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Звіт кафедри кримінального права № 2 

з науково-дослідної роботи за 2020 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження.  

Протягом звітного року колектив кафедри кримінального права №2 (разом з 

кафедрою кримінального права №1) працює над 5-ти річним циклом роботи, над  

цільовою комплексною програмою «Теоретичні проблеми ефективності 

кримінального законодавства України та практики його застосування». Науковими 

керівниками цієї ЦКП є д.ю.н., проф. Тацій,  д.ю.н., проф. Панов М.І., к.ю.н., проф. 

Тютюгін В.І.  

       В науковій роботі кафедри кримінального права №2 приймали участь 10 

виконавців, із них 2 - доктор юридичних наук, 6 - к.ю.н. доцентів, 1– к.ю.н. асистент 

1.2. Штатний склад кафедри  

1. Панов Микола Іванович, д.ю.н., професор 

Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття «кримінальне 

правопорушення» 2,0 друк. арк. 

 Опубліковано 20,09 друк. арк. 

Статті: 

1) Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів наук кримінального 

циклу// Панов М.І. // Право України. - 2019.- № 9. – С. 182-195. (0,8 друк. арк..) 

2) 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.) 

3) 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.) 
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4) 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.)  

5) 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.) 

6) 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.) 

7) Загальна теорія науки кримінального права: проблеми обґрунтування і 

формування//Панов М.І.//Право України. - 2020.- № 2.- С. 31-51. (1,1 друк. арк) 

8) «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.) 

     Тези: 

1) 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:  

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-

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. 
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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.) 

2) 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.) 

 

2. Харитонов Сергій Олександрович, д.ю.н., доцент  

«Проблеми кримінальної відповідальності за військові злочини» 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 4,98 друк. арк. 

Стаття: 

1) Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття «кримінальне 

правопорушення» /Харитонов С.О./ Проблеми законності. - 2020.- № 150 (у співавт з 

Пановим М.І.) (0,5 друк. арк.) 

2) Зміцнення військового правопорядку та окремі питання вдосконалення 

кримінального законодавства України// Право України 2020. № 2 С. 198-210. (0,6 

друк. арк.). 

3) Конфіскація майна та спеціальна конфіскація як заходи кримінально-правового 

впливу на суспільно-небезпечні посягання з боку фізичних осіб // Юридичний вісник 

України. // 2020. (у спів.) (0,6 друк. арк.) 
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4) Брошура «Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня народження та 50-річчя 

науково-педагогічної діяльності)» (у спів.), м. Харків, «Право», 2020 (1,82 друк. арк.)  

5) Вступна стаття «Творчий внесок академіка НАПрН України М.І. Панова у 

розвиток юридичної науки»/ М.І. Панов Вибрані праці з проблем правознавства/ 

Харків : право, 2020, с. 7-22 (у співавт) – 0,27 друк. арк. 

Тези наукових доповідей: 

1) Тяжкі наслідки як оціночне поняття та їх визначення у кримінально-правових 

нормах 0,2 д.а.; К вопросу о фундаментальном признаке понятия "преступление" 0,2 

друк. арк.; 

2) Банкетні норми кримінального права: особливості та допустимі межі в 

кримінальному законодавстві 0,2 друк. арк. 

Підручник: 

1) 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 : Розділ ХХ 

«Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової 

служби (військові кримінальні правопорушення)».- с.696-727 (у спів.) 0,82 друк. арк. 

 

3. Зінченко Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент  

«Кваліфікація злочинів проти життя особи. Проблеми кваліфікації 

сукупності кримінальних правопорушень» - 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 4,98 друк. арк.        

 Статті: 

1) «Уточнення змісту завдань Кримінального кодексу України як важлива складова 

реформи кримінального права». У співав. з Шевченком Є.В.// Економічна теорія і 

право. - 2020.- №.2 –С.145-161.- 0,4 друк. арк. 
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2) «До питання щодо уточнення змісту охоронної функції кримінального права» У 

співав. з Шевченком Є.В.// Економічна теорія і право. - 2020.- №.3 –С.117-136. -0,45 

друк. арк.               

Тези:  

1) «До питання щодо удосконалення поняття  повторності  кримінальних  

правопорушень  у чинному Кримінальному кодексі  України».- Концептуальні засади 

нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали між нар. наук  конф., 

м.Харків, 17-19 жовт. 2019 р./ редкол.: В.Я.Тацій (глов.ред), А.П.Гетьман, 

Ю.В.Баулін та ін.-Харків:Право, 2019.- С. 92-98. – 0,3 друк. арк.  

Підручник:  

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-те 

вид., перероб. і допов. Розділ ХІІІ (с. 260-290) – Харків : Право, 2020. – 584 с – 2,0 

друк. арк. 

2) 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. Розділ VI § 1, 2, 5, 6 (с. 131-149, 163-179) – Харків : Право, 

2020. – 768с. – 1,77 друк. арк. 

 

4. Володіна Оксана Олександрівна, к.ю.н., доцент 

«Поняття і система злочинів проти здоров’я особи» 1,5 друк. арк. 

 Опубліковано 3,46 друк. арк. 

 Статті: 

1) Володіна О.О., Малиновська Т.М. Профілактика вчинення дмашнього насильства 

щодо осіб похилого віку // Право і безпека. - № 2(77), 2020. - Харків: Харківський 

націоналний університет внутрішніх справ, 2020. - С. 81-86.(0.5 друк. арк.) 
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2) Protection Of Agrosphere Objects Through Criminal Law In Sustainable Development. 

JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES (JLPS), Vol. 25, Issue 4, September 

2020, p. 168-198. (1,2 друк. арк. /0.4 друк. арк.) 

3) Вступна стаття «Творчий внесок академіка НАПрН України М.І. Панова у 

розвиток юридичної науки»/ М.І. Панов Вибрані праці з проблем правознавства/ 

Харків : право, 2020, с. 7-22 (у співав.) – 0,27 друк. арк. 

Тези:  

1) Щодо питання про кваліфікацію дій, передбачених ст. 366' КК України 

(«Декларування недостовірної інформації»): Тези // Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної наково-практичної 

конференції, м. Дніпро, 31 січня-1 лютого 2020 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 

2020. - С. 77-82. (0.3 друк. арк.) 

2) Щодо питання про проблеми кваліфікації незаконного проведення аборту або 

стерилізації (ст. 134 КК): Тези  // Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17-19 жовтня 2019 р. / 

редкол.: В.Я. Тацій (голов.ред.), А.П. Гетьман, Ю.В. Баулін та ін. – Харків: Право, 

2019. – С. 384-388. (0.3 друк. арк.) 

3) Щодо деяких аспектів питання про здоров'я людини як об'єкт кримінально-

правової охорони: Тези // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації: матеріали міжнар.наук.-практ. круглого столу, м. 

Харків, 15 травня 2020 р. / [редкол.: В.Я. Тацій (голов.ред.), Л.М. Демидова 

(заст.голов.ред.), А.П. Гетьман та ін.]. – Харків: Право, 2020. - С. 83-86. – (0.3 друк. 

арк.) 

4) Уголовно-правовая оценка вреда здоровью потерпевшего при похищении 

человека: Тези // Современные тенденции развития юридической науки: Материалы 

международной научно-теоретической конференции молодых ученых / Под общей 

ред. канд.юрид.наук доц. А. Дарменова, 26 июня 2020 г. – Караганда: Карагандинская 

академия МВД РК им. Б.Бейсенова, 2020. -  С. 47-49.  (0.3 друк. арк.)    
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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-

те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. – 584 с. – Зі змісту: розділ XXIII § 3, 

4.- с. 554-559 (0,49 д.а.) 

2) 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 : розділ III (§ 4).- с. 

88-98. (0,6 друк. арк.).       

                                                           

5. Гальцова Вікторія Володимирівна, к.ю.н, доцент 

«Об’єкт та система злочинів проти сім’ї», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,7 друк. арк.  

Статті : 

1) Деякі аспекти імплементації положень Стамбульської конвенції в КК України та 

проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 249-252. (0, 6 друк. арк.); 

2) До питання про кримінально-правову охорону сім’ї, прав та інтересів 

неповнолітніх у чинному КК України. Часопис Київського університету права. 2020. 

№ 4. С.  (0, 5 друк. арк.) (Прийнято до публікації)  

Тези :  

1) До питання про кримінально-правову охорону сім’ї, прав та інтересів 

неповнолітніх. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України 

: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : Право, 2019. С. 376-381  

(0,3 друк. арк.) 

2) Тайна усыновления (удочерения) как предмет преступления. Современные 

тенденции развития юридической науки: Материалы международной науч.-теорет. 
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конференции молодых ученых / Под общ. ред. канд. юрид. наук доцента А. 

Дарменова. – Караганда: Карагандинская акакдемия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020. 

С. 55-57. (0, 3 друк. арк.). 

 

6.   Дзюба Юрій Павлович, к.ю.н., доцент  

«Об’єкт і система злочинів у сфері документообігу» – 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Тези: 

1) Кримінально-правова охорона електронного документообігу : проблемні питання 

// Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності : науково-

практичний семінар / Інститут вивчення проблем злочинності ім.академіка В.В. 

Сташиса. – Харків, 2020. – С. 79-85. (0,3 друк. арк.) 

2) Щодо питання про концептуальні засади побудови чинного кримінального 

законодавства України. // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.- практ. круглого столу, м. 

Харків, 15 трав. 2020 р. / [ред. кол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. 

голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. – С. 126-129. (0,3 друк. 

арк.) 

Підручник :  

1) 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-те 

вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020.- Зі змісту : Розділ VII (у співавторстві з 

Пановим М.І.) Кримінальні правопорушення проти власності.– С. 186-226. (1,1 друк. 

арк.) 

Навчальний посібник : 0,1 друк. арк. 

 

7. Ємельяненко Володимир Віталійович, к.ю.н., доцент 
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«Об'єктивні ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,85 друк. арк. 

Тези: 

1) Проблеми дії у часі та просторі кримінально-правових засобів забезпечення 

епідемічної безпеки. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: 

матереріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків : Право, 2020. 

С. 101-105 (0,3 друк. арк., авт. 0,25 друк. арк.). 

2) 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: матереріали міжнародної 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 друк. арк.). 

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 друк. арк., авт. 0,3 

друк. арк.). 

 Підручник: 

1) 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.). 

 

8. Самощенко Ігор Вікторович, к.ю.н., доцент (0,25 ставки) 

«Особливості законодавчого закріплення психічного насильства за 
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кримінальним правом зарубіжних країн» - 1,5 друк. арк. 

Опубліковано - 1,94 друк. арк. 

    Наукова стаття :  

1) «Особливості кримінального покарання щодо фізичних осіб в Англії» 

//Південноукраїнський правничий часопис. - Одеса.-№2.-2020.- 0,9 друк. арк. 

Тези:  

1) «Позбавлення волі, як покарання за кримінальним правом зарубіжних країн» // 

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України - 0,17 друк. арк. 

2) «Загальна  характеристика  обставин, що виключають кримінальну протиправність  

діяння  у  кримінальному  праві  зарубіжних  країн» //Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах. - Запоріжжя. - 21-22.09.20. - 0,17 друк. арк. 

Підручник: 

1) 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 Розділ VIII « 

Злочини проти довкілля» /ст.ст. 242-251 КК/  - 0,7 друк. арк. 

 

9. Оробець Костянтин Миколайович, к.ю.н., доцент 

«Аксіологічний підхід у дослідженні вини у кримінальному праві» - обсяг 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 2,9 друк. арк. 

Статті: 

1) Характер суспільної небезпечності кримінального правопорушення як прояв його 

антицінності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: Юридичні науки. Київ: Гельветика, 2019. Том 30. № 6. С. 131-

135. – 0,6 друк. арк. 
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2) Соціальна оцінка вини у кримінальному праві. Порівняльно-аналітичне право : 

електронне наукове видання. 2020. № 4. – 0,7 друк. арк. 

Тези:  

1) Щодо аксіологічного підходу в дослідженнях суспільної небезпечності 

кримінального проступку. Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17-19 жовтня 2019 р. 

Харків: Право, 2019. С. 269-272. - 0,2 друк. арк. 

Підручник:  

1) Розділ XIII, §3 Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та 

моральності.. Кримінальні правопорушення проти моральності. Кримінальне право 

України: Особлива частина: підручник / за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. 

Тютюгіна. Харків: Право, 2020. C. 437-461. – обсяг 1,4 друк. арк. 

 

10.  Гуд Тетяна Миколаївна, к.ю.н., асистент 

«Кваліфікація приховування злочину» - 1,5 друк. арк. 

Опубліковано – 1,8 друк. арк. 

Статті :. 

1) Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за 

приховування злочину (ст. 396 ККУ). Економічна теорія та право. Ekonomic Theory 

and Law. № 3. 2020. С.137-152. 0,9 друк. арк. 

2) До питання щодо удосконалення санкції за заздалегідь не обіцяне приховування 

злочину (ст.396 КК). Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове 

видання № 4. 2020. С.62-68. 0,6 друк. арк. 

 Тези : 

1) До питання щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за приховування 

злочину (ст. 396 КК України). Концептуальні засади нової редакції кримінального 

кодексу України. Матеріали міжнародної наукової конференції. М.Харків, 17-19 

жовтня 2019 року. Харків: «Право». 2019. С.486-489. 0,3 друк. арк. 
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1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госп. договірних засадах із зазначенням суми 

договору. Не приймали участь 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

     Головною задачею науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш 

важливих проблем науки Кримінального права. Кафедра продовжувала проводити 

науково-дослідницьку роботу з перспективних напрямків розвитку науки, їх 

реалізації в нормотворчості, правозастосуванні і навчальному процесі 

 Метою науково-дослідницької роботи членів кафедри ставилося прискорення 

правової реформи в Україні, формування правової держави, вдосконалення 

кримінального законодавства, підготовка висококваліфікованих юристів.  

Практична значимість  висновків та рекомендацій полягає у тому, що вони 

використовуються у Науково-практичному коментарі Кримінального Кодексу 

України, у підготовці відповідей на запити Конституційного Суду, Верховного Суду, 

Вищого спеціалізованого Суду України, ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, правоохоронних органів, а також у наукових статтях, підготовці підручників 

і навчально-методичної літератури. 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Не було 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 Панов М.І. - 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. 

 Зінченко І.О. – Вперше проаналізовані  склади  кримінальних правопорушень 

проти виборчих прав  громадян на пiдставi останніх змін кримінального закону. 

Згідно із новим законодавством написаний розділ підручника «Повторність, 

сукупність  та рецидив кримінальних правопорушень». Висловлено нові погляди на 

завдання та функції кримінального права. 
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 Володіна О.О. – Розробка питань, пов'язаних з проблемами кваліфікації 

кримінальних правопорушень проти здоров'я особи , та шляхів їх вирішення, а 

також удосконаленні вказаних кримінально-правових норм. 

 Гальцова В.В. - Досліджені деякі аспекти імплементації норм міжнародного 

права у вітчизняне законодавство та наголошується, що немає єдиного підходу 

щодо її здійснення. Звертається увага на низку складнощів, які виникають внаслідок 

імплементації та обумовлені низкою чинників як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру. Наводиться приклад імплементації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із 

цими явищами (Стамбульська конвенція) у чинне кримінальне законодавство 

указується, що має місце порушення правил законодавчої техніки при формулюванні 

її диспозиції та пропонуються шляхи вирішення даної проблеми.  

Проаналізовані норми Особливої частини, у яких встановлена кримінальна 

відповідальність за посягання на сім’ю, права та інтереси неповнолітніх. 

Зазначається, що в системі норм Особливої частини КК України суспільні відносини 

у сфері сім’ї та неповнолітніх не охороняються чинним кримінальним 

законодавством у якості самостійного родового об’єкта, оскільки містяться у 

різних розділах Особливої частини КК України. Стверджується, що такий підхід 

уявляється недосконалим, оскільки ним не забезпечується необхідний кримінально-

правовий захист сім’ї та неповнолітніх та наводяться відповідні точки зору та 

пропонується шлях вирішення цієї проблеми. Проаналізована таємниця усиновлення 

(удочеріння) як предмет злочину, виокремлюються її ознаки та їх зміст. 

 Харитонов С.О. –Проаналізовані окремі питання вдосконалення кримінального 

законодавства України. 

 Ємельяненко В.В. - 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 
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до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 № 2617-VIII. 

 Самощенко І.В. – Удосконалення чинного законодавства щодо кримінальної 

відповідальності, тлумачення нових  його положень, рекомендації щодо кваліфікації 

вчиненого 

 Дзюба Ю.П. - Розвинуто положення про документ як предмет кримінального 

правопорушення, зокрема – вироблено поняття та конкретизовано ознаки 

електронного документа; розглянуто проблемні питання кваліфікації кримінальних 

правопорушень у сфері документообігу. 

 Оробець К.М. – Досліджені недостатньо висвітлені в літературі проблеми 

аксіологічного підходу щодо вини у кримінальному праві, а також питання 

кримінальних правопорушень проти моральності на підставі положень чинної 

редакції КК 

 Гуд Т.М. – Обґрунтована кримінально-правова оцінка доцільність кримінальної 

відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину, суспільна 

небезпечність якого визначається протидією здійсненню досудового розслідування, 

виявленню та притягненню до кримінальної відповідальності винних осіб. 

  

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні з наданням 

зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та 

комісій по розробці законопроектів. 

Кафедра приймала участь у розробці проекту Кримінального кодексу України а 

також: 

- Зінченко І.О. - зробила зауваження та пропозиції до проект Закону України 

«Про вдосконалення  кримінальної відповідальності за порушення рівноправності 
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громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 

інвалідності та за іншими ознаками (ст.161 КК України). 

- Володіна О.О. - розробила проект закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини» 

- Самощенко І.В. – зробив зауваження та пропозиції до законопроекту щодо 

деяких змін про погрозу у КК України. 

- Оробець К.М. - Розробив проект закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» 

- Гальцова В.В. - Розробила проект закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо домашнього насильства» 

- Ємельяненко В.В. - Розробив проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо  вдосконалення відповідальності за незаконне 

заволодіння транспортним засобом» 

- Гуд Т.М. - зробила зауваження та пропозиції до проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної 

відповідальності за приховування злочину (ст. 396 КК України)» 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих судових 

органів. Ні 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп 

та ін. Ні 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду: 

- Науково-правовий висновок на запит ВС щодо правильності кваліфікації судом 

дій засудженого за ч. 2 ст. 140 КК України. – Панов М.І., Володіна О.О., 

Емельяненко В.В. (07.07.2020 р.) 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 
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- Науково-правовий висновок на запит Конституційного Суду України щодо 

відповідності Конституції України  (конституційності) положень статей 96-1, 96-

2 Кримінального кодексу України. – Панов М.І., Харитонов С.О., Зінченко І.О. 

(09.09.2020 р.) 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій.  

- Міжнародний 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.    

- Міжнародна наукова конференція "Реформування кримінального 

законодавства України: сучасність та майбутнє", 22-23 жовтня 2020 року, в 

режимі он-лайн.  

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

 

Термін проведення конференції, назва, місто 

Кількість 

викладачів 

кафедри, 

які взяли 

участь 

Міжнародні 

1. Міжнародна наукова конференція "Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність 

та майбутнє", 22-23 жовтня 2020 року, в режимі 

онлайн  

 

7 

2. Юридична осінь 2020, 20 – та міжнародна науково-

практична конференція, 20 листопада 2020 р. м. 

Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

1 

3. Міжнародний вебінар «Хмарні сервіси для он-лайн 

навчання на прикладі платформи Zoom» (на 

українській мові), 31.08-07.09.2020 р., м. Люблін, 

Республіка Польща 

1 

4. Міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Кримінальне право в умовах глобалізації 

 

5 
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суспільних процесів: традиції та новації», 15 

травня 2020 року, в режимі онлайн; 

5. Міжнародна осіння правова школа 2020 р. «Боротьба 

з кіберзлочинністю відповідно до міжнародних 

стандартів» / м. Харків, 23-25 вересня 2020, м. 

Харків. 

 

1 

6. Міжнародна науково-теоретична конференція 

«Современные тенденции развития юридической 

науки». 26 червня 2020 р.  

 

1 

7.   Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України: міжнародна науково-практична 

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

 

2 

8.   Забезпечення порядку в умовах коронокризи: 

панельна дискусія IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму 23-24.09.2020р., м. Харків; 

 

1 

9. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Дніпро, 31 січня-1 лютого 2020 р 

1 

10. XV Міжнародна науково-практична конференція 

«Транспортна безпека: правові та організаційні 

аспекти», 13 лист. 2020 р., м. Кривий Ріг. 

1 

Всеукраїнські 

1. Онлайн-дискусія «Злочини пов’язані із домашнім 

насильством – справи приватного обвинувачення 

чи відповідальність держави». Асоціація жінок-

юристок України. 17.11.2020 

 

1 

2. ІV Харківський юридичний форум 24-25 вересня. м. 

Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого за 

підтримки Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні. Публічна дискусія «Людська гідність і 

гендерна рівність: конституційні метаморфози» 

(сертифікат учасника); 

 

1 

3. Використання технологій штучного інтелекту у 

протидії злочинності : науково-практичний 

семінар / Інститут вивчення проблем злочинності 

ім.академіка В.В. Сташиса, 5 листопада  2020р., м. 

Харків. 

 

1 

4. Медико-правовий форум «Конституційні засади 

медичної реформи в Україні», 6 груд. 2019 р., м. 

Харків. 

1 

5. Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної 

безпеки: виклики та перспективи», 29 квіт. 2020 

1 
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р., м. Полтава 

Усього 

усіх 

 

15 

 

26 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

 Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020.- 

Современные тенденции развития юридической науки: Материалы международной 

научно-теоретической конференции молодых ученых/Под общей ред. канд. юрид. 

наук доц. А. Дарменова, 26 июня 2020 г.  – Харитонов С.О., Володіна О.О., Гальцова 

В.В. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій  Не було 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: 

 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 :  

- Панов М.І. – розділи ІV, VIII, X § 1-3, 6 (у співавторстві з Ломако В.А.), XII, XX – 

усього 12,17 друк. арк.. 

- Зінченко І.О. – розділи ХІІІ - усього 1,77 друк. арк.. 

- Володіна О.О. – розділи ХХІІІ § 3, 4 – усього 0,49 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 : 

- Панов М.І. – розділ VІІ (у спвавт з Дзюбою Ю.П.), ХVІІ (з Радутним О.Е.), ХХ (з 

Харитоновим С.О.) – усього 2,42 друк. арк.. 

- Харитонов С.О. – розділ ХХ (з Пановим М.І.) – усього 0,82 друк. арк.. 

- Зінченко І.О. – розділ VІ § 1,2,5,6 - усього 2,0 друк. арк..  

- Володіна О.О. – розділ ІІІ § 4 - усього 0,6 друк. арк.. 
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- Дзюба Ю.П. – розділ VІІ (з Пановим М.І.) – усього 1,1 друк. арк.. 

- Ємельяненко В.В. – розділ ХІІ -  усього 2,0 друк. арк.. 

- Оробець К.М. – розділ ХІІІ - усього 1,4 друк. арк.. 

- Самощенко І.В. – розділ ІХ -  усього 0,7 друк. арк.. 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: Не було 

3.4. Кількість опублікованих статей: 25/ 15,91  

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science: 1/ 0,4 

   Oksana Volodina, Tetiana Kurman, Larysa Maksymova Protection Of Agrosphere 

Objects Through Criminal Law In Sustainable Development. JOURNAL OF LAW AND 

POLITICAL SCIENCES (JLPS), Vol. 25, Issue 4, September 2020, p. 168-198. (1,2 друк. 

арк. /0.4 друк. арк.) 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science): 

19/ 11,75 

Панов М.І. : 

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 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488891
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
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488891
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правопорушення» – індексується в  Index Copernicus International, Google 

Scholar, ERIH PLUS. 

 Харитонов С.О. : 

1. Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття «кримінальне 

правопорушення» 0,5 друк. арк..– індексується в  Index Copernicus International, 

Google Scholar, ERIH PLUS. 

2. Зміцнення військового правопорядку та окремі питання вдосконалення 

кримінального законодавства України 0,6 друк. арк – індексується в Index Copernicus 

EBSCO Publisher, HeinOnline. 

 Зінченко І.О. : 

1. «Уточнення змісту завдань Кримінального кодексу України як важлива складова 

реформи кримінального права» 0,4 друк. арк.. – індексується в Index Copernicus, 

Google Scholar, Crossref. 

2. «До питання щодо уточнення змісту охоронної функції кримінального права» 0, 45 

друк. арк.. – індексується в Index Copernicus, Google Scholar, Crossref. 

 Володіна О.О. : 

1. Профілактика вчинення дмашнього насильства щодо осіб похилого віку 0,5 друк. 

арк.. – індексується в  Index Copernicus International, Google Scholar, Research Bible 

(ResearchBib) 

 Гальцова В.В. : 

1. Деякі аспекти імплементації положень Стамбульської конвенції в КК України та 

проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство0,6 друк. арк.. – 

індексується у Index Copernicus. 

2. До питання про кримінально-правову охорону сім’ї, прав та інтересів 

неповнолітніх у чинному КК України 0,5 друк. арк..– індексується у Index Copernicus, 

HeinOnline. 

  Самощенко І.В. : 

1. Особливості кримінального покарання щодо фізичних осіб в Англії 0,9 друк. арк.. – 

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
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488891
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
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
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індексується у  Index Copernicus International, «Google Scholar», «Research Bible 

(ResearchBib) 

 Оробець К.М. : 

1. Характер суспільної небезпечності кримінального правопорушення як прояв його 

антицінності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 

Вернадського. Серія: Юридичні науки. Київ: Гельветика, 2019. Том 30. № 6. С. 131-

135. 0,6 друк. арк – індексується у Index Copernicus, Google Scholar 

2. Соціальна оцінка вини у кримінальному праві. Порівняльно-аналітичне право : 

електронне наукове видання. 2020. № 4. 0,7 друк. арк..– Index Copernicus, Google 

Scholar  

 Гуд Т.М. : 

1. Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за 

приховування злочину (ст. 396 ККУ). Економічна теорія та право. Ekonomic Theory 

and Law. № 3. 2020. С.137-152. 0,9 друк. арк.. (Index Copernicus International, 

Google Scholar, Central and Eastern European Online Library (CEEO), Ulrich’s 

Periodicals Directory, Polska Bibliografia Naukowa (PBN),  

 2. До питання щодо удосконалення санкції за заздалегідь не обіцяне приховування 

злочину (ст.396 КК). Порівняльно-аналітичне право. № 4. 2020.С.62-68.  Електронне 

наукове фахове видання. 0,6 друк. арк (Index Copernicus International, Google Scholar). 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 

 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

Статті 

1 Oksana Volodina, 

Tetiana 

Kurman, 

Larysa 

Maksymova 

Protection Of 

Agrosphere 

Objects Through 

Criminal Law In 

Sustainable 

Development 

JOURNAL OF LAW AND 

POLITICAL 

SCIENCES (JLPS),  

Vol. 25, Issue 4, 

September 2020, 

p. 168-198. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1h29KzgAAAAJ&hl=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32321
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2050
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2050
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://pbn.nauka.gov.pl/


 

 

23 

23 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монограф

ії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференція

х 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом МОН 

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

коментарі 

46/46,37 0/0 25/15,91 19/4,99 2/25,47 0/0 0/0 0/0 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників. Не було 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання.  

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  

 Науково-правовий висновок на запит Прокуратури Сумської області щодо 

кримінального провадження про злочин, передбачений ст. 366-1 КК України.- Панов 

М.І, Гальцова В.В., Володіна О.О., Дзюба Ю.П. (20.12.2019 р.) 

 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.) – Панов, Емельяненко. 

07.09.2020 р. 

 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) – Панов М.І., Дзюба Ю.П., Володіна О.О., 

Гальцова В.В. (19.12.2019 р.) 
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 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.) – Панов М.І., Зінченко І.О. 30.09.2020 р.  

 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.) 

– Харитонов С.О., Ємельяненко В.В., Дзюба Ю.П., Оробець К.М. (06.11.2020 р.) 

 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 – Панов М.І., Харитонов С.О, Дзюба 

Ю.П. (18.11.2019 р.) 

 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.- Панов М.І., 

Харитонов С.О., Емельяненко В.В., Оробець К.М., Самощенко І.В., Дзюба Ю.П. 

 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 
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- «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. Панов М.І., Харитонов С.О., Зінченко І.О., Володіна О.О. 

(19.06.2020 р.)  

 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. – Панов М.І., Харитонов С.О., Оробець К.М., Дзюба 

Ю.П., Гуд Т.М. (18.09.2020 р.) 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

 На кафедрі 4  аспіранти денної та заочної форм навчання: аспірантка денної 

форми навчання 2-го року навчання Керопян А.А. (науковий керівник доц. Харитонов 

С.О.); аспірантка денної форми 3-го року навчання Щербиніна І.Ю. (науковий 

керівник доц. Зінченко І.О.); аспірантка заочної форми 3-го року навчання Чаюк 

Ю.С. (науковий керівник проф.. Панов М.І.); аспірант заочної форми 4-го року 

навчання Шапошніков Ю.В. (науковий керівник проф. Харитонов С.О.).  

 На засіданні кафедри була розглянута робота аспіранта Шапошнікова Ю.В. та 

рекомендована для захисту. 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій окремо на 

кандидатські та докторські дисертації). 
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Відгуки на кандидатські дисертації: 

Відгук офіційного опонента 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). (Ємельяненко В.В.) 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

 Відгук на автореферат кандидатської дисертації  Комар В.В. Поняття та види 

підкупу за кримінальним законодавством України, м. Одеса, 2020 р. (Дзюба Ю.П.); 

 Відгук на автореферат кандидатської дисертації Метельський  І.Д. Працівник 

правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин, м. Харків, 2020 р. 

(Дзюба Ю.П.)   

Докторські дис. – 0 

Кандидатські дис. – 2 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Науково-дослідна робота студентів розглядалась кафедрою як суттєва складова 

частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи студентів. 

На кафедрі кримінального права постійно працює гурток під керівництвом доц. 

Зінченко І.О. У роботі гуртка беруть участь викладачі, які здійснюють керівництво 

підготовкою доповідей окремих студентів – це Панов М.І., доц. Самощенко І.В., доц. 

Володіна О.О., доц. Харитонов С.О., доц.  Дзюба Ю.П., доц.  Ємельяненко В.В., доц. 

Гальцова В.В., доц. Оробець К.М., доц. Осадча А.С., ас. Гуд Т.М. У роботі гуртка 

приймають участь студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денного відділення. Як правило,  у 

гуртку працюють студенти, які записалися у гурток на 2 курсі.  

https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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 Викладачі кафедри, які керують підготовкою доповідей, виходячи з теми, 

надають методичні рекомендації по структурі роботи, головних проблемах, 

вивченню літератури, матеріалів судової практики. Також знайомлять студентів з 

останніми змінами та доповненнями до КК України,  Постановами Пленуму 

Верховного Суду України, умовами проведення конкурсів студентських наукових 

робіт, студентських конференцій. В поточному році студентам дано значну кількість 

індивідуальних консультацій з питань підготовки наукових доповідей та курсових 

робіт. Окрім того, що студенти захищають наукові доповіді та повідомлення, беруть 

участь у обговореннях та дискусіях. 

  Керівництво по написанню студентами тез наукових повідомлень – доц. 

Гальцова В.В. 

1) Гірка Д. «Поняття і значення вини» (2 група 2 курс СКІ); Міжнародний науково-

практичний круглий стол, присвячений пам’яті академіка В.В, Сташиса 

«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації» 

(травень 2020 р.) 

2) Драшпуль В. М. «Щодо предмету злочину у кримінальному праві» (2 група 2 курс 

СКІ); Міжнародний науково-практичний круглий стол, присвячений пам’яті 

академіка В.В, Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації» (травень 2020 р.) 

3) Корецька Т. «Мета і мотив як ознаки суб’єктивної сторони складу злочину» (2 

група 2 курс СКІ); Міжнародний науково-практичний круглий стол, присвячений 

пам’яті академіка В.В, Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації» (травень 2020 р.) 

4) Різанов О. «Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі: 

порівняльно-правовий аналіз» (2 група 2 курс СКІ); Міжнародний науково-

практичний круглий стол, присвячений пам’яті академіка В.В, Сташиса 

«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації» 

(травень 2020 р.) 
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5) Світлична Ю. «Щодо поняття кримінального правопорушення за кримінальним 

кодексом України та деяких зарубіжних країни»  (2 група 2 курс СКІ); Міжнародний 

науково-практичний круглий стол, присвячений пам’яті академіка В.В, Сташиса 

«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації» 

(травень 2020 р.) 

6) Колодяжна М.Ю. «До питання про змішану вину» (3 група 2 курс СКІ) Участь у 

конференції «Актуальні проблеми сучасної юриспруденції 25-26 березня 2020 р.» 

  Керівництво по написанню студентами тез наукових повідомлень – доц. 

Зінченко І.О. 

1) Федоровська М. «Опосередковане виконання кримінальних правопорушень» (2 

курс, 1 група, ф-т 7). Міжнародний науково-практичний круглий стол, присвячений 

пам’яті академіка В.В, Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації» (травень 2020 р.) 

2)  Ільченко Д. «Правові аспекти трансплантації органів» (2 курс, 1 група, 7 ф-т) 

Міжнародний науково-практичний круглий стол, присвячений пам’яті академіка В.В, 

Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації» (травень 2020 р.) 

3) Тараніченко Ю. «Домашнє насильство: аналіз складу злочину ст.126-1 КК» (2 

курс, 1 група, ф-т 7) Міжнародний науково-практичний круглий стол, присвячений 

пам’яті академіка В.В, Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації» (травень 2020 р.) 

3) Бурдай Ю. «До питання щодо вдосконалення поняття кіберзлочинності» (3 

курс, 1 група, ф-т 7) Всеукраїнська  науково-практична конференція: «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» .-Х.,20. 

Керівництво по написанню студентами тез наукових повідомлень – доц. 

Володіна О.О. 

1. Мешій М.С. Щодо питання про доцільність законодавчого визначення поняття 

«злодії у законі: ЗА і ПРОТИ»// Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. 
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«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах», 

16.04.20, частина 7, м. Полтава, Україна. С. 36-38. 

2. Мешій М.С. Кнопкодавити – коїти злочин?// Зб. тез доп. Ч. 3 Міжнар. наук.-практ. 

конф. «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі», 

23.12.19 р. , м. Полтава, Україна. – С. 26-27. 

3. Павлюк А.С. Особливості розуміння обмеженої осудності як різновиду поняття 

осудності // мат. Міжнар.наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми правових наук в 

Євроінтеграційному вимірі», 20-21 грудня 2019 р., м. Харків, ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів», 2019. – С. 115-117. 

4. Сіманова А.О. Кіберзлочинність // Збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах», 

16.04.20, частина 7, м. Полтава, Україна. С. 40-43. 

5. Халаїмов Р. А. Наклеп та образа: реальність чи фантастика? // мат. Міжнар.наук.-

практ. конф. «Актуальні проблеми правових наук в Євроінтеграційному вимірі», 20-

21 грудня 2019 р., м. Харків, ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. – С. 129-131. 

6. Халькевич Д.А. Обмежена осудність у кримінальному праві України: Зб. тез доп. Ч. 3 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права 

в Україні та світі», Частина 7, 23.12.19 р. , м. Полтава, Україна. – С. 33-34. 

7. Халькевич Д.А. Евтаназія: право на смерть чи злочин? // Мат. XXIV наук.-практ. 

конф. «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня, 2020. – С. 

370-371. 

8. Юрченко А.Ю. Відповідальність за підпал рослинності посилено  

// Мат. Міжн. наук.-практ.конф. «Пріорітетні шляхи розвитку науки та освіти», 5-6 

травня 2020 (частина П), Львів, 2020. – Львівський науковий форум. – С. 67-68. 

3 курс: 

1. Свістун А.Ю. Проблеми застосування відповідальності за каліцтво статевих органів // 

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: 

Міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол: В.Я. Тацій 
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(голов.ред.), Л.М. Демидова (заст.голов.ред.), А.П. Гетьман та ін.]. – Харків: Право, 

2020. – С. 659-661. ФІНАЛІСТ КОНКУРСУ! 

2. Гаврилова А.В. Виникнення та поширення організованої злочинності в Україні // 

Сучасний вимір держави і права: мат. Міжн.наук.-практ.конф., Львів,15-16 травня 

2020 р., Частина 1. – Львів, 2020. – С.101-105. 

3. Григор'єва І.В. До питання про доведення до самогубства: мат. XXIV наук.-практ. 

конф. «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30 травня, 2020. – С. 

324-325. 

4. Грищук К.С. Розмежування понять «виробництво» і «виготовлення» наркотичних 

засобів та  психотропних речовин // Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: 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. 518-520.    

5. Грищук К.С. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми // Сучасний 

вимір держави і права: мат. Міжн.наук.-практ.конф., Львів,15-16 травня 2020 р., 

Частина 1. – Львів, 2020. – С.106-108. 

6. Канівець К.О. Проблема кваліфікації масових заворушень за Кримінальним кодексом 

України // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: 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. 564-566.    

7. Кот Я.А. Про кримінальну відповідальність за домашнє насильство // Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: 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. 580-

583.       

8. Ніколенко В.І. Актуальні проблеми розслідування злочинів проти основ національної 

безпеки України // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: 
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традиції та новації: 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. 627-629.    

9. Сало Д.С. Домашнє насильство серед гетеро та гомосексуальних (ЛГБТ) пар: 

статистичні дані та досвід зарубіжних країн //  // Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: 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. 659-656. 

10. Солодуха Є.О. До питання про розмежування умисного вбивства з корисливих 

мотивів та умисного вбивства, вчиненого на замовлення  // Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: 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. 677-679.    

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк.арк. – 26/ 5,8 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій. 

 Панов М.І. - Член редколегії міжвідомчого наукового збірника «Проблеми 

законності», науково юридичного журналу «Юридична наука», член наукових рад: 

«Право України»,  «Україна юридична». 

 Володіна О.О. - Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики», квітень 2019 р. Харків. 

 Зінченко І.О. - Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики», квітень 2019 р. Харків. 
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Панов М.І. - Почесна грамота Харківської міської ради (2020 р.) 

Харитонов С.О. - Почесна грамота Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 Гальцова В.В. -    Проходила Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне 

стажування для викладачів закладів вищої освіти юридичного профілю на 

базі Білостоцького університету (Польща), 09 листопада - 18 грудня 2020 року 180 

годин (6 кредитів).  

    Приймала участь у вебінарі та отримала сертифікат «The methodology of plagiarism 

prevention» Organized by NAQA of Ukraine and Plagiat.pl held on 08 October 2020 (2h) 

(Варшава, Польща). 

 Харитонов С.О. - Проходив Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне 

стажування для викладачів закладів вищої освіти юридичного профілю на 

базі Білостоцького університету (Польща), 09 листопада - 18 грудня 2020 року 180 

годин (6 кредитів).  

 

 

Звіт кафедри обговорено та затверджено на засіданні кафедри. 

(протокол № 6 від 04.12.2020 р.) 

 

       

Завідувач кафедри 

кримінального права № 2             ________________________        Сергій Харитонов 
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