
Додаток 2 
до Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт 
з галузей знань і 
спеціальностей 
(пункт 5 розділу ІV) 

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «antiqua custuma», представлену на Конкурс  
(шифр) 

з ________________________________________________________________ 
         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 
 
№ 
з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 
роботи1 

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  9 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 
3 Використані методи дослідження 15 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 5 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

20 
10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

 
5 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 8 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
  

 10.1 Тема роботи в умовах воєнного стану є, безумовно, 
актуальною. Але, втім, це не найбільш актуальна 
серед кримінально-правових проблем воєнного стану. 
Тому 9 з 10 балів. 

  

10.2 Ідея перенесення складу кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 435-1 КК, до 
іншого розділу, загалом, не є новою, але 
запропоноване автором її вирішення – в цілому є 
оригінальним. Водночас, в запропонованій автором 
редакції ст. 350-1 є груба помилка: в санкції ч. 2 
передбачене обмеження волі на строк до 6 років, тоді 
як максимальний строк для цього виду покарання – 5 
років (ч. 2 ст. 61 КК). Тому 10 балів з 15. 

  

10.3 Без зауважень.   
10.4 При аналізі об’єкта кримінального правопорушення 

автором залишено поза увагою той факт, що основний 
  

                                                 
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що 
враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку 
максимальна сума балів буде 120. 



безпосередній об’єкт завжди має знаходитися в 
рамках родового об’єкта. Це питання не досліджене ні 
de lega lata (стосовно чинної статті 435-1 КК), ні de 
lega ferenda (стосовно запропонованої ст. 350-1 КК). 
Крім того, спірним є віднесення потерпілого до ознак 
об’єктивної сторони, тоді як він є ознакою об’єкта 
кримінального правопорушення. Неаргументована 
поява мотиву у запропонованій автором редакції ст. 
350-1 КК. Тому 5 балів з 10. 

10.5 В цілому, робота має практичні направленість – 
завершується проєктом нової ст. 350-1 КК, хоч і не 
бездоганним. Однак, оскільки вимагається 
«документальне підтвердження впровадження 
результатів роботи», а воно відсутнє, то 5 балів з 10. 

  

10.6 Без зауважень   
10.7 В цілому, робота справляє враження самостійного і 

оригінального дослідження. Водночас, окремі 
положення роботи переобтяжені викладом робіт 
інших авторів (цитуванням), що можна було б 
скоротити і за рахунок цього більшу частину змісту 
відвести під викладення автором своїх власних ідей. 
Тому 8 балів з 10. 

  

10.8 Без зауважень   
10.9 Більшість наукових публікацій, що видані до кінця 

2022 року, і стосуються складу кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 435-1 КК, 
автором використані. Але не всі. Через це 8 балів з 10. 

  

Сума балів 75 
 
Загальний висновок _____________________________________________________ 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
Рецензент ________   Пономаренко Юрій Анатолійович, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри 
кримінального права, доктор юридичних наук 

  (підпис)    (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)    
 
__________  ___________________ 20____ року 
 


