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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Мохончук Сергій Михайлович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінального права 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Дослідження питань кримінальних правопорушень проти 

миру на сучасному етапі, 2 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Дослідження питань кримінальних правопорушень проти 

миру на сучасному етапі, 1,5 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті, 

тези та інш.). 

Наукові статті 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

International law mechanisms and the Regulations of Rome 

Statute as well, may help to develop integrity in the general 

principles of humanity and legality, maintain a sense of public 

legal protection and in most cases a sense of justice all over 

the world. Examining the foreign experience, in most cases, 

countries have three main directions to implement the 

International regulations, mainly the Rome Statute. First is the 

minimalist approach, which indicates strict accordance with 

the requirements of the complementarity principle (Germany), 

a dynamic approach, with the wider or different definitions 

than the Rome Statute, or mixed approach (Finland), which 

includes both previous methods. The discussed experience of 

Canada, Finland and Germany determine the main statement -

in case of full and effective implementation of Rome Statute, 

Country has the possibility to increase its protection both on 

national and international level by using the mechanisms of 

International Criminal Court. 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

Не брав. 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

Не брав. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Не виконував. 

 

5.4. Робота консультантом інших вищих 

та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Не виконував. 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

Не здійснював. 

6.2. Підготовка доповідних записок до Не готував. 
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судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. 

Не брав. 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

Не здійснював. 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

Не готував. 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, чи 

входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування 

Не є. 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у зарубіжних 

конференціях) 

Не брав. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

1. Mokhonchuk S., Shevchuk O., Zui V.‚ Maryniv I.‚ 

Davydenko S. Human Right to Internet Access in Healthcare 

in the “Right to Health Concept”: Legal Issues. European 

Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2, 286-300. 

Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p286. (Включено до 

міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, 

проіндексовано у 2021 році, авторський внесок 0,3 

друк.арк). 

2. Mokhonchuk S., Oleksandr S., Volodymyr H., Igor P., 

Kseniia N. Reproductive health and human rights: concept, 

features and classification. Source: AMAZONIA 

INVESTIGA, Volume: 9, No 29, Pages: 550-557. Published: 

MAY 2020, Accession Number: WOS: 000612545600060. 

DOI: 10.34069/AI/2020.29.05.60. (Включено до 

міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, 

проіндексовано у 2021 році, авторський внесок 0,3 

друк.арк). 

3. Mokhonchuk S., Shulzhenko N., Romashkin S., 

Shulzhenko O. Implementation of international crimes under 

the Rome Statute intonational legal systems. Source: 

AMAZONIA INVESTIGA, Volume: 9, No 28, Pages: 528-

535. Published: APR 2020, DOI: 10.34069/AI/2020.28.04.57. 

(Включено до міжнародної наукометричної бази даних 

Web of Science, проіндексовано у 2021 році, авторський 

внесок 0,3 друк.арк). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1. Mokhonchuk S. еt. al. (2021) Adaptation of Ukrainian 

legislation on drug trafficking control to the European Union 

legislation (separate aspects) P. 156 -168. зі змісту  // 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Shevchuk O. Administrative law: concepts, human rights, 

innovations : A selection of scientific papers in English 

indexed by Scopus and Web of Science and other 

scientometric databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  

укр.: Адміністративне право: концепції, права людини, 

інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і 

Web of Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : 

Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк.арк.; авторський 

внесок 0,3 друк.арк). 

2. Mokhonchuk  S. еt. al. (2021) Оn some features of the 

implementation of the right to inclusive educations of human 

with disabilities in Ukraine  P. 266-281. зі змісту  // 

Shevchuk O. Administrative law: concepts, human rights, 

innovations : A selection of scientific papers in English 

indexed by Scopus and Web of Science and other 

scientometric databases. – Kharkiv: Pravo, 2021. – 368 p. //  

укр.: Адміністративне право: концепції, права людини, 

інновації: добірка наук. пр. англ. мовою, індекс. Scopus і 

Web of Science та іншими наукометрич. базами.  Харків : 

Право, 2021. – 368 с. (заг. 23,0 друк.арк.; авторський 

внесок 0,3 друк.арк). 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Не є. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої 

вченої ради ви є 

Не є. 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

Не готував. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Не був. 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

Не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 

Не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

Не отримував. 

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) 

Не здійснював. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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