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КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Панов Микола Іванович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Доктор юридичних наук, професор, 

професор 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Діяння як елемент кримінального 

правопорушення 2,0 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Діяння як основний елемент кримінального 

правопорушення 79,4 друк.арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Монографія, наукові статті, тези наукових 

доповідей підручник 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

1. Обґрунтування поняття «кримінальне 

правопорушення» та його види. 

2. Розроблено концепцію понятійного 

апарату кримінального права і його ролі у 

законотворенні. 

3. Сформована концепція Доктрини 

кримінального права. 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

Розроблені пропозиції щодо удосконалення 

ст. 2 та ст. 11 КК України 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

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 вiд 02.03 

проекти ,202l) та  Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів (щодо 

забезпечення відповідальності осіб, які 

здійснювали колабораційну діяльність) 

(реєстр. № 5143 від 24.02.2021). 
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. 

 

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. Науково-практична конференція, присвячена 

пам’яті члена Правління Кримінологічної 

асоціації України професора Тетяни Андріївни 

Денисової «Злочинність і протидія їй в умовах 

сингулярності: тенденції та інновації» 16 квітня 

2021 р.    

2. V міжнародний науково-практичний круглий 

стіл «Сучасна доктрина кримінального права у 

правовій системі України: поняття, джерела, 

значення, проблеми формування». 14 травня 

2021 р. 

3. Міжнародна наукова конференція 

"Особлива частина Кримінального кодексу 

України: система та зміст" 20-22 жовтня 

2021 року. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 

2019 р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Монографія:  

Вибрані праці з проблем правознавства. / М.І. 

Панов ;упоряд.: В.І. Борисов, С.О. Харитонов, 

О.О. Володіна ; відп. за вип. С.О. Харитонов ; 

авт.. вступ. ст.: В.І. Борисов, С.О. Харитонов, 

О.О. Володіна. – Харків : Право, 2020. с. 1160 

(72,5 друк.арк.) 

Статті: 5,8  

1. Актуальна тема номера: Кримінальне 

правопорушення (його види: кримінальний 

проступок і злочин) – новела кримінального 

законодавства України. // Право України 2021, 

№ 3 с. 9-11.// Висновки та рекомендації з 

актуальної теми // Право України 2021, № 3 

с.73-75. (0,5 друк.арк.) 

2. Кримінальне правопорушення: поняття та 

його види. / Право України 2021, № 3 с. 27-60. У 

співавторстві з Харитоновим (1,66 друк.арк.) 

3. Обґрунтування постійно діючої рубрики 

«Актуальні проблеми кваліфікації кримінальних 

правопорушень» / Право України 2021, № 8 (0,4 

друк.арк) 



4. Кваліфікація кримінальних правопорушень: 

поняття та кримінально-правове значення./ 

Право України 2021, № 9 с. (2,5 друк. арк.) 

5. Інтерв’ю у газеті Верховної Ради «Голос 

України» № 129 (7629) вівторок, 13 липня 2021, 

с. 4-6. Новий етап розвитку кримінального 

законодавства України (до першої річниці дії 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень», № 2617-

VIII).(0,8 друк.арк) 

Тези: 0,6 

1. «Доктрина кримінального права та проблеми 

законотворення» (у співавторстві із 

Харитоновим С.О.) (0,3 друк.арк.) 

2. «Теоретико-прикладні засади ви будови 

системи і структури норм Особливої частини 

КК в проекті Кримінального кодексу» (0,3 

друк.арк.)  

Навчальний посібник: 0,5 

Конспект лекцій:  Кримінальне право України і 

Англії: порівняльний аналіз // конспект лекцій / 

Електронне видання, 2021 р. С. 5-28 (0,5 

друк.арк.) 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

Ні 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Кримінальне правопорушення: поняття та його 

види –індексується в Index Copernicus EBSCO 

Publisher, HeinOnline. 

Актуальна тема номера: Кримінальне 

правопорушення (його види: кримінальний 

проступок і злочин) – новела кримінального 

законодавства України –індексується в Index 

Copernicus EBSCO Publisher, HeinOnline. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень: 

поняття та кримінально-правове значення./ 

Право України - індексується в Index 

Copernicus EBSCO Publisher, HeinOnline. 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Член редколегії міжвідомчого наукового 

збірника «Проблеми законності», член 

наукових рад: «Право України»,  «Україна 

юридична». 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Член спеціалізованої Ради Д. 64.086.02 із 

захисту кандидатських та докторських 

дисертацій; 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Ні 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

та кандидатські ) 

Відгук на автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук Ждиняк Наталії Петрівни 

«Ефективність забороняючих кримінально-

правових норм» 

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


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. 

V Харківський юридичний міжнародний 

форум 20-24 вересня 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали 

у звітному році. 

Почесний громадянин Харківської області 

      

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 4  від 30.11. 2021 р.).                                                                     (підпис) 

  

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК
	Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________

