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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.  

Демидова Людмила Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Актуальні  проблеми забезпечення ефективності 

кримінального законодавства, 2, 0 д. а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Актуальні  проблеми забезпечення ефективності 

кримінального законодавства,   15, 25 д. а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та ін.). 

 

Розділи монографії, наукові статті,  тези та ін. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

    Дослідження актуальних проблем забезпечення 

ефективності кримінального законодавства дозволило 

сформулювати низку положень, що є новими або мають 

ознаки новизни: 

− доведено, що для забезпечення належної якості й 

ефективності кримінального законодавства доцільно 
запроваджувати доктринальний підхід до формування державної 

кримінально-правової політики й законотворчої діяльності; 

− наведено додаткову аргументацію стосовно 
дефініцій понять «правова доктрина» і «доктрина кримінального 

права України». Остання розуміється як концепт наукових 

знань про: а) основні напрямки розвитку державної 

політики в сфері боротьби з кримінально караними 

правопорушеннями та їх попередженні виключно засобами 

кримінального права; б) функції і в) предмет кримінального 

права як науки та галузі права на певному етапі розвитку 

суспільства і держави; г) головні їх інститути (зокрема, 

інститут злочину, інститут кримінальної відповідальності, 

інститут покарання). Підкреслено стратегічне й ціннісне-

орієнтовне значення загальної (генеральної) доктрини 

кримінального права України;  
− знайшло подальшого обґрунтування  наукові 

підходи до побудови оптимальної моделі кримінально-правової 

охорони інтелектуальної власності в межах правової системи 

України; 

− презентовано науково-правову модель 

кримінально-правової охорони громадської безпеки тощо. 

У наукових публікаціях оприлюднені інші 

положення, що є новими або мають певні ознаки новизни. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Прийняла участь у наукових заходах із питань 

обговорення проекту нового Кримінального кодексу 

України, підготовленого робочою групою (голова – д.ю.н., 



проф., акад. НАПрН України Ю. В. Баулін), створеної 

указом Президента України. Висловлено низку зауважень і 

пропозицій щодо функцій КК України, впровадження 

принципу верховенства права в редакції Кодексу, принципів 

законотворчої діяльності, ознак кримінального 

правопорушення тощо..   

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

5.2.1. На запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського були 

підготовлені: 

̵  висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України  щодо встановлення 

відповідальності за вчинення опору та втручання в 

діяльність державного інспектора України з охорони 

навколишнього природного середовища, працівника служби 

державної охорони  природно-заповідного фонду України 

під час виконання ними службових обов’язків» (реєстр. № 

4459) (вх. № 121-01-1968 від 09.12.2020) (виконавець –  Л. М. 

Демидова); 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності за вчинення 

опору та втручання в діяльність державного інспектора 

України з охорони навколишнього природного середовища, 

працівника служби державної охорони природно-

заповідного фонду України під час виконання ними 

службових обов'язків» (реєстр. № 4459) (вих. лист № 06-01-

23 від 11.01.2021) (виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

– науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання декларації» (реєстр. 

№ 4548) (вх. № 27-01-23 від 26.01.2021; вих. лист № 44-02-

52 від 05.02.2021) (виконавець – Л. М. Демидова); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо вдосконалення відповідальності за 

декларування недостовірної інформації та неподання 

суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(реєстр. № 4651) (вх. № 39-01-23 від 10.02.2021; вих. лист 

№ 64-01-22 від 26.02.2021) (виконавець – Л. М. Демидова); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо кримінальної відповідальності за адміністративне, 

економічне, військове, політичне, військово-політичне та 

інше співробітництво з державою-агресором - 

колабораціонізм)» (реєстр. № 5135) (вх. № 56-01-23 від 

16.03.2021; вих. лист № 128-01-23 від 29.03.2021) (виконавці 

– Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які 

здійснювали колабораційну діяльність)» (реєстр. № 5143) 



(вх. № 56-01-23 від 16.03.2021; вих. лист № 128-01-23 від 

29.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

колабораційну діяльність)» (реєстр. № 5144) (вих. лист № 

128-01-23 від 29.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. 

Шульженко); 

 науково-правовий висновок на проекти 

Законів України щодо амністії з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України (реєстр. №№ 5249, 5249-1) (вх. № 

64-01-23 від 05.04.2021; вих. лист № 151-01-23 від 

14.05.2021) (виконавці – Л. М. Демидова,    М. В. Шепітько); 

 науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо криміналізації реклами або пропаганди 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів» (реєстр. № 5496) (вх. № 90-01-23 від 

02.06.2021; вих. лист № б/н від 06.06.2021) (виконавці – Л. 

М. Демидова, О.С. Попович, А. І. Максименко); 

 науково-правовий висновок щодо ст. 344 КК 

України (вх. лист № 466 від 15.09.2021; вих. № 329-02-52 від 

17.09.2021) (виконавець – Л. М. Демидова). 

 

5.2.2. За дорученням Президії Національної академії 

правових наук України підготовлені: 

 науково-правовий висновок   на проект Закону 

«Про державну політику перехідного періоду», 

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій, підготований за запитом  Віце-прем’єр-міністра 

України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України  О. Резнікова (вх. лист 12-

01-55 від 11.01.2021; вих. лист № 26-01-22 від 22.01.2020) 

(виконавці – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько); 

 науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання декларації» (реєстр. 

№ 4548 )(вх. № 27-01-23 від 26.01.2021; вих. лист № 44-02-

52 від 05.02.2021) (виконавець – Л. М. Демидова); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову 

і науково-технічну експертизу» (вх. № 358 від 24.02.2021; 

вих. лист № 72-01-52 від 01.03.2021) (виконавці –Л. М. 

Демидова та ін..); 

  науково-правовий висновок на  проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України з метою забезпечення невідворотності покарання 

за корупційні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 

5137) (вх. № 364 від 02.03.2021;  (вих. лист № 103-02-52 від 

15.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

  науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення кримінальної відповідальності за 

виготовлення та поширення забороненої інформаційної 



продукції)» (реєстр. № 5102)  (вх. № 366 від 02.03.2021; вих. 

лист № 105-02-52 від 16.03.2021) (виконавці – Л. М. 

Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо кримінальної відповідальності за адміністративне, 

економічне, військове, політичне, військово-політичне та 

інше співробітництво з державою-агресором - 

колабораціонізм)» (реєстр. № 5135) (вх. № 368 від 

17.03.2021; вих. лист № 128/1-01-52  від 29.03.2021) 

(виконавець – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які 

здійснювали колабораційну діяльність)» (реєстр. № 5143) 

(вх. № 368 від 17.03.2021; вих. лист № 128/1-01-52  від 

29.03.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

колабораційну діяльність)» (реєстр. № 5144) (вх. № 368 від 

17.03.2021; вих. лист № 128/1-01-52  від 29.03.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. Шульженко).; 

  науково-правовий висновок на  проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінрального 

кодексу щодо кримінальної відповідальності за катування» 

(реєстр. № 5336) (вх. № 390 від 20.04.2021; вих. лист № 177-

02-52 від 11.05.2021) (виконавці – Л. М. Демидова, Н. В. 

Шульженко); 

 науково-правовий висновок на  проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо боротьби з проявами дискримінації» (реєстр. 

№ 5488) (вх. № 400 від 25.05.2021; вих. лист № 213-02-30 від 

10.06.2021) (виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

 зауваження та пропозиції на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо застосування обмежувальних заходів протидії 

домашньому насильству» (реєстр. № 5629) (кримінально-

правові питання) (вх. № 421 від 23.06.2021; вих. лист № 232-

01-52 від 30.06.2021) (виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

 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 відповідальності за порушення у сферах електронних 

комунікацій та радіочастотного спектра»   (вх. лист № 489 

від 28.10.2021; вих. № 386-01-52 від 11.11.2021) (виконавці – 

Л. М. Демидова та ін.).;  

 зауваження та пропозиції на проект Закону 

України   «Про внесення змін до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного 

фонду досліджень України підготовлені на виконання 

доручення головного ученого секретаря Національної 

академії правових наук України 

 Є. А. Гетьмана (вх. лист № 490 від 18.10.2021; вих. № 366-



01-52 від 20.10.2021) (виконаці –Л. М. Демидова та ін.. 
 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Здійснюю консультування шляхом підготовки 

науково-правових висновків на законопроекти, зауважень та 

пропозицій з різних питань законотворчої діяльності. 

 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

 

Здійснюю консультування шляхом підготовки 

науково-правових, зауважень та пропозицій з різних питань 

застосування кримінального законодавства. 

 

 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень.  

Узагальнено практику застосування статей 364, 258-3 

КК України (30 рішень судів України), статей 364, 364-1, 

365-2 КК України (10 рішень), 368, 369 (40 рішень). 

Результати дослідження використовуються в наукових 

публікаціях, а також при викладанні навчальної дисципліни 

«Кримінальне право України. Особлива частина) і 

спецкурсу. Узагальнено практику ЄСПЛ щодо провокації 

підкупу. 

 

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. 

 

- 
 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

- 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

 пропозиції щодо підготовки Державної 

цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в 

Україні на період до 2026 року та забезпечення державної 

підтримки молодих учених, підготовлені на виконання 

доручення головного ученого секретаря Національної 

академії правових наук України Є. А. Гетьмана (вх. лист № 

452 від 07.09.2021; вих. лист № 321-01-52 від 09.09.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

 пропозиції щодо підготовки Державної 

цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в 

Україні на період до 2026 року та забезпечення державної 

підтримки молодих учених, підготовлені на виконання 

доручення головного ученого секретаря Національної 

академії правових наук України Є. А. Гетьмана (вх. лист № 

452 від 07.09.2021; вих. лист № 321-01-52 від 09.09.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидова та ін.); 

             ̵ науковий висновок щодо застосування окремих 

положень Закону Украiни вiд 14 серпия 2014 р. № 1644-VП 

«Про санкцii»  (вх. лист № 446 від 26.08.2021; вих. лист № 

325-01-52 від 13.09.2021) (виконавці – Л. М. Демидова та 

ін.); 



 пропозиції до структури, змісту та основних 

положень стратегії захисту, збереження та популяризації 

історії української державності, підготовлені на виконання 

доручення головного ученого секретаря Національної 

академії правових наук України Є. А. Гетьмана (вх. лист № 

473 від 24.09.2021; вих. № 370-02-52 від 22.10.2021) 

(виконавці – Л. М. Демидовата ін.); 

 роз`яснення щодо окремих питань 

застосування ст. 382 КК України, підготовлені на 

виконання Президента  Національної академії правових наук 

України А. В. Петришина  (вх. лист № 469 від 21.09.2021; 

вих. № 339-01-52 від 30.09.2021 р.) (виконавці – Л. М. 

Демидова та ін.); 

 роз`яснення щодо окремих питань 

застосування ст. 382 КК України, підготовлені за 

зверненням прокурора Харківської обласної прокуратури 

Дмитра Кейдуна (вх. лист № 127-01-32 від 22.11.2021; вих. 

№ б/н  від 06.12.2021 р.) (виконавці – Л. М. Демидова та ін.). 

 

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 проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

 

За звітний період прийняла участь у таких наукових 

заходах:  

1.  V міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі 

України: поняття, джерела, значення, проблеми 

формування» (м. Харків, 14 травня).  Співорганізатори: 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності  

імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (сектор 

дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі 

злочинністю), Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» (як ініціатор, голова оргкомітету). 

2. Вебінар Проект КК України у фокусі академічної 

думки (м. Харків, 21 січня 2021 р.). Співорганізатори: 

НАПрН України, Робоча група з питань розвитку 

кримінального права, Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні. 

3. Науковий семінар Комбіновані покарання (м. 

Харків, 4 березня 2021 р.). Організатор: Норвезькі радники в 

Україні з питань верховенства права.    

4. Вебінар Порівняльний аналіз застосування чинного 

та проtкту нового КК України за кримінальні 

правопорушення проти прав людини (м. Харків, 30 березня 

2021 р.).  Організатор: Робоча група при Президенті України 

з питань розвитку кримінального права. 

5. Науковий семінар Класифікація як 

проблема епістемології в кримінально-правових науках (м. 

Харків, 20 квітня 2021 р.). Співорганізатори:  Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права».    

6. Вебінар Моделі, алгоритми та інформаційні 

технології реалізації формули кваліфікації та призначення 

покарання відповідно до проекту нового КК України (м. 



Харків, 11 травня 2021 р.). Організатор: Робоча група при 

Президенті України з питань розвитку кримінального права. 

7. Міжнародна науково-практична конференція 

Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної 

безпеки України (м. Харків, 17 травня 2021 р.). 

Співорганізатори: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх 

справ, Асоціація платників податків України, Український 

союз промисловців та підприємців. 

8. Міжнародна науково-практична конференція 

Кримінально-правова правотворчість: визначення та 

значення (м. Одеса, 28 травня 2021 р.). Співорганізатори: 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

Південний регіональний центр НАПрН України. 

9. Сателітний захід в рамках V Харківського 

міжнародного юридичного форуму Проtкт Кримінального 

кодексу України у вимірі верховенства права  

(м. Харків, 21 верес. 2021 р.). Організатори: Комісія з 

правової реформи при Президентові України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». 

10. Міжнародна наукова конференція Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та зміст 

(м. Харків, 20–22 жовт. 2021 р.). Організатори: Комісія з 

правової реформи при Президентові України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», Консультативна місія Європейського 

Союзу в Україні. 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Монографія (2): 

1. Демидова Л. М., Попович О. С. Кримінально-

правова охорона національної безпеки України: 

терористичний акт : монографія /за заг. ред. Л.М. 

Демидової. Харків : Право, 2021. 400 с. (авт. – 12, 75 д.а.). 

2. Актуальні проблеми формування сучасної 

доктрини кримінального права України: колективна 

монографія /  В. Я. Тацій; Л. М. Демидова, В. І. Борисов та 

ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, Л. М. Демидової, В. І. Борисова;. 

Харків : Права, . 590 с.  (у редакції; авт. – 12, 0 д.а.)       

Наукові статті (2): 

2. Demydova, L.M., Demydova, Ye.Ye., 

Dudchenko, O.Yu., Shulzhenko, N.V. Intellectual property: 

search of the optimum model of legal protection. Amazonia.  

2021. Vol. 10 - Issue 39. Р. 136−148. DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13 (авт. - 0, 3 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародних наукометричних базах 

Web of Science) 

3. Демидова Л. Міжнародні і національна правові 

доктрини: про вагомий внесок до їх формування професора 

Тетяни Андріївни Денисової – видатної особистості зі 

світовим ім’ям. Новітні кримінально-правові дослідження – 

2021 : Альманах наукових праць / за ред. проф. Є.Л. 

Стрельцова, проф. О.В. Козаченка, PhD О.М. Мусиченко. 

Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021.  С. 6−12 (0, 5 д.а.). 

Тези наукових доповідей (6): 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13%20(авт.%20-%200


4. Демидова Л. М. Правотворчість у правовій 

державі: визначення функцій та принципів кримінального 

права як галузі права та їх впровадження. Кримінально-

правова правотворчість: визначення та значення : зб. тез 

Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Є. Л. Стрельцова.  

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 63-66 (0, 4 

д.а.). 

5. Демидова Л. М. Привітальне слово. 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.) та ін.]. Харків : Право, 2021 

С. 3-5  (0, 2 д.а). 

6. Демидова Л. М. Доктрина кримінального 

права в правовій системі України: поняття та значення. 

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.) та ін.]. 

Харків : Право, 2021. С. 6-12 (0. 4 д.а.). 

7. Демидова Л. М., Попович О. С. Невиконання 

Президентом України, народними депутатами України, 

депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими 

головами передвиборної програми: науково-правовий 

висновок на законопроект № 4024. Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 4-

5 грудня 2020 р.). Харків: Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2020. Ч. 1. С. 118-121 (0, 2 д.а.) (не 

увійшло до звіту за 2020 р.). 

8. Демидова Л. М., Попович О. С., Максименко 

А. І. Удосконалення кримінальної відповідальності за 

вчинення опору та втручання в діяльність службових осіб, 

що забезпечують охорону довкілля: науково-правовий 

висновок на законопроект (реєстр. № 4459). Сучасні наукові 

дослідження представників юридичної науки – прогрес 

законодавства України майбутнього: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції , м. Дніпро, 

15-16 січня 2021 р. Дніпро: «Правовий світ», 2021. С. 80-84 

(0, 2 д.а). 

9. Демидова Л. М., Шепітько М. В., Попович О. 

С. Удосконалення статей 63, 81, 82 КК України як 

виконання рішень Європейського суду з прав людини: 

науково-правовий висновок на законопроект № 4049. 

Сучасне державотворення та правотворення: питання 

теорії та практики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 11-12 грудня 2020 р.). 

Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2020. C. 

142-145 (0, 3 д.а) (не увійшло до звіту за 2020 р.). 

Інше (збірники, укладені за участю проф. Л.М. 

Демидової) (2): 

10.  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.) 



та ін.]. Харків : Право, 2021.  160 с.  

11. Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної 

діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України у 2020 р.: 

законопроєкти, науково-правові висновки, пропозиції та 

зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, 

Д. П. Євтєєва, В. І. Борисов,  С. С. Шрамко та ін.  Харків: 

Право, 2021. (у редакції)  

 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

 

 

 

 

 

 

1. Demydova, L.M., Demydova, Ye.Ye., Dudchenko, 

O.Yu., Shulzhenko, N.V. Intellectual property: search of the 

optimum model of legal protection. Amazonia.  2021. Vol. 10 - 

Issue 39. Р. 136−148. DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13 (авт. - 0, 3 д.а.) 

(журнал індексується у міжнародних наукометричних базах 

Web of Science) 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

 

  

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

- Член Наукової ради Вісника Асоціації 

кримінального права України 

- Голова редакційної колегії наукового видання: 

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.) та ін.]. 

Харків : Право, 2021. 160 с. 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

- 

 

 

 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

  

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати (окремо 

докторські та кандидатські ) 

- 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.13%20(авт.%20-%200


 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

 

- 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

- 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

 

 

- 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

             Нагороджена Почесною грамотою Президії ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». 

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) 

Як науковий керівник очолюю гурток кримінального 

права (38 студентів є членами гуртка;   проведено  3 

засідання гуртка; розпочав роботу Клуб дебатів із питань 

боротьби з корупцією засобами кримінального права з 

обговоренням 5 наукових доповідей). 

 

20 Інше 1. За сумісництвом працюю головним науковим 

співробітником, керівником наукових робіт сектору 

дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі 

злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України. 

2. Є науковим консультантом 1 докторанта і 

науковим керівником 3 аспірантів. 

3. Заступник голови і член Президії ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» (з 30 грудня 

2021 р.);  голова Відокремленого підрозділу «Харківська 

обласна організація» Всеукраїнської асоціації кримінального 

права; член Національної групи Міжнародної асоціації 

кримінального права (AIDP). 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                           Л.М. Демидова 

 


