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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Ємельяненко Володимир Віталійович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Ознаки порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. Проблеми 

забезпечення кримінально-правової охорони. (1.5 

д.а.) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Ознаки окремих кримінальних правопорушень 

проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту. Проблеми забезпечення 

кримінально-правової охорони репродуктивного 

здоров’я. – 3,31 друк. арк.. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Наукові статті, тези, розділ навчального 

посібника. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Проаналізовано та визначено зміст ознак окремих 

кримінальних правопорушень проти безпеки 

руху та експлуатації транспорту (розділ XI КК 

України), в тому числі з урахуванням змін, 

внесених до КК Законом України «Про внесення 

змін до статті 289 Кримінального кодексу 

України щодо протидії незаконному заволодінні 

транспортним засобом від 03.09.2020 № 875-IХ 

Окреслені і систематизовані проблеми, пов’язані 

з обмеженнями права на репродукування. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Ні 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України для реалізації 

положень Закону України «Про обіг цивільної 

вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» 

(реєстр. № 4336 від 06.11.2020). 

2. 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)» № 5102 від 18.02.2021 р. 

3. Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо 

підвищення відповідальності у сфері 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 5072 від 

16.02.2021). 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Ні 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

Ні 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

1. Науково-правовий висновок на запит 

Харківської обласної прокуратури від 15.09.2021 

щодо кримінально-правової кваліфікації за ст. 

382 КК України.  

2. Науково-правовий висновок від 04.01.2021 на 

запит адвоката Онілова В.Л. щодо окремих 

питань юридичної оцінки загибелі поліцейського. 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

Ні 

 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Медико-правовий форум «Конституційні 

засади медичної реформи в Україні», 11 груд. 

2020 р., м. Харків. 
 



9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 0,75  друк. арк.. 

1. Volodymyr Iemelianenko, Alesia Gornostay, 

Nataliya Maslak. Coerced sterilization as a 

reproductive rights violation. Wiadomosci Lekarskie. 

2020. № 12. Cz 2. C. 2902-2908 (1,06 д.а., авт. 0,3 

д.а.) 

2. Дудоров О.О., Ємельяненко В.В., Мовчан Р.О. 

Кримінальна відповідальність за незаконне 

заволодіння транспортним засобом: аналіз 

законодавчих новел. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 1. С. 277–286 (1,34 

д.а., авт. 0,45 д.а.). 

Тези: 0,06 друк. арк. 

1. Алеся В. Горностай, Наталія В. Маслак, 

Володимир В. Ємельяненко. Вимушена 

стерилізація як прояв порушення права на 

реалізацію репродуктивних прав. Конституційні 

засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : 

матеріали ІV Медико-правового форуму (м. 

Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 

30-31 (0,06 д.а., авт. 0,05 д.а.) 

Навчальні посібники : 2,56 друк. арк. 

1. Кримінальне  законодавство  України  та  

зарубіжних  країн: порівняльні таблиці статей 

(параграфів) Загальної частини Кримінального 

кодексу України 2001 року та Кримінальних 

кодексів зарубіжних країн. Навчально-практичне 

видання для студентів ІI курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 

29 «Міжнародні» відносини спеціальності 293 

«Міжнародне право» / уклад.: С. О. Харитонов, 

О.О. Володіна, В.В. Гальцова та ін. 2-ге електрон. 

вид., перероб. та допов. Харків: Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, 2021. 459 с. (авт. 2,56 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

Volodymyr Iemelianenko, Alesia Gornostay, 

Nataliya Maslak. Coerced sterilization as a 

reproductive rights violation. Wiadomosci Lekarskie. 

2020. № 12. Cz 2. C. 2902-2908. 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Ні 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

Ні 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

Не є 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Не був 

13. Підготовка відгуків на Відгук на автореферат докторської дисертації 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Д.О. Балабанової «Динаміка кримінального права 

України (теоретико-прикладне дослідження». 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву 

стипендії, премії). 

 

Не був 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Не співпрацював 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Міжнародний юридичний форум –вересень 2021  р.  

м. Харків. 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не приймав участь 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не отримував 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 30.11.2021 р.).                                                                 (підпис) 
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