
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Борисов Вячеслав Іванович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Доктор юридичних наук, професор кафедри 

кримінального права № 1 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (за сумісництвом), 

радник при дирекції Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка  

В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України (основне місце роботи) 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

1. Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня 

народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) 

/упоряд.: Журавель В.А., Борисов В.І., Харитонов 

С.О.,/Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2020. 

104 с.  (1, 82 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 

рік); 

2. Борисов В. І., Пащенко О. О. Стан безпеки як 

соціальна потреба та її забезпечення нормами 

Кримінального кодексу України. Діджиталізація та 

безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 

19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. Харків: 

Право, 2020. С. 38 – 44 (0,34 д.а.) (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

3. Борисов В. І., Антонюк О. І., Пащенко О. О. 

Особливості юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері клінічних випробувань 

лікарських засобів. Конституційні засади захисту прав 

пацієнтів у період пандемії: матеріали IV Медико-

правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 22. (0,01 д.а). URL: https://surl.li/uhlu(не 

увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

4. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо дії в часі 

законодавчих новел, уведених до диспозиції ч. 1 ст. 155 

КК України. Кримінально-правові та кримінологічні 

аспекти протидії злочинності: матеріали Міжнародної 

наук.-практ. Інтернет-конф. 27 лист. 2020 р. Одеса: ОД 

УВС, 2020. С. 33-36. (0,09 д.а). (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

5. Борисов В. І., Пащенко О. О. Деякі питання 

кваліфікації кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 366 КК України. Кримінально-правові 

та кримінологічні аспекти протидії злочинності: 

матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 27 

лист. 2020 р. Одеса: ОД УВС, 2020. С. 36-38 (0,07 д.а.) (не 

увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

6. Борисов В. І. Лекція за темою: «Поняття Особливої 

https://surl.li/uhlu
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частини кримінального права України, її система і 

значення. Наукові основи кваліфікації злочинів». Вісник 

Асоціації кримінального права України: електон. наук. 

вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. 

«Всеукр. асоц. кримін. права». Харків: [б.в.], 2020. Вип. 2 

(14).  С. 340 – 365 (1, 18 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри 

за 2020 рік); 

7. Борисов В. І., Харитонов С. О., Володіна О. О. 

Творчий внесок академіка НАПрН України М. І. Панова у 

розвиток юридичної науки. Панов М. І. Вибрані праці з 

проблем правознавства / М. І. Панов; [упоряд.: В. І. 

Борисов, С. О. Харитонов, О. О. Володіна; відп. за вип. С. 

О. Харитонов; авт. вступ. ст.: В. І. Борисов, С.О. 

Харитонов, О. О. Володіна]. Харків: Право, 2020. С. 7 – 

24 (0,38 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

8. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право України. Загальна частина для 

студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

/ [уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, А. В. Горностай та 

ін.] 4-те вид., перероб. і допов. Харків, 2020.  192 с. (0,36 

д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

9. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право України. Особлива частина для 

студентів IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

/ [уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, С. В. Гринчак та ін.] 

4-те вид., перероб. і допов. Харків, 2020. 244 с. (0,79 д.а.) 

(не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

10. Борисов В. І., Нетеса Н. В., Олійниченко В. В. 

Способи кримінально протиправних посягань на 

фінансову систему України при ухиленні від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020, 

№ 4 (35). – (авт.: С. 486 – 493) 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505 (0,2 д.а.) 

(індексується у міжнародній наукометричній базі Web of 

Science) Q4 (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

11. Передмова до монографії: Базелюк В. В. 

Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, 

знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини: монографія / В. В. Базелюк. Харків: 

Право, 2020. С. 5 – 8 (0.23 д.а) (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

12. Borysov V., Antoniuk O., Pashchenko O. Peculiarities 

of legal responsibility for offenses in the field of clinical trials 

of medicines. Wiadomości Lekarskie. 

2020. T. LXXІII. Issue 12. Part II. P. 2833 – 2839. URL: 

https://wiadlek.pl/12-2020/ (0,3 д.а.) (журнал індексується 

у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту за 2020 р.) Q4 (не увійшло до звіту кафедри за 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505
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2020 рік); 

13. Батиргареєва В. С., Борисов В. І., Євтєєва Д. П., 

Калініна А В., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С. Поширення 

пандемії COVID-19 в Україні: соціально-правові та 

кримінологічні проблеми. Питання боротьби зі 

злочинністю. Харків: Право, 2020. Вип. 40. С. 9 – 22. DOI: 

10.31359/2079-6242-2020-40-9 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

14. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Адміністративно-

правове та кримінально-правове забезпечення запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Соціально- правові та кримінологічні наслідки 

коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : 

матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару 

«Використання технологій штучного інтелекту у протидії 

злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України. Харків : Право, 2020. С. 16-23 (0.2 д.а.) (не 

увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

15. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Колізійні наслідки 

законодавчих змін у кримінально- правовому 

забезпеченні запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19). Соціально-правові та 

кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: 

до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-

практ. семінару «Використання технологій штучного 

інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 

2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. С. 24-29 

(0,1 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

16. Borysov V. Corpus delicti and victim``s place in its 

structure. Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific 

papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv : 

Pravo, 2021. № 13. Р. 379 – 389 (1.1 д.а); 

17. Борисов В. І., Пащенко О. О. Римський статут та 

питання гармонізації його норм до Особливої частини 

Кримінального кодексу України. Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації та гармонізації з національним 

законодавством України: матеріали дискус. панелі IV 

Харків. міжнар. юрид. форуму / редкол.: В. Я. Тацій (гол. 

ред.), Ю. В. Баулін, М. В. Шепітько та ін. Харків : Право, 

2021. С. 78-85 (0,2 д.а); 

18. Борисов В. І. Норми статті 325 Кримінального 

Кодексу України як засіб запобігання та боротьби з 

епідеміями та пандеміями. Кримінальні правопорушення 

проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального 

кодексу України : матеріали наук.-практ. вебінару, 25 

трав. 2021 р. / уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. 

Михайліченко ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса [та ін.]. Харків : Право, 2021. С. 16-22 

(0,3 д.а.); 

19. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Інформаційна функція 

норм ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і 
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норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим 

отруєнням». Сучасна доктрина кримінального права в 

правовій системі України: поняття, джерела, значення, 

проблеми формування : матеріали V міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. / редкол.: 

Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. 

голов. ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України [та ін.]. Харків : Право, 2021. С.. 41-46 (0,17 д.а.); 

20. Борисов В. І. Відгук офіційного опонента на 

дисертацію О. С. Чорної «Кримінальна відповідальність 

за невиконання судового рішення».  Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: Б. М. Головкін 

(голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 202-

207 (0,7 д.а.); 

21. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 

засобами адміністративного та кримінального права. 

Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Громад. орг. Всеукр. асоц. кримін. права. Харків: [б.в.], 

2021. Вип. 1 (15).С. 76 – 90 (0,3 д.а.); 

22. Борисов В. І. Відгук офіційного опонента на 

дисертацію Бабаніної Вікторії Вікторівни «Кримінальне 

законодавство України: механізм створення та реалізації», 

подану на здобуття наукового ступеня док-тора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Громад. орг. Всеукр. асоц. кримін. права. Харків: [б.в.], 

2021. Вип. 1 (15). С. 276 – 292 (0,75 да); 

23. Борисов В. І., Ситник В. А. Впровадження 

положень Римського статуту у законодавство України–

правовий засіб визнання юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду. International scientific and practical 

conference «Legal sciences: research and European 

innovations» : conference proceedings, April 23–24, 2021. 

Czestochowa : «Baltija Pub-lishing», 2021. 315 p. Р. 216-219. 

(0,01 д.а.); 

24. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. Щодо вдосконалення 

адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення карантинних правил. Юридичні гарантії 

захисту конституційних прав і свобод людини в умовах 

СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 

м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – 

Харків : Право, 2021. С. 45-48 (0,15 д.а.); 

25. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. До питання про 

суб’єктивну сторону кримінального 

правопорушення,передбаченого ст. 325 Кримінального 

Кодексу України. Забезпечення правопорядку та протидії 

злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх 

вирішення: матер. І міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 
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черв. 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський 

гуманітарний університет», 2021. С. 122-124 (0,2 д.а.); 

26. Борисов В. І. Охоронна норма – визначальна 

основа законодавства про кримінальну відповідальність. 

Кримінально-правова правотворчість: визначення та 

значення : збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції / за ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 37-40 (0,17 д.а.); 

27. Борисов В. І. Права і свободи людини у контексті 

правообмежень, зумовлених пандемією COVID-19. 

Медичне право та фармацевтичне право: виклики 

сьогодення : матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. 

міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 2021 р. : електрон. наук. 

вид. / [уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога] ; Нац. акад. 

прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого [та ін.]. Харків : Право, 2021. С. 20-24. (0,2 д.а). 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Має місце розвиток права у питаннях доктринального 

тлумачення та застосування норм  Особливої частини  

законодавства України про кримінальну відповідальність, 

що знайшло закріплення у висновках Верховного Суду 

при розгляді кримінальних проваджень 

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

Разом з Д. П. Євтєєвою підготовлено проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо вдосконалення регламентації 

відповідальності за порушення карантинних правил». 

Вченою радою НДІ ВПЗ 26 травня 2021 р. законопроєкт 

рекомендовано спрямувати до Верховної Ради України. 

Спрямовано 28.05.2021 р. Голові Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності 

Монастирському Денису Анатолійовичу. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

За дорученням завідуючого кафедрою кримінального 

права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого Пономаренка Ю. 

А. надані пропозиції та зауваження на проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України що-до посилення відповідальності у 

сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877), що був 

наданий до НЮУ ім. Ярослава Мудрого Комітетом ВРУ з 

питань правоохоронної діяльності. Висновок – 

законопроєкт потребує доопрацювання. 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

 

 
 

5.4. Робота консультантом інших вищих 

та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Член Науково-консультативної ради при Верховному 

Суді. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 
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проведення інших соціологічних 

досліджень  

 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 

 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. 

 

 на лист від 01.02.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Маринича В. К.) надано (разом з О. О. Пащенком) 

науковий висновок стосовно кваліфікації шахрайства (ст. 

190 КК), предметом  вчинення якого було майно, 

попередньо набуте злочином (ст. 289 КК). Справа 

752/6871/17. Висновок спрямовано 03.03.2021 р. до ВС на 

ім’я Л. М. Лобойка. 22 квітня 2021 р. Верховний Суд 

колегією суддів Першої судової палати Касаційного 

кримінального суду з цього питання прийняв постанову 

(справа № 752/6871/17, провадження № 51-3177км20), в 

якій положення наукового висновку знайшли позитивне 

відображення. 

 на лист від 04.02.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Шевченко Тетяни Валентинівни) надано (разом з М. В. 

Шепітьком) науковий висновок  у справі № 311/79/18 

стосовно критеріїв для віднесення зброї до вогнепальної 

(ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296). Висновок спрямовано 

14.04.2021 р. на ім’я Л. М. Лобойка. 20 квітня 2021 р. ВС 

колегією суддів Першої судової палати Касаційного 

криміналь-ного суду прийняв постанову (провадження № 

51-5815км19), в якій поло-ження наукового висновку 

знайшли позитивне відображення. 

 на лист від 16.02.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Чистика Андрія Олеговича) надано (разом з В. А. Ситник) 

науковий висновок  у справі 51-7121/км/18 щодо 

тлумачення поняття «агресивна війна» у розумінні 

положень статті 437 Кримінального кодексу України. 

Висновок спрямовано 15.03.2021 р. на ім’я Л. М. Лобойка.  

– на лист від 26.02.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Щепоткіної В. В.) надано (разом з О. О. Пащенком) 

науковий висновок щодо застосування положень ст. 49 

КК України та порядку визначення строків давності для 

звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Висновок спрямовано 22.03.2021 р.  на ім’я Л. М. 

Лобойка. 5 квітня 2021 р. Об’єднана палата ККС ВС з 

цього питання прийняла постанову (справа № 

328/1109/19, провадження № 51-5464кмо20), в якій 

положення наукового висновку знайшли позитивне 

відображення. 

– на лист від 23.02.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Анісімова Г. М.) надано (разом з О. О. Пащенком) 

науковий висновок щодо застосування ч. 2 ст. 3692 КК за 

ознаками суб’єкта злочину. Висновок спрямовано 
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15.03.2021 р. на ім’я Л. М. Лобойка. 29 березня 2021 р. 

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС з 

цього питання прийняла постанову (справа № 

554/5090/16-к, провадження № 51-1878кмо20), в якій 

положення наукового висновку знайшли позитивне 

відображення. 

– на лист від 12.04.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Короля В. В.) надано (разом з О. О. Пащенком) науковий 

висновок щодо застосування положень ст. 71 КК, 

пов’язаних із можливістю врахування факту повного 

відбуття покарання за попереднім вироком. Висновок 

спрямовано 13.05.2021 р. на ім’я Л. М. Лобойка. 

– на лист від 08.09.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Короля В. В.) надано (разом з М. В. Шепітьком) науковий 

висновок щодо необхідності встановлення економічної 

ознаки предмета крадіжки, передбаченої ч. 3 ст. 185 КК 

України, та відмежування кримінально-караної крадіжки 

від дрібного викрадення чужого майна, передбаченого ст. 

51 КУпАП. Висновок спрямовано 06.10.2021 р. на ім’я Л. 

М. Лобойка. 

– на лист від 04.10.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Ємця О. П.) надано (разом з О. О. Пащенком) науковий 

висновок щодо тлумачення окремих положень статей 260, 

263, 437, 438 КК України. Висновок спрямовано 

01.11.2021 р. на ім’я Л. М. Лобойка. 

 на лист від 26.10.2021 р. вченого секретаря НКР 

при ВС Лобойка Л. М. (за запитом судді ККС у складі ВС 

Наставного В. В.) надано (разом з М. В. Шепітько) 

науковий висновок щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 

(ст. 49 КК України). Висновок спрямовано 23.11.2021 р. 

на ім’я Л. М. Лобойка. 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

За дорученням завідуючого кафедрою кримінального 

права № 1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого Пономаренка Ю. 

А. надані пропозиції та зауваження на проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України що-до посилення відповідальності у 

сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877), що був 

наданий до НЮУ ім. Ярослава Мудрого Комітетом ВРУ з 

питань правоохоронної діяльності. Висновок – 

законопроєкт потребує доопрацювання. 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, чи 

входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування 

 

 
 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

– 21 січня 2021 р. взяв участь в роботі вебінару на 

тему «Проект КК України у фокусі академічної думки». 
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проведення). 

(окремо вказати участь у зарубіжних 

конференціях) 

Організатори: НАПрН України, Робоча група з питань 

розвитку кримінального права, Консультативна місія 

Європейського Союзу в Україні. Виступив в обговоренні 

доповідей. 

– 4 березня 2021 р. взяв участь у роботі наукового 

семінару, на якому з доповіддю «Комбіновані покарання» 

виступив професор Бйорн Ларсен. Організатори: 

Норвезькі радники в Україні з питань верховенства права. 

Модератор заходу – професор Ю. В. Баулін. 

– 16 березня 2021 р. взяв участь у роботі наукового 

семінару з обговорення монографії Ю. А. Пономаренка 

«Загальна теорія визначення караності кримінальних 

правопорушень». Організатори: Координаційне бюро з 

кримінального права відділення кримінально-правових 

наук НАПрН України, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України. Виступив у обговорення доповіді. 

– 30 березня 2021 р. взяв участь у роботі вебінару на 

тему «Порівняльний аналіз застосування чинного та 

проекту нового КК України за кримінальні 

правопорушення проти прав людини». Організатори: 

Робоча група при Президенті України з питань розвитку 

кримінального права. 

– 23-24 квітня 2021 р. взяв участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Юридичні науки: 

дослідження та європейські інновації». Організатор: 

Університет Полонії в Ченстохові (Польща). Участь 

підтверджена сертифікатом. 

– 11 травня 2021 р. взяв участь у роботі вебінару на 

тему «Моделі, алгоритми та інформаційні технології 

реалізації формули кваліфікації та призначення покарання 

відповідно до проекту нового КК України». Організатори: 

Робоча група при Президентові України з питань 

розвитку кримінального права. 

– 14 травня 2021 р. взяв участь у проведенні V 

Міжнародного науково-практичного круглого столу 

«Сучасна доктрина кримінального права в правовій 

системі України: поняття, джерела, значення, проблеми 

формування». Організатори: НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого та 

інші. 

– 25 травня 2021 р. взяв участь у роботі вебінару на 

тему «Кримінальні правопорушення проти публічного 

здоров’я в проекті Кримінального кодексу України». 

Організатори: Комісія з питань правової реформи при 

Президентові України та інші. Виступив в обговоренні 

доповідей. 

– 28 травня 2021 р. взяв участь у проведенні 

Міжнародної науко-во-практичної конференції 

«Кримінально-правова правотворчість: ви-значення та 

значення». Організатори: Національний університет 

«Одеська юридична академія» та інші. Надав тези 

«Охоронна норма – визначальна основа законодавства 

про кримінальну відповідальність» та виступив з до-

повіддю. 
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– 17 червня 2021 р. взяв участь у І Міжнародній 

науково-практичній конференції «Забезпечення 

правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: 

проблеми та шляхи їх вирішення». Організатор: 

Дніпровський гуманітарний університет. Участь 

підтверджена сертифікатом. 

– 22 червня 2021 р. взяв участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод 

людини в умовах COVID-19». Організатор: НДІ ВПЗ ім. 

акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Виступив з 

привітанням та доповіддю (разом з Євтєєвою Д. П.) на 

тему «Щодо вдосконалення адміністративної та 

кримінальної відповідальності за порушення карантинних 

правил». 

– 21 вересня 2021 р. взяв участь у роботі Х 

Харківського міжнародного юридичного форуму, а саме: 

його сателітному заході «Медичне право та 

фармацевтичне право: виклики сьогодення». Виступив із 

доповіддю та надав тези «Права і свободи людини у 

контексті правообмежень, зумовлених пандемією COVID-

19». Участь підтверджена сертифікатом. 

– 20-22 жовтня 2021 р. взяв участь у роботі 

Міжнародної науко-во-практичної конференції «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 

зміст». Виступив з доповіддю «Дотримання інтеграційної 

єдності Загальної та Особливої частин КК як показник 

розвитку кримінального права України». Тези доповіді 

передані до оргкомітету конференції. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня 

народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) 

/упоряд.: Журавель В.А., Борисов В.І., Харитонов 

С.О.,/Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2020. 

104 с.  (1,82 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 

рік); 

2. Борисов В. І., Пащенко О. О. Стан безпеки як 

соціальна потреба та її забезпечення нормами 

Кримінального кодексу України. Діджиталізація та 

безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 

19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. Харків: 

Право, 2020. С. 38 – 44 (0,34 д.а.) (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

3. Борисов В. І., Антонюк О. І., Пащенко О. О. 

Особливості юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері клінічних випробувань 

лікарських засобів. Конституційні засади захисту прав 

пацієнтів у період пандемії: матеріали IV Медико-

правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків: 

Право, 2020. С. 22. (0,01 д.а). URL: https://surl.li/uhlu(не 

увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

4. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо дії в часі 

законодавчих новел, уведених до диспозиції ч. 1 ст. 155 

КК України. Кримінально-правові та кримінологічні 

аспекти протидії злочинності: матеріали Міжнародної 

наук.-практ. Інтернет-конф. 27 лист. 2020 р. Одеса: ОД 

УВС, 2020. С. 33-36. (0,09 д.а). (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

5. Борисов В. І., Пащенко О. О. Деякі питання 

кваліфікації кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 366 КК України. Кримінально-правові 

та кримінологічні аспекти протидії злочинності: 

матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 27 

лист. 2020 р. Одеса: ОД УВС, 2020. С. 36-38 (0,07 д.а.) (не 

увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

6. Борисов В. І. Лекція за темою: «Поняття Особливої 

частини кримінального права України, її система і 

значення. Наукові основи кваліфікації злочинів». Вісник 

Асоціації кримінального права України: електон. наук. 

вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. 

«Всеукр. асоц. кримін. права». Харків: [б.в.], 2020. Вип. 2 

(14).  С. 340 – 365 (1, 18 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри 

за 2020 рік); 

7. Борисов В. І., Харитонов С. О., Володіна О. О. 

Творчий внесок академіка НАПрН України М. І. Панова у 

розвиток юридичної науки. Панов М. І. Вибрані праці з 

проблем правознавства / М. І. Панов; [упоряд.: В. І. 

Борисов, С. О. Харитонов, О. О. Володіна; відп. за вип. С. 

О. Харитонов; авт. вступ. ст.: В. І. Борисов, С.О. 

Харитонов, О. О. Володіна]. Харків: Право, 2020. С. 7 – 

24 (0,38 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

8. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 

https://surl.li/uhlu


 11 

«Кримінальне право України. Загальна частина для 

студентів ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

/ [уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, А. В. Горностай та 

ін.] 4-те вид., перероб. і допов. Харків, 2020.  192 с. (0,36 

д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

9. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право України. Особлива частина для 

студентів IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» 

/ [уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, С. В. Гринчак та ін.] 

4-те вид., перероб. і допов. Харків, 2020. 244 с. (0,79 д.а.) 

(не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

10. Борисов В. І., Нетеса Н. В., Олійниченко В. В. 

Способи кримінально протиправних посягань на 

фінансову систему України при ухиленні від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020, 

№ 4 (35). – (авт.: С. 486 – 493) 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505 (0,2 д.а.) 

(індексується у міжнародній наукометричній базі Web of 

Science) Q4 (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

11. Передмова до монографії: Базелюк В. В. 

Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, 

знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини: монографія / В. В. Базелюк. Харків: 

Право, 2020. С. 5 – 8 (0.23 д.а) (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

12. Borysov V., Antoniuk O., Pashchenko O. Peculiarities 

of legal responsibility for offenses in the field of clinical trials 

of medicines. Wiadomości Lekarskie. 

2020. T. LXXІII. Issue 12. Part II. P. 2833 – 2839. URL: 

https://wiadlek.pl/12-2020/ (0,3 д.а.) (журнал індексується 

у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту за 2020 р.) Q4 (не увійшло до звіту кафедри за 

2020 рік); 

13. Батиргареєва В. С., Борисов В. І., Євтєєва Д. П., 

Калініна А В., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С. Поширення 

пандемії COVID-19 в Україні: соціально-правові та 

кримінологічні проблеми. Питання боротьби зі 

злочинністю. Харків: Право, 2020. Вип. 40. С. 9 – 22. DOI: 

10.31359/2079-6242-2020-40-9 (0,2 д.а.) (не увійшло до звіту 

кафедри за 2020 рік); 

14. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Адміністративно-

правове та кримінально-правове забезпечення запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Соціально- правові та кримінологічні наслідки 

коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : 

матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару 

«Використання технологій штучного інтелекту у протидії 

злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505
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України. Харків : Право, 2020. С. 16-23 (0.2 д.а.) (не 

увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

15. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Колізійні наслідки 

законодавчих змін у кримінально- правовому 

забезпеченні запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19). Соціально-правові та 

кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: 

до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-

практ. семінару «Використання технологій штучного 

інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 

2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. С. 24-29 

(0,1 д.а.) (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

16. Borysov V. Corpus delicti and victim``s place in its 

structure. Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific 

papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kharkiv : 

Pravo, 2021. № 13. Р. 379 – 389 (1.1 д.а); 

17. Борисов В. І., Пащенко О. О. Римський статут та 

питання гармонізації його норм до Особливої частини 

Кримінального кодексу України. Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації та гармонізації з національним 

законодавством України: матеріали дискус. панелі IV 

Харків. міжнар. юрид. форуму / редкол.: В. Я. Тацій (гол. 

ред.), Ю. В. Баулін, М. В. Шепітько та ін. Харків : Право, 

2021. С. 78-85 (0,2 д.а); 

18. Борисов В. І. Норми статті 325 Кримінального 

Кодексу України як засіб запобігання та боротьби з 

епідеміями та пандеміями. Кримінальні правопорушення 

проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального 

кодексу України : матеріали наук.-практ. вебінару, 25 

трав. 2021 р. / уклад.: А. О. Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. 

Михайліченко ; НДІ вивчення проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса [та ін.]. Харків : Право, 2021. С. 16-22 

(0,3 д.а.); 

19. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Інформаційна функція 

норм ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і 

норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим 

отруєнням». Сучасна доктрина кримінального права в 

правовій системі України: поняття, джерела, значення, 

проблеми формування : матеріали V міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р. / редкол.: 

Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. 

голов. ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України [та ін.]. Харків : Право, 2021. С.. 41-46 (0,17 д.а.); 

20. Борисов В. І. Відгук офіційного опонента на 

дисертацію О. С. Чорної «Кримінальна відповідальність 

за невиконання судового рішення».  Питання боротьби зі 

злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: Б. М. Головкін 

(голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип. 41. С. 202-

207 (0,7 д.а.); 

21. Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 
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засобами адміністративного та кримінального права. 

Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Громад. орг. Всеукр. асоц. кримін. права. Харків: [б.в.], 

2021. Вип. 1 (15).С. 76 – 90 (0,3 д.а.); 

22. Борисов В. І. Відгук офіційного опонента на 

дисертацію Бабаніної Вікторії Вікторівни «Кримінальне 

законодавство України: механізм створення та реалізації», 

подану на здобуття наукового ступеня док-тора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Громад. орг. Всеукр. асоц. кримін. права. Харків: [б.в.], 

2021. Вип. 1 (15). С. 276 – 292 (0,75 да); 

23. Борисов В. І., Ситник В. А. Впровадження 

положень Римського статуту у законодавство України–

правовий засіб визнання юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду. International scientific and practical 

conference «Legal sciences: research and European 

innovations» : conference proceedings, April 23–24, 2021. 

Czestochowa : «Baltija Pub-lishing», 2021. 315 p. Р. 216-219. 

(0,01 д.а.); 

24. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. Щодо вдосконалення 

адміністративної та кримінальної відповідальності за 

порушення карантинних правил. Юридичні гарантії 

захисту конституційних прав і свобод людини в умовах 

СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 

м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – 

Харків : Право, 2021. С. 45-48 (0,15 д.а.); 

25. Євтєєва Д. П., Борисов В. І. До питання про 

суб’єктивну сторону кримінального 

правопорушення,передбаченого ст. 325 Кримінального 

Кодексу України. Забезпечення правопорядку та протидії 

злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх 

вирішення: матер. І міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 

черв. 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський 

гуманітарний університет», 2021. С. 122-124 (0,2 д.а.); 

26. Борисов В. І. Охоронна норма – визначальна 

основа законодавства про кримінальну відповідальність. 

Кримінально-правова правотворчість: визначення та 

значення : збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції / за ред. Є. Л. Стрельцова. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 37-40 (0,17 д.а.); 

Борисов В. І. Права і свободи людини у контексті 

правообмежень, зумовлених пандемією COVID-19. 

Медичне право та фармацевтичне право: виклики 

сьогодення : матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. 

міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 2021 р. : електрон. наук. 

вид. / [уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога] ; Нац. акад. 

прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. 

акад. В. В. Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого [та ін.]. Харків : Право, 2021. С. 20-24. (0,2 д.а). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

1. Борисов В. І., Нетеса Н. В., Олійниченко В. В. 

Способи кримінально протиправних посягань на 

фінансову систему України при ухиленні від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів). Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020, 

№ 4 (35). – (авт.: С. 486 – 493) 

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505 (0,2 д.а.) 

(індексується у міжнародній наукометричній базі Web of 

Science) Q4 (не увійшло до звіту кафедри за 2020 рік); 

2. Borysov V., Antoniuk O., Pashchenko O. Peculiarities 

of legal responsibility for offenses in the field of clinical trials 

of medicines. Wiadomości Lekarskie. 

2020. T. LXXІII. Issue 12. Part II. P. 2833 – 2839. URL: 

https://wiadlek.pl/12-2020/ (0,3 д.а.) (журнал індексується 

у міжнародній наукометричній базі Scopus) (не увійшло 

до звіту за 2020 р.) Q4 (не увійшло до звіту кафедри за 

2020 рік). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Борисов В. І., Євтєєва Д. П. До питання протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 

засобами адміністративного та кримінального права. 

Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Громад. орг. Всеукр. асоц. кримін. права. Харків: [б.в.], 

2021. Вип. 1 (15).С. 76 – 90 (0,3 д.а.). 

10. Чи є членом редакційної колегії 

якого-небудь видання 

– головний редактор (до лютого 2020 р.) збірника 

наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», з 

лютого 2020 р. член редколегії цього збірника; 

– заступник головного редактора збірника наукових 

праць «Вісник Асоціації кримінального права України»; 

– член редакційної ради правового науково-

практичного журналу «Законность и правопорядок» - 

Республіка Білорусь; 

– член ради почесних членів HONORIS CAUSA 

«Право України»; 

– член   редакційної   колегії   видання:   «Велика

 українська юридична  енциклопедія»: у 20 т. Т. 1 

(2016), Т. 2 (2017), Т. 3 (2017), Т. 11 (2018), Т. 14 (2018.), 

Т. 15 (2019), Т. 16 (2019), Т. 17 (2017) (заступн. голови 

редколегії тому «Кримінальне право»), Т. 18 (2019) (член 

редколегії тому «Кримінологія. Кримінально-виконавче 

право»), Т. 20 (2018). 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої 

вченої ради ви є 

― як член постійної спеціалізованої вченої ради: 

1. Голова спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у 

Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса (спеціальність 

12.00.08); 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого (спеціальності 12.00.07, 12.00.08, 12.00.09). 

  

― як член разової спеціалізованої вченої ради: 

Член спеціалізованої вченої ради (разової) Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецього НАН України ДФ 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222505
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26.236.007. 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Опонування дисертаційних робіт: 

а) докторських дисертацій: 

– надав відгук (як офіційний опонент) на дисертацію 

Бабаніної Вікторії Вікторівни на тему «Кримінальне 

законодавство України: механізм створення та реалізації» 

(науков. консультант.: д.ю.н., проф., академік НАПрН 

України Шакун В. І.). Захист відбувся 9 квітня 2021 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26. 007.03 у 

Національній академії внутрішніх справ. Захист пройшов 

успішно. Всі члени ради проголосували «за». 

 

б) кандидатських дисертацій: 

– надав відгук (як офіційний опонент) на дисертацію 

Чорної Олени Сергіївни на тему «Кримінальна 

відповідальність за невиконання судового рішення» (наук. 

кер.: д.ю.н., проф., член-коресп. НАПрН України Музика 

А. А.). Захист відбувся 10 лютого 021 р. в Інституті 

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

спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.007. Як член 

зазначеної ради та опонент взяв участь у дискусії та 

кваліфікованій оцінці роботи. Захист пройшов успішно. 

Всі члени ради проголосували «за». 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 

– надав відгук (разом з к.ю.н. Базелюк В. В.) на  

автореферат дисертації Гулякова Костянтина 

Володимировича на тему «Кримінально-правова 

характеристика незаконного проведення пошукових робіт 

на об’єкті археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів культурної 

спадщини» (н. кер.: д.ю.н., проф. Сотула О. С.). Захист 

відбувся 8 травня 2021 р.  Національному університеті 

«Одеська юридична академія»; спеціалізована вчена рада 

Д 41.086.03. 

– надав відгук (разом з к.ю.н. Базелюк В. В.) на  

автореферат дисертації Горелюка Тараса Богдановича на 

тему «Кримінально-правова характеристика знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів культурної 

спадщини за законодавством України та країн Східної 

Європи» (н. кер.: д.ю.н., доц. Соловйова Аліна 

Миколаївна, ВНЗ «Національна академія управління», 

проректор з міжнародного співробітництва).  Захист 

відбувся 14 травня 2021 р. у Національному університеті 

«Одеська юридична академія»; спеціалізована вчена рада 

Д 41.086.03.  

– надав відгук (разом з к.ю.н. Нетесою Н. В.) на  

автореферат дисертації Вірт Анастасії Олександрівни на 

тему «Кримінально-правова протидія злочинам, 

пов’язаним з незаконним використанням корисних 

копалин» (н. кер.: д.ю.н., Туляков Вячеслав Олексійович). 

Захист відбувся  у травні 2021 р. у Національному 

університеті «Одеська юридична академія»; 

спеціалізована вчена рада Д 41.086.03. 

14. Чи були у звітному році ― 
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лауреатом\стипендіатом 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

― 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 
― 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Науковий керівник проєкту «Соціально-правові та 

кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх 

усунення в Україні» (реєстр. номер 2020.01/0155), що 

виконується за підтримки Національного фонду 

досліджень України. Термін виконання: 30.10.2020 р. – 

15.12.2021 р. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

― 

 

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) 

Науковий керівник постійнодіючого студентського гуртка 

з кримінального права в Національному юридичному 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК
	Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри

