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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Пономаренко Юрій Анатолійович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, декан заочного 

факультету, доцент кафедри кримінального права № 1 

(0,25 ставки) 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Не планувалася 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Не виконувалася 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

 

5. Участь у розробці 

законопроектів та 

проектів інших 

нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Член робочої групи з розвитку кримінального права 

Комісії з питань правової реформи (Указ Президента 

України № 584/2019 від 07.08.2019). 

У складі робочої групи брав участь у підготовці: 

1) проєкту нового КК України; 

2) проєкту Кодексу про відповідальність за 

проступки. 

 

Крім того, у складі робочої групи з числа 

співробітників Університету (Ю. В. Баулін, 

О. Г. Шило, В. М. Трофименко, В. В. Вапнярчук, 

А. Р. Туманянц, О. В. Капліна, І. А. Вишневська) 

розробив проєкти законів, що були подані до 

Верховної Ради України: 

1) «Про скасування Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» від 22 

листопада 2018 р. № 2617-VIII; 

2) «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України 

щодо впровадження кримінальних проступків та 

спрощення їхнього досудового розслідування». 
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5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Постійно, в межах робочої групи з розвитку 

кримінального права Комісії з питань правової 

реформи 

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 виконував 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та 

проведення інших 

соціологічних досліджень  

Узагальнив практику призначення окремих видів 

покарань, а також застосування звільнення від 

відбування покарання з випробувань, судами України 

за час чинності КК 2001 р. (з 2002 по 2019 рік). 

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. 

1) науковий висновок щодо звернення судді 

Верховного Суду Н. С. Стефанів у справі за 

обвинуваченням неповнолітнього за ч. 1 ст. 155 КК 

України (01.03.2020); 

2) науковий висновок на запит судді Верховного 

Суду В. В. Щепоткіної щодо співвідношення та дії в 

часі різних редакцій статей 152 і 153 КК України 

(13.09.2020). 

6.4. Прочитані лекції 

практичним працівникам, 

участь у семінарах для 

практичних працівників 

1) організація та проведення трьох вебінарів для 

практичних працівників та членів ГО «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права»:  

- «Проект Загальної частини нового КК України в 

контексті сучасної теорії кримінального права та 

міжнародних стандартів кримінального 

законодавства» (21 жовтня 2020 р.,); 

- «Сучасна теорія та принципи кримінального 

права, та їх відображення в Особливій частині проекту 

нового КК України» (18 листопада 2020 р.); 

- «Оцінка проекту нового КК України щодо його 

відповідності принципам кримінального права та 

міжнародним стандартам» (3 грудня 2020 р.). 

2) виступ в якості тренера у Національній школі 

суддів України з лекцією «Покарання, пробація та 

судимість у проєкті нового КК України» (11.12.2020, в 

онлайн-режимі) 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

1) науково-правовий висновок за зверненням 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України щодо наявності в 
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влади, організацій, 

громадян 

діяннях службових осіб ознак кримінальних 

правопорушень проти власності та у сфері службової 

діяльності (лист Голови Служби від 16.09.2020) 

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) 

1. «Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи» : інтернет-конференція (м. Полтава, 

Полтавський юридичний інститут НЮУ ім Ярослава 

Мудрого, 29 квітня 2020 р.); 

2. «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації» : міжнар. 

наук.‑практ. круглий стіл (м. Харків, НДІ ВПЗ ім. 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 15 травня 

2020 р.); 

3. «Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві» : Міжнародна науково-

практична конференція (м. Харків, Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 

22 травня 2020 р.); 

4. «Українська модель кримінальної юстиції: 

блукаючи задзеркаллям» : VI (XIX) Львівський форум 

кримінальної юстиції (с. Давидів Львівської обл., 17-

18 вересня 2020 р.).; 

5. «Забезпечення правопорядку в умовах 

коронокризи» : Дискусійна панель ІV Харківського 

міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 

Національний юридичний університет ім. Ярослава 

Мудрого, 23-24 вересня 2020 р.); 

6. «Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України» : Дискусійна панель ІV 

Харківського міжнародного юридичного форуму (м. 

Харків, Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого, 25 вересня 2020 р.); 

7. «Проект Загальної частини нового КК України в 

контексті сучасної теорії кримінального права та 

міжнародних стандартів кримінального 

законодавства» : - вебінар ГО «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права» (21 жовтня 2020 р.); 

8. «Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» : Міжнародна 

наукова конференція (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 22-

23 жовтня 2020 р.). 

9. «Використання технологій штучного інтелекту у 

протидії злочинності» : науково-практичний семінар 

(м. Харків, НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, 05 листопада 2020 р.); 

10. «Лабораторія кримінальної правотворчості» : 

Осіння школа з кримінального права для викладачів 
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правничих шкіл (с. Піщанка Новомосковського р-ну 

Дніпропетровської області, 11-13 листопада 2020 р.); 

11. «Сучасна теорія та принципи кримінального 

права, та їх відображення в Особливій частині проекту 

нового КК України» : вебінар ГО «Всеукраїнська 

асоціація кримінального права» (18 листопада 2020 р.); 

12. «Діджиталізація і безпека» : міжнар. наук.-

практ. конф., (м. Харків, Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, 19 листопада 2020 

р.); 

13. «Оцінка проекту нового КК України щодо його 

відповідності принципам кримінального права та 

міжнародним стандартам» : вебінар ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» (3 

грудня 2020 р.). 

14. «Встановлення позитивних взаємин із 

правопорушником як принцип пробації» : Інтернет-

конференції (м. Харків, НДІ ВПЗ імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України, 18 грудня 2020 р.) 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Підручники: 

1. 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-е вид., перероб. і допов. – Х.: Право, 2020. – 584 с. 

(Розділ ХХІ. Інші заходи кримінально-правового 

характеру (§§ 1, 3-7) С. 512-514, 518-533). (1,06 авт. 

арк.) 

2. 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-е вид., перероб. і допов. – Х.: Право, 2020. – 768 с. 

(Розділ ХІІІ. Кримінальні правопорушення проти 

громадського порядку та моральності (§§ 1 і 2) С. 422-

437). (0,92 авт. арк.) 

 

Навчально-методичні видання: 

1. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне 

право України» (рівень вищої освіти ‒ перший 

(бакалаврський); ступінь вищої освіти ‒ «бакалавр»; 

галузь знань ‒ 08 Право; спеціальність ‒ 081 Право; 

кваліфікація освіти ‒ «бакалавр права» / уклад.: В. І. 

Тютюгін, В. І. Борисов, В. М. Киричко, Ю. А. 

Пономаренко. ‒ Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2020. ‒       с. 

2. Методичні матеріали до самостійної роботи та 

практичних занять і поради до їх виконання з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право України. 

Загальна частина» для студентів ІI курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право»: 4-те видання, 

перероблене і доповнене / Уклад. Ю. В. Баулін, 
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А. А. Байда, В. І. Борисов та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2020. ‒       с. 

3. Методичні матеріали до самостійної роботи та 

практичних занять і поради до їх виконання з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право України. 

Особлива частина» для студентів ІIІ курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право»: 4-те видання, 

перероблене і доповнене / Уклад. 

_________________________________________. – Х.: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. ‒       с. 

 

Наукові статті: 

1. Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А., Суходубова І. 

В. Вчення про стабільність та динамізм кримінального 

законодавства у працях професора В. Я. Тація // 

Проблеми законності : спеціальний випуск / за заг. ред. 

проф. А. П. Гетьмана. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2020. – С. 92-104. (0,9 авт. арк., 

авторські – 0,3 авт. арк.) 

2. Lukashevych S., Obolentsev V., Ponomarenko Yu. 

Systematic Transformation Processes of Crime in the 

Financial and Economic Spheres and the Prevention of 

Criminal Leadership // Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research. Volume 441 : 6th 

International Conference on Social, economic, and 

academic leadership (ICSEAL-6-2019) P. 149-154. 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.200526.022 (0,7 авт. 

арк., авторські – 0,23 авт. арк.) 

3. Bondarenko I. M., Burdin M. Yu., Kaganovska T. 

Ye., Latkovska T. A., Nadobko S. V., Ponomarenko Yu. 

A. Peculiarities of Tax Residency of Individuals in Modern 

Conditions // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Volume X, Winter, 8(46): 352–357. DOI: 

https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).06 (0,6 авт. арк., 

авторські – 0,1 авт. арк.) 

4. Пономаренко Ю. А. Види засобів кримінального 

права // Проблеми законності. 2020. Вип 149. С. 154–

167. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x.149.199986. 

(1 авт. арк.) 

5. Rossikhin V. V., Holovko O. M., Tikhonenkov D. A., 

Klyuyeva Ye. M., Dobkina K. R., Ponomarenko Yu. A. 

Sexual Taboos as A System of Norms and The Problem Of 

Exogamy // International Journal of Management, 11(5), 

2020, pp. 1411-1416. 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VTy

pe=11&IType=5 (0,5 авт. арк., авторські – 0,1 авт. арк.) 

6. Пономаренко Ю. А. Щодо змісту протиправності 

як ознаки кримінального правопорушення // Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. 

Борисов та ін. – Харків : Право, 2020. – Вип. 39. – С. 

46-53. (0,83 авт. арк.) 
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Тези доповідей: 

1. Пономаренко Ю. А. Про деякі законодавчі новели 

кримінальної відповідальності за порушення 

санітарних правил і норм щодо запобігання 

інфекційним хворобам та масовим отруєнням // 

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. 

Полтава, 29 квіт. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С. 

237-240. (0,2 авт. арк.) 

2. Пономаренко Ю. А. Про систему публічних 

правопорушень і перспективи реформування правових 

засобів реагування на них // 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 

(голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. 

Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. – С. 315-320. 

(0,3 авт. арк.) 

3. Пономаренко Ю. А. Про (а)моральність 

примусового лікування на підставі кримінального 

закону // Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 22 травня 2020 р. / 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня 

Мадрид, 2020. – С. 180-184. (0,2 авт. арк.) 

4. Пономаренко Ю. А. Про систему публічних 

правопорушень і новелізацію правових засобів 

реагування на них // 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. 297-302. (0,3 авт. арк.) 

5. Пономаренко Ю. Рецепція кримінально-правових 

засобів Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду до кримінального законодавства 

України // Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до 

національного законодавства України : матеріали 

дискусійної панелі (м. Харків, 25 вересня 2020 р.) – 

Харків, 2020. С. 140-149. 

 

Статті в енциклопедії: 

1. Пономаренко Ю. А. Громадські роботи // 

Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад.: 

[Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] 

; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. С. 201-

206. (0,4 авт. арк.) 

2. Пономаренко Ю. А. Депеналізація // Соціологія 

права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. 

Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за 
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ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – С. 258-259 

(0,1 авт. арк.) 

3. Пономаренко Ю. А. Пеналізація // Соціологія 

права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. 

Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за 

ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – С. 632-

634. (0,25 авт. арк.) 

4. Пономаренко Ю. А. Пенологія // Соціологія 

права: енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. 

Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.] ; за 

ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2020. – С. 636-638 

(0,1 авт. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of 

Science (тільки 

проіндексовані) 

1. Lukashevych S., Obolentsev V., Ponomarenko Yu. 

Systematic Transformation Processes of Crime in the 

Financial and Economic Spheres and the Prevention of 

Criminal Leadership // Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research. Volume 441 : 6th 

International Conference on Social, economic, and 

academic leadership (ICSEAL-6-2019) P. 149-154. 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.200526.022 (0,7 авт. 

арк., авторські – 0,23 авт. арк.) 

2. Bondarenko I. M., Burdin M. Yu., Kaganovska T. 

Ye., Latkovska T. A., Nadobko S. V., Ponomarenko Yu. 

A. Peculiarities of Tax Residency of Individuals in Modern 

Conditions // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Volume X, Winter, 8(46): 352–357. DOI: 

https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).06 (0,6 авт. арк., 

авторські – 0,1 авт. арк.) 

3. Rossikhin V. V., Holovko O. M., Tikhonenkov D. A., 

Klyuyeva Ye. M., Dobkina K. R., Ponomarenko Yu. A. 

Sexual Taboos as A System of Norms and The Problem Of 

Exogamy // International Journal of Management, 11(5), 

2020, pp. 1411-1416. 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VTy

pe=11&IType=5 (0,5 авт. арк., авторські – 0,1 авт. арк.) 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у інших 

наукометричних базах 

даних. 

1. Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А., Суходубова І. 

В. Вчення про стабільність та динамізм кримінального 

законодавства у працях професора В. Я. Тація // 

Проблеми законності : спеціальний випуск / за заг. ред. 

проф. А. П. Гетьмана. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2020. – С. 92-104. (0,9 авт. арк., 

авторські – 0,3 авт. арк.) 

2. Пономаренко Ю. А. Види засобів кримінального 

права // Проблеми законності. 2020. Вип 149. С. 154–

167. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x.149.199986. 

(1 авт. арк.) 

3. Пономаренко Ю. А. Щодо змісту протиправності 

як ознаки кримінального правопорушення // Питання 

боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. 

Борисов та ін. – Харків : Право, 2020. – Вип. 39. – С. 

46-53. (0,83 авт. арк.) 

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

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член наукової ради електронного фахового 

журналу «Вісник Асоціації кримінального права 

України». 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої 

ради ви є 

Жодної 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів 

були 

Не був 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та 

кандидатські ) 

Підготував відгуки на автореферати кандидатських 

дисертацій: 

1) М. В. Піддубна «Імплементація норм 

міжнародного кримінального права про воєнні 

злочини у Кримінальний кодекс України», (захист 

20.05.2020 у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.02 в 

Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України); 

2) Є. Е. Черніков «Кримінальна відповідальність за 

неналежне виконання професійних обов’язків 

медичним або фармацевтичним працівником» (захист 

25.06.2020 у спеціалізованій вченій раді Д 41.884.04 в 

Одеському державному університеті внутрішніх 

справ); 

3) І. В. Здреник «Працівник правоохоронного 

органу як суб’єкт злочину» (захист 19.05.2020 у 

спеціалізованій вченій раді Д 26.236.02 в Інституті 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України); 

4) І. З. Сень «Спеціальні норми у кримінальному 

праві України» (захист 08.07.2020 у спеціалізованій 

вченій раді Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України); 

5) А. Ю. Дзюба «Запобігання злочинності 

неповнолітніх у ФРН» (захист 03.07.2020 у 

спеціалізованій вченій раді К 64.502.01 у НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України); 

6) К. С. Захилько «Уголовно-правовые меры 

противодействия криминальному банкротству» 

(захист 27.10.2020 у раді із захисту дисертацій Д 

02.01.04 при Білоруському державному університеті, 

м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

7) З. Є. Романівка «Знаряддя та засоби вчинення 

злочину за кримінальним правом України» (захист 

10.12.2020 у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.02 в 

Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України) 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за 2020 рік 

у номінації «За видатні заслуги в законотворчій, 

судовій та правозастосовній діяльності» 

15. Співробітництво з 

закордонними 

організаціями 

1) участь у реалізації проєкту № EUAM6.1.4BP604: 

«Підтримка розробки нового Кримінального кодексу» 

(“Support of development of the new Criminal Code”) 
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спільно з Консультативною місією Європейського 

Союзу з реформування сектору цивільної безпеки 

України (КМЄС в Україні). 

2) участь в організації та проведенні Осінньої 

школи з кримінального права «Лабораторія 

кримінальної правотворчості» (11-13.11.2020) у межах 

проєкту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з 

прав людини», що впроваджується Координатором 

проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством 

освіти і науки України. 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства (11 лютого, м. 

Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого) (Наказ Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації 

від 02.01.2020 № 2) 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Підготовка тестів з кримінального права для 

тестування кандидатів у адвокати (спільно з О. В. 

Євдокімовою та М. А. Рубащенком) – підготувати і 

передали в НДС 200 тестів (04.02.2020) 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Премія імені Ярослава Мудрого. 

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) 

Керую спільно з проф. Ю. В. Бауліним 

студентським науковим гуртком для студентів 

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції. 

Кількість студентів на засіданнях гуртка – від 20 до 40. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).  

 

 

          Ю. А. Пономаренко 


