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1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Панов Микола Іванович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор, професор 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття 

«кримінальне правопорушення» 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття 

«кримінальне правопорушення» 20,49 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навч. посібника, наукові 

статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей підручник. 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

Вперше розглянуто поняття «кримінальне правопорушення» 

Розглянуті його ознаки з точки зору їх системних зв’язків і 
взаємовпливу. Висвітлено проблему визначення 

кримінально-правових норм у тексті закону. 

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. 

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 

Голова координаційного бюро з проблем 

кримінального права відділення кримінально-правових 

наук НАПрН України 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та 

проведення інших 

соціологічних досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовних 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 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 

2. Науково-правовий висновок на запит ВР України 
щодо проекту Закону України «Про внесення змін до КК 

України щодо відповідальності за злочини, вчинені 

злочинною спільнотою» (реєстр. № 2513)  
3. Науково-правовий висновок на запит Прокуратури 

Сумської області щодо кримінального провадження про 

злочин, передбачений ст. 366-1 КК України. 
4. 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. 

5. Науково-правовий висновок на проекти законів 

України:  
     «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, 

щодо відповідальності за постановлення суддею (суддями) 

упередженого судового рішення» реєстр. № 3500 
     «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, 

щодо відповідальності за постановлення суддею (суддями) 

неправосудного судового рішення судді» реєстр. № 3500-1 

     «Про внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу 
України» реєстр. № 3500-2 

«Про внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу 

України, щодо умисного ухвалення завідомо незаконного та 
необґрунтованого рішення суду» реєстр. № 3500-3.  

6. Науково-правовий висновок на запит ВС щодо 

правильності кваліфікації судом дій засудженого за ч. 2 ст. 

140 КК України. 
7. 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.)  
8. Науково-правовий висновок на запит 

Конституційного Суду України щодо відповідності 

Конституції України  (конституційності) положень статей 

96-1, 96-2 Кримінального кодексу України. 
9. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «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» 

(реєстраційний № 4049 від 03.09.2020 р.) поданий Кабінетом 

Міністрів України.  

10. Науково-правовий висновок на запит ВР України 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до КК 

України та Кримінального процесуального кодексу України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборчої програми» (реєстр. № 
4024 від 02.09.2020 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) 

  Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України: міжнародна науково-практична 

конференція 17–19. 11. 2019 р., м. Харків 

Міжнародна наукова конференція «Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє» 22-23 жовтня 2020 р. Конференція в режимі 

Zoom 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 5,7 друк. арк. 
Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів 

наук кримінального циклу// Панов М.І. // Право України. - 

2019.- № 9. – С. 182-195. (0,8 друк. арк..) 

Творчий внесок академіка В.Я. Тація в становлення та 

розвиток законодавства незалежної України/ Панов М.І. / 
Проблеми законності: Харків, 2019. Вип 146. С. 158-170. (у 

співавт з Гончаренко В.Д.). (0,4 друк. арк.) 

On correlation and interrelation of conceptual apparatuses of 
the criminal cycle science (Про співвідношення і 

взаємозв’язок понятійних апаратів наук кримінального 

циклу) //Панов М.І.// YEARBOOK OF UKRAINIAN LAW 
(Щорічник Українського права).- Харків: Право, 2020.- № 

12.- С. 384-394 (на англ. мов). (0,8 друк. арк.) 

Доктрина кримінального права України: значення для 

науки і практики кримінального законотворення та 
правозастосування//Панов М.І.// Право України. - 2020.- № 

2.- С. 11-16. (0,4 друк. арк.)  

Наукові поняття і юридична термінологія та їх роль у 
кримінальному законотворенні // Панов М. І.// Проблеми 

законності. - 2020.- № 149.- С. 136-153. (1,1 друк. арк.) 

Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття 

«кримінальне правопорушення» /Панов М.І./ Проблеми 
законності. - 2020.- № 150 (у співавт з Харитоновим С.О) 

(0,5 друк. арк.) 

Загальна теорія науки кримінального права: проблеми 
обґрунтування і формування//Панов М.І.//Право України. - 

2020.- № 2.- С. 31-51. (1,1 друк. арк) 



«Злочин», «Криміналізація суспільства»/Панов М.І. (у 

співавт) / Соціологія права: енциклопедичний словник. / 
уклад.: (Л.М. Герасіна. О.Ю. Панфілов, В.Л. Погрібна та 

ін..); за ред.. М.П. Требіна. Харків: Право, 2020. 984 с. (0,2 

друк. арк., заг. обсяг 0,4 друк. арк.) 

Системний підхід у дослідженні науки 
кримінального права// Панов М.І.//  Наука кримінального 

права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. 9-10 жовт. 2014 р./ Нац. ун-т 
Юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого; НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса; Нац. 

акад. прав. наук України; Всеукр. громад. орг. «Асоц. 
кримін. права.»- Харків: Право, 2014,- С. 7-13. (0,4 друк. 

арк.) 

Тези: 0,2 друк. арк. 
Точність правових норм як принцип кримінального 

правотворення і удосконалення кримінального 

законодавства// Панов М.І. / Концептуальні засади нової 
редакції кримінального кодексу України: матеріали міжнар. 

наук. конф. 17-19 жовт. 2019 р./ Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого; НДІ вивчення проблем злочинності ім. 

акад. В.В. Сташиса; Нац. акад. прав. наук України; Всеукр. 
громад. орг. «Асоц. кримін. права.»- Харків: Право, 2019,- С. 

114-118 (0,2 друк арк.) 

Підручник: 14,59 друк. арк. 
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. – Харків : Право, 2020. – 584 с. – Зі змісту :  

Кримінальне правопорушення та його види / М.І. Панов, 

В.П.Тихий. – Розділ IV. – С. 69-99; Об’єктивна сторона 
кримінального правопорушення / М.І. Панов. – Розділ 8. – С. 

133-163; Суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення / М.І. Панов. – Розділ 10, §1-3, 6 – С. 177-

188, С. 200-202   ; Співучасть у кримінальному 
правопорушенні / М.І. Панов. – Розділ 12. – С. 237-274; 

Судимість / М.І. Панов. – Розділ XX. – С.  502-511. (12,17 

друк арк.) 
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. – Зі змісту : 

Кримінальні правопорушення проти власності / М.І.Панов., 

Ю.П. Дзюба – Розд.7. – С. 186-226; Кримінальні 

правопорушення у сфері використання електронно-
обчислювальних машин  (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / М.І. Панов., 

О.Е.Радутний – Розд.17. – С. 549-568; Кримінальні 
правопорушення проти встановленого порядку несення 

військової служби (військові кримінальні правопорушення) / 

М.І. Панов, С.О. Харитонов. – Розділ  20. – С. 696-728.(2,42 друк. 

арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web 

 

Не було 

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


of Science. 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у інших 

наукометричних базах 

даних. 

1. Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів 

наук кримінального циклу –індексується в Index Copernicus 

EBSCO Publisher, HeinOnline. 

2 Доктрина кримінального права України: значення для 
науки і практики кримінального законотворення та 

правозастосування –індексується в Index Copernicus EBSCO 

Publisher, HeinOnline. 
3. Загальна теорія науки кримінального права: проблеми 

обґрунтування і формування –індексується в Index 

Copernicus EBSCO Publisher, HeinOnline. 
4. Творчий внесок академіка В.Я. Тація в становлення та 

розвиток законодавства незалежної України – індексується в  

Index Copernicus International, Google Scholar, ERIH PLUS 

5. Наукові поняття і юридична термінологія та їх роль у 
кримінальному законотворенні – індексується в  Index 

Copernicus International, Google Scholar, ERIH PLUS 

6. Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття 
«кримінальне правопорушення» – індексується в  Index 

Copernicus International, Google Scholar, ERIH PLUS. 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член редколегії міжвідомчого наукового збірника 

«Проблеми законності», науково юридичного журналу 

«Юридична наука», член наукових рад: «Право 

України»,  «Україна юридична». 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої 

ради ви є 

Член спеціалізованої Ради Д. 64.086.02 із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій; 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів 

були 

Не був 

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 

Ні 

16. Участь у наукових 

заходах спільних з 

облдержадмін. 

Ні 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Почесна грамота Харківської міської ради (2020 р.) 

 

      

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

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

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
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