 

2. Поняття, що застосовуються при 

характеристиці об’єктивної сторони воєнних 

злочинів, в міжнародному праві відрізняються від 

термінології, якою оперує ст. 438 КК України. 

Статут міжнародного кримінального суду не 

містить словесних конструкцій, закріплених в 

Кримінальному кодексі, таких  як «жорстокому 

поводженню…», «вигнанню … для примусових 

робіт», «розграбуванню національних 

цінностей…» та «застосуванню заборонених 

засобів…». У зв’язку з цим необхідно 

здійснювати комплексне та системне тлумачення, 

щоб зробити висновок, що ці діяння є 



протиправними за Статутом міжнародного 

кримінального суду. 

3. Практика держав є незначною і недостатньою, 

щоб говорити про тверду юридичну основу для 

тверджень, що обов’язки, які випливають з jus 

cogens злочинів, дійсно виконуються. Не 

дивлячись на це, застосування цих норм 

міжнародного кримінального права є 

невід’ємним елементом у захисті прав людини і у 

збережені миру, а включення складів відповідних 

злочинів у національне законодавство є однією з 

найбільш важливих умов ефективної співпраці 

держав у боротьбі з міжнародними злочинами. Не 

зважаючи на різноманітність понять, які 

стосуються міжнародних правопорушень, 

злочини проти миру та безпеки людства 

займають найвищий щабель серед злочинів, за які 

передбачена міжнародна кримінальна 

відповідальність. Вони віднесені до найтяжчих 

міжнародних злочинів, оскільки посягають на 

фундаментальні права людини, заборона 

порушення яких у міжнародному праві становить 

норму jus cogens, а зобов’язання держав щодо їх 

охорони є зобов’язанням erga omnes. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Не готував 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Не рецензував 

 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

Не здійснював 

 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

Не здійснював 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Не здійснював 

 



6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Не готував 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням 

суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

Не здійснював 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Не здійснював 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

Не здійснював 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

Не є депутатом місцевої ради, не входжу до 

складу інших органів місцевого 

самоврядування. 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. IV Харківський міжнародний юридичний 

форум (Харків, 25 вересня 2020 року). Римський 

статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного 

законодавства України: мат. диск. панелі. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Shevchuk O. Mokhonchuk, S еt. al. Оn some 

features of the implementation of the right to inclusive 

educations of human with disabilities in Ukraine. 

Humanities & Social Sciences Reviews. 2020, Vol 8, 

No 2e, pp. 102-108 

https://doi.org/10.18510/hssr.2020.82e11 

Проіндексовано в Index Copernicus, Cross Ref, 

Google Scholar, PKP Database, Academia Edu, IIJF, 

ISSN. Всього 4 автори. (автор. внесок 0.3 

друк.арк). 

2. Shevchuk O. Mokhonchuk, S.  еt. al.  Reproductive 

health and human rights: concept, features and 

classification. (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  

Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. Всього 5 авторів. (автор. 

внесок 0,3 друк. арк). Проіндексовано в Index 

Copérnico Master List, Google Académico, CAPES 

(Brasil), Directorio de indexación de revistas de 

investigación, Base, MIAR, CIRC, AcademicKeys, 

CiteFactor, Latindex, LatinREV, IRESIE, ISSN, 

Índice de revistas académicas abiertas, Capas 

Periodicos, REDIB (CSIC), Acceso Abierto, 

Dimensiones, Biblioteca de la universidad de 

Princeton, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 

Worldcat, Library Hub Discover,  Elibrary, Biblioteca 

de la universidad de Princeton, Bibliothek der 

Hochschule Hannover, ZHdK Medien- und 

https://doi.org/10.18510/hssr.2020.82e11


Informationszentrum, EZB, Biblioteca de revistas 

electrónicas та ін. 

3. Sergii Mokhonchuk, N. Shulzhenko, S. Romashkin, 

O. Shulzhenko. Implementation of international 

crimes under the Rome Statute into national legal 

systems. Amazonia Investiga. Vol 9 № 28 (2020) - p. 

528-535. Всього 4 автори. (автор. внесок 0.3 

друк.арк). Проіндексовано в Index Copérnico 

Master List, Google Académico, CAPES (Brasil), 

Directorio de indexación de revistas de investigación, 

Base, MIAR, CIRC, AcademicKeys, CiteFactor, 

Latindex, LatinREV, IRESIE, ISSN, Índice de 

revistas académicas abiertas, Capas Periodicos, 

REDIB (CSIC), Acceso Abierto, Dimensiones, 

Biblioteca de la universidad de Princeton, 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat, 

Library Hub Discover,  Elibrary, Biblioteca de la 

universidad de Princeton, Bibliothek der Hochschule 

Hannover, ZHdK Medien- und Informationszentrum, 

EZB, Biblioteca de revistas electrónicas та ін. 

4. Кримінальне право України. Особлива частина. 

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. – Харків: Право, 2020. 

768 с. (0.3 друк. арк.). 

5. Мохончук С.М. Місце злочинів проти миру та 

безпеки людствав системі міжнародних 

правопорушень. Прикарпатський юридичний 

вісник. Випуск 4 (29). Том 1, 2019. С. 129-134. 

(опубліковано у 2020 році, 0.8 друк. арк.). 

6. Мохончук С.М. Чи потрібно змінювати у 

кримінальному законі статтю про порушення 

законів та звичаїв війни? Електронне наукове 

видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. 

№ 6. С. 403-405. (опубліковано у 2020 році, 0.5 

друк. арк.). 

7. Діяльність Міжнародного Кримінального Суду: 

аналіз проблем. IV Харківський міжнародний 

юридичний форум (Харків, 25 вересня 2020 року). 

Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України: мат. диск. панелі / редкол.: 

В. Я. Тацій (гол.), Ю. В. Баулін, М. В. Шепітько та 

ін. Харків, 2020. С. 38-42. (0,2 друк. арк.) 

8. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Особлива частина» Відповідно до вимог 

ECTS для студентів ІІІ курсу. уклад.: В. Я. Тацій, 

В. І. Тютюгін, C.В. Гринчак та ін. – 4-те вид., 

переробл. і допов. – Х., 2020. – 176 с. 



9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, 

у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, 

у інших наукометричних 
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768 с. (0.3 друк. арк.). 

5. Мохончук С.М. Місце злочинів проти миру та 

безпеки людствав системі міжнародних 

правопорушень. Прикарпатський юридичний 

вісник. Випуск 4 (29). Том 1, 2019. С. 129-134. 

(опубліковано у 2020 році, 0.8 друк. арк.). 

6. Мохончук С.М. Чи потрібно змінювати у 

кримінальному законі статтю про порушення 

законів та звичаїв війни? Електронне наукове 

видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. 

№ 6. С. 403-405. (опубліковано у 2020 році, 0.5 

друк. арк.). 

7. Діяльність Міжнародного Кримінального Суду: 

аналіз проблем. IV Харківський міжнародний 

юридичний форум (Харків, 25 вересня 2020 року). 

Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України: мат. диск. панелі / редкол.: 

В. Я. Тацій (гол.), Ю. В. Баулін, М. В. Шепітько та 

ін. Харків, 2020. С. 38-42. (0,2 друк. арк.) 

8. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Особлива частина» Відповідно до вимог 

ECTS для студентів ІІІ курсу. уклад.: В. Я. Тацій, 

В. І. Тютюгін, C.В. Гринчак та ін. – 4-те вид., 

переробл. і допов. – Х., 2020. – 176 с. 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Опонентом яких дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Не готував. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Не був. 

15. Співробітництво з 

закордонними 

організаціями 

Не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Не брав. 



17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не отримував. 

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) 

Не здійснював. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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


