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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Ємельяненко Володимир Віталійович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту (1,5 д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінальні правопорушення проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту (2,85 д.а.) 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

тези наукових доповідей, підручник. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Проаналізовано та визначено зміст ознак 

злочинів та кримінальних проступків проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту (розділ 

XI КК України) 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. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Участь у розробці проекту Кримінального 

кодексу України. 

Розробив проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо  

вдосконалення відповідальності за незаконне 

заволодіння транспортним засобом» 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

 

Ні 



досліджень  

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Ні 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

Ні 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

1. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації норм  

міжнародного кримінального та гуманітарного права» 

№ 2689 від 27 грудня 2019р. 
2. Науково-правовий висновок на запит ВС щодо 

правильності кваліфікації судом дій засудженого за ч. 

2 ст. 140 КК України.  
3. Науково-правовий висновок на запит ВР України 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

КК України та кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за 
правопорушення у сфері містобудування» (реєстр. № 

3876 від 16.07.2020 р.)  

4. Науково-правовий висновок на запит ВР України 
щодо проекту 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 р.)  
7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

Ні 

 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Медико-правовий форум «Конституційні 

засади медичної реформи в Україні», 6 груд. 2019 

р., м. Харків. 

2. Інтернет-конференція «Правові засади 

епідемічної безпеки: виклики та перспективи», 29 

квіт. 2020 р., м. Полтава. 

3. Науково-практичний круглий стіл, 

присвячений пам’яті академіка В. В. Сташиса 

«Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», 15 

трав. 2020 р., м. Харків. 

4. Міжнародна наукова інтернет-

конференція «Реформування кримінального 

законодавства України: сучасність та майбутнє», 

22-23 жовтня 2020 р., м. Харків 

5. XV Міжнародна науково-практична 

конференція «Транспортна безпека: правові та 



організаційні аспекти», 13 лист. 2020 р., м. 

Кривий Ріг. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Тези : 0,85 друк. арк.. 

1. Ємельяненко В. В., Житний О. О. Проблеми дії 

у часі та просторі кримінально-правових засобів 

забезпечення епідемічної безпеки. Правові засади 

епідемічної безпеки: виклики та перспективи: 

матер. інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 

2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 101-105 (0,3 

д.а., авт. 0,25 д.а.). 

2. Ємельяненко В. В. Вплив розміру штрафу на 

визначення виду та тяжкості кримінального 

правопорушення (на прикладі кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту). Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції 

та новації: матер. міжнар.наук.-практ. круглого 

столу, присвяченого пам’яті академіка В. В. 

Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 149-153 (0,3 д.а.). 

3. Ємельяненко В. В., Дудоров О. О. Види 

порушень правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту та їх кримінально-

правове значення. Транспортна безпека: правові 

та організаційні аспекти: матер. XV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13 лист. 2020 

р.). Кривий Ріг, 2020. С. 118-121 (0,31 д.а., авт. 

0,3 д.а.). 

Підручник: 2,0 друк. арк.. 

Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник: Кримінальні правопорушення проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту. Розділ 

ХІІ в кн.:  / 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. С. 386-421 (2,00 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Ні 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

Ні 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

Не є 

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


12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Офіційний опонент у захисті дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право К. М. Глуховері «Поняття 

інтересу за кримінальним правом України», 

спеціалізована вчена рада Д.08.727.04 у 

Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ (дата захисту 31.01.2020). 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Ні 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву 

стипендії, премії). 

 

Не був 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Не співпрацював 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Не приймав участь 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не приймав участь 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не отримував 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри         ________________________ 

(протокол № 6 від 04.12.2020 р.).                                                                  (підпис) 
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