
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Пономаренко Юрій Анатолійович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Не планувалася 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Не виконувалася 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

 

4.2. Наукова новизна отриманих 

результатів 

 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

1. Розробка проєкту нового Кримінального 

кодексу України (у складі робочої групи з 

розвитку кримінального права Комісії з 

питань правової реформи при Президентові 

України); 

2. Член робочої групи з питань  

доопрацювання законопроєктів «Про 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства та інших осіб в 

інтересах правосуддя» (реєстр. № 5751) та 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства та 

інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. 

№ 5752), утвореної на базі Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

1. Зауваження та пропозиції щодо проєкту 

закону України «Про державну політику 

перехідного періоду» (в частині, стосується 

питань матеріального кримінального права); 

2. Висновок щодо проєкту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального 

Кодексу України стосовно посилення 

відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти довкілля» (спільно з 

Ю. В. Бауліним у складі робочої групи з 

питань розвитку кримінального права); 

3. Висновок щодо можливості доповнення 

КК України спеціальною підставою 

звільнення від кримінальної 
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відповідальності осіб, які придбали чи 

використали завідомо підроблений 

сертифікат про вакцинацію (проєкт закону 

№ 6084) (спільно з О. В. Капілною). 

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. 

Член Комісії з питань правової реформи при 

Президентові України. 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

Не проводив 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Не надавав 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. 

Не виконував 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

1. Виступ на зустрічі з Генеральним 

прокурором України і керівниками Офісу 

Генерального прокурора (м. Київ, Офіс 

Генерального прокурора, 11.10.2021); 

2. Виступ на науково-практичному семінарі 

СБУ за підтримки координатора проєктів 

ОБСЄ «Реформування Служби безпеки 

України: перспективи та проблемні питання 

очима фахівців» (м. Харків, НБК НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 12.11.2021); 

3. Виступ на виїзному засіданні Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності щодо питань 

удосконалення відповідальності за 

правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху (м. Харків, НБК НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 22.11.2021) 

4. Виступ на семінарі-практикумі для 

директорів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти м. Харкова на тему 

«Юридично-правові аспекти діяльності 

керівника сучасного закладу освіти» (м. 

Харків, НБК НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

30.11.2021). 

5. Виступ перед співробітниками 

центрального апарату МВС України, 

слухачами спеціальної короткострокової 

програми підвищення кваліфікації № 6 

«Прийняття ефективних рішень та 
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виконання поставлених завдань державними 

службовцями категорії Б у системі МВС» (м. 

Київ, Інститут управління і права НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 08.12.2021). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

1. Науково-правовий висновок за 

зверненням адвоката Ю. Є. Белінського від 

22.06.2021 р. (вх. № 128-01-1260 від 

16.07.2021) (через НДС); 

2. Науково-правовий висновок за 

зверненням Генерального директора АТ 

«Укрпошта» І. Ю. Смілянського від  

12.07.2021 р. № 12-610 (вх. № 126-01-1265 

від 19.07.2021 р.)  (спільно з 

О. М. Ярошенком, О. Є. Луценко, 

Б. П. Карнаухом) (через НДС). 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, чи 

входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування 

Ні 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у зарубіжних 

конференціях) 

1. Вебінар з членами відділення 

кримінально-правових наук НАПрН України 

«Проєкт КК України у фокусі академічної 

думки» (м. Харків, НАПрН України, 

21.01.2021, онлайн); 

2. Науковий семінар «Комбіновані 

покарання» спільно з Проєктом NORLAU 

(Норвезькі радники з питань верховенства 

права в Україні) (м. Харків, НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 04.03.2021) 

3. Науковий семінар з членами відділення 

кримінально-правових наук НАПрН України 

з обговорення монографії «Загальна теорія 

визначення караності кримінальних 

правопорушень» (м. Харків, НДІ ВПЗ ім. 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 

16.03.2021) 

4. Вебінар ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» «Порівняльний аналіз 

застосування чинного та проєкту нового КК 

України за кримінальні правопорушення 

проти прав людини» (м. Харків, НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 30.03.2021, онлайн); 

5. Міжнародна наукова конференція 

«Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу у правову систему 

України (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 07.04.2021, онлайн);  

6. Науковий семінар, присвячений 90-річчю 

від дня народження проф. Л. М. Кривоченко, 

«Класифікація як проблема епістемології в 

кримінально-правових науках» (м. Харків, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 20.04.2021); 

7. Круглий стіл «Інститут пробації в 
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контексті реформування кримінального 

законодавства України» спільно з Проєктом 

NORLAU (Норвезькі радники з питань 

верховенства права в Україні) (м. Харків, 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 20.05.2021) 

8. Полілог «Відповідальність за кримінальні 

правопорушення проти публічного 

здоров’я» (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 25.05.2021, онлайн); 

9. Міжнародна науково-практична 

конференція «Кримінально-правова 

правотворчість: визначення та значення» (м. 

Одеса, Національний університет «Одеська 

юридична академія», 28.05.2021, онлайн);  

10. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

діяльності органів досудового 

розслідування» (м. Дніпро, 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 28.05.2021, онлайн); 

11. VII Осіння школа з кримінального права 

для викладачів кримінального права спільно 

з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні 

«Європеїзація кримінального законодавства 

України» (м. Харків, НЮК ім. Ярослава 

Мудрого, 08-10.09.2021) 

12. VII (ХХ) Львівський форум кримінальної 

юстиції «30 років розбудови Української 

державності та кримінальна юстиція як її 

базовий компонент: чого досягнуто і що 

втрачене?» (м. Львів, Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 16-

17.09.2021); 

13. V Харківський міжнародний форум (м. 

Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 20-

24.09.2021); 

14. Сателітний захід «Проєкт нового КК 

України у вимірі верховенства права» у 

межах V Харківського міжнародного 

форуму (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 22.09.2021); 

15. III Щорічна міжнародна конференція з 

питань кримінальної юстиції «Покарання, 

яке спонукає до змін» (м. Київ, Проєкт 

NORLAU (Норвезькі радники з питань 

верховенства права в Україні), 29-

30.09.2021, онлайн); 

16. Міжнародна наукова конференція 

«Особлива частина Кримінального кодексу 

України: система та зміст» (м. Харків, НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, 21-22.10.2021);  

17. ІV щорічна науково-практична 
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конференція «Становлення та перспективи 

розвитку державної системи захисту 

критичної інфраструктури в Україні» 

(м. Яремче Івано-Франківської обл., 

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника, 28-30.10.2021); 

18. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Державна політика у сфері 

дорожнього руху: теорія, законодавство, 

практика» (НДІ ВПЗ ім. академіка Сташиса 

НАПрН України, 05.11.2021); 

19. Науково-практичний семінар 

«Реформування Служби безпеки України: 

перспективи та проблемні питання очима 

фахівців» (м. Харків, Інститут підготовки 

юридичних кадрів для СБУ НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 12.11.2021); 

20. ХVІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Транспортна безпека: правові 

та організаційні аспекти» (м. Кривий Ріг, 

Криворізький навчально-науковий інститут 

Донецького державного університету 

внутрішніх справ, 19.11.2021, онлайн); 

21. V Міжнародний медико-правовий форум 

«Правове регулювання діяльності у сфері 

охорони здоров’я: корупційні виклики під 

час пандемії» (м. Харків, НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 09-10.12.2021). 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Монографія 

Ю.А. Пономаренко. Загальна теорія 

визначення караності кримінальних 

правопорушень // Харків: «Право», 2020. – 

720 с., 45 друк.арк. (не увійшло до звіту 2020 

р.) 

Пономаренко Ю. А. Рецепція кримінально-

правових засобів Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду до 

кримінального законодавства України // 

Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного 

законодавства України : матеріали дискус. 

панелі IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. 

Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук 

України, Консульт. місія ЄС в Україні, 

Міжнар. асоц. кримін. права. Укр. нац. 

група, Всеукр. асоц. кримін. права. – Харків : 

Право, 2021. – С. 132-139; 

2. Пономаренко Ю. А. Межі дії 

кримінального закону в часі, просторі та за 

колом осіб за проєктом нового 



 

6 

Кримінального кодексу України // 

Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє : матеріали 

міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22-23 жовт. 

2020 р.) / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), 

А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : 

Право, 2021. С. 23-26. 

3. Пономаренко Ю. А. Караність проступків 

і злочинів: деякі проблеми чинного й 

перспективи нового Кримінальних кодексів 

України // Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему 

України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. 

Харків, 7 квіт. 2021 р.) / редкол.: Ю. В. 

Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. В. 

Вишневська. – Харків : Право, 2021. С. 84-

87. 

4. Пономаренко Ю. А. Про класифікацію 

кримінально-правових засобів // 

Класифікація як проблема епістемології у 

кримінально-правових наук : матеріали наук. 

семінару, присвяченого 90-річчю від дня 

народження проф. Л. М. Кривоченко, м. 

Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад. : Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. 

Харитонова, І. А. Вишневська; за заг. ред. В. 

Я. Тація. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2021. С. 65-70. 

5. Пономаренко Ю. А. Типові санкції: 

поняття, правила побудови, перспективи 

використання// Актуальні проблеми 

кримінального права : матеріали XІІ Всеукр. 

наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. 

П. П. Михайленка (Київ, 18 листоп. 2021 р.) / 

[редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 

Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2021. – С. 141-144. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

Ponomarenko O. M., Ponomarenko Yu. A., 

Ponomarenko K. Yu. Legal regulation of the 

“biological” protection of marriage and family: 

issues of balancing between the right to medical 

secret and the right to conscious marriage // 

Wiadomości Lekarskie, 2021. Vol. LXXIV. 

Issue 11. Part 2. Pp. 3009-3015. DOI: 

10.36740/WLek202111225 

(Не проіндексована) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Немає. 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Член редакційних колегій опублікованих 

збірників матеріалів таких наукових заходів: 

1. Проєкт Кримінального кодексу України у 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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фокусі академічної думки : матеріали 

вебінару (м. Харків, 21.01.2021) – Харків: 

Право, 2021. – 186 с. 

2. Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему 

України: матеріали міжнар. наук. конф. (м. 

Харків, 07.04.2021). – Харків : Право, 2021. – 

172 с.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої 

вченої ради ви є 

Жодної 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Не був 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

Відгук щодо авторефератів: 

1) дисертації І. В. Козича з теми «Функції 

кримінально-правової політики», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

(28.01.2021) 

2) дисертації М.-М. С. Яциніної з теми 

«Зловживання владою, службовим 

становищем або повноваженнями за 

Кримінальним кодексом України (ст. ст. 364, 

364-1, 365-2 КК України)», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

(01.04.2021); 

3) дисертації В. П. Беленюка з теми 

«Кримінально-правова та кримінологічна 

характеристика погрози або насильства 

щодо працівника правоохоронного органу», 

поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 (10.12.2021) 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Не був 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

1. Експерт офісу Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні з питань підготовки тестової 

бази для проведення ЄФВВ при вступі до 

магістратури за спеціальністю 081 «Право» 

та з питань підвищення кваліфікації 

викладачів кримінального права; 

2. Член робочої групи з реалізації проєкту № 

EUAM6.1.4BP604: «Підтримка розробки 

нового Кримінального кодексу» (“Support of 

development of the new Criminal Code”) 

спільно з Консультативною місією 

Європейського Союзу з реформування 

сектору цивільної безпеки України (КМЄС в 

Україні); 

3. Співробітництво із Проєктом норвезьких 

радників з верховенства права в Україні 

(NORLAU Проєкт пробації); 
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4. Експерт Національного фонду досліджень 

України. 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 

Не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Два відгуки через НДС Університету (див. 

вище) 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

1. Пам’ятна медаль «За патріотизм до 

України» (ГО «Спілка інвалідів і учасників 

АТО «Непереможені», 18.08.2021) 

2. Почесна грамота Міністерства освіти і 

науки України. 

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) 

Керую спільно з проф. Ю. В. Бауліним 

науковим гуртком з кримінального права для 

студентів 1 та 4 потоків 2 курсу Інституту 

підготовки кадрів для органів прокуратури 

та кримінальної юстиції (22 студента).. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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