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3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Об'єкт та система кримінальних правопорушень 

проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх. 1,5 

друк. арк..   

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Об'єкт та система кримінальних правопорушень 

проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх. 3,2 

друк. арк.. 
4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджуються проблеми кримінальної 

відповідальності за домашнє насильство та його 

негативний вплив на членів сім'ї,розглядаються 

суспільно небезпечні наслідки до яких воно 

призводить, визначаються проблеми кримінально-

правової кваліфікації за вказане кримінальне 

правопорушення та пропонуються шляхи 

удосконалення кримінального законодавства. 

Розглядаються проблеми застосування норми за 

порушення санітарних правил та норм щодо 

запобігання інфекційним хворобам та масовим 

отруєнням та пропонуються шляхи її 

удосконалення.  

Здійснено комплексний аналіз теоретичних та 

прикладних питань, що стосуються засобів 

захисту прав людини та законних інтересів проти 

суспільно небезпечних посягань, а також 

формулювання науково обґрунтованих 

пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України та практики його 

застосування у цій сфері.    

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

Ні 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

Ні 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до кодексу України про 

адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України для реалізації 

положень Закону України «Про цивільну зброю 

та боєприпаси»» (реєстр. № 4336-1) 

2. Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 



України, Кримінального процесуального кодексу 

України щодо розвитку системи пробації, 

збільшення альтернатив позбавленню волі та 

створення умов для зниження рецидивної 

злочинності» (реєстр. № 5360 від 12.04.2021 р.). 
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. 

 

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) 

Ні 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 

2019 р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 0,9 друк. арк. 

1. Criminal law as a means of protecting human 

rights and freedoms in the modern world // Journal of 

the national academy of legal sciences of Ukraine 

2021. №3. р. 248-253 (у спів.) (Scopus) 0,3 д.а. 

2. Social danger of domestic violence and the need 

for rehabilitation  of its victims //Wiadomosci 

lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(12 cz 

2), С. 2895–2901   (у спів.) (Scopus та Web of 

Science) 0,3 д.а. 

3. Criminal liability for violation of the quarantine 

regime in the conditions of the COVID-19 pandemic 

// International Journal of Criminology and 

Sociology, 2020, 9, стр. 1548-1556 (у спів.) (Scopus 

та Web of Science) 0,3 д.а. 



Навчальні посібники: 2,3 друк. арк. 

1. Кримінальне законодавство України та 

зарубіжних країн: порівняльні таблиці статей 

(параграфів) Загальної частини Кримінального 

кодексу України 2001 року та Кримінальних 

кодексів інших держав 2021 (у спів.) 2,3 д. а.; 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Criminal law as a means of protecting human 

rights and freedoms in the modern world // Journal of 

the national academy of legal sciences of Ukraine 

2021. №3. р. 248-253 (у спів.) (Scopus) 0,3 д.а. 

2. Social danger of domestic violence and the need 

for rehabilitation  of its victims //Wiadomosci 

lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(12 cz 

2), С. 2895–2901   (у спів.) (Scopus та Web of 

Science) 0,3 д.а. 

3. Criminal liability for violation of the quarantine 

regime in the conditions of the COVID-19 pandemic 

// International Journal of Criminology and 

Sociology, 2020, 9, стр. 1548-1556 (у спів.) (Scopus 

та Web of Science) 0,3 д.а. 

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 

Ні 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Ні 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

та кандидатські ) 

Відзив на автореферат дисертації Бойченка В.П. 

«Кримінально-правова охорона суспільної моралі 

в Україні: антропологічний вимір», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

Ні 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Міжнародний юридичний форум –вересень 2021  р.  м. 

Харків. 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали 

у звітному році. 

Почесна грамота від Харківської обласної 

організації Союзу юристів України  

      

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

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