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1. Загальні положення 

 

1.1. З метою підтримки студентів, які прагнуть до провадження 

наукових досліджень, та на пошану своїх видатних професорів, кафедра 

кримінального права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого проводить конкурси студентських наукових робіт з 

кримінального права (далі – Конкурс) і засновує для переможців цих 

конкурсів Медалі пам’яті видатних професорів кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – 

Пам’ятні медалі). 

1.2. Конкурс проводиться, як правило, щорічно і оголошується наказом 

ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

поданням завідувача кафедри кримінального права. Наказом ректора може 

визначатися тематика Конкурсу на певний рік. 

1.3. Засновуються такі пам’ятні медалі: 

 Медаль пам’яті професора М. П. Чубинського – за роботи з 

питань кримінально-правової політики, вчення про джерела кримінального 

права та про кримінально-правове регулювання, історії кримінального права 

та кримінально-правового наукознавства. 

 Медаль пам’яті професора Л. М. Кривоченко – за роботи з питань 

поняття і класифікації кримінальних правопорушень, об’єктивних елементів 

складу кримінального правопорушення. 

 Медаль пам’яті професора В. С. Трахтерова – за роботи з питань 

суб’єктивних елементів складу кримінального правопорушення, 

психологічних характеристик суб’єкта кримінального правопорушення та 

інших питань суб’єктології та психології в кримінальному праві. 

 Медаль пам’яті професора Г. С. Гордієнка – за роботи з питань 

стадій кримінального правопорушення, множинності кримінальних 

правопорушень та співучасті у кримінальному правопорушенні. 

 Медаль пам’яті професора М. І. Бажанова – за роботи з питань 



кримінальної відповідальності, її реалізації, виключення, звільнення від неї, 

покарання, його призначення та звільнення від нього, судимості та інших 

питань кримінально-правових засобів. 

 Медаль пам’яті професора Л. Є. Владимирова – за роботи з 

питань кримінальних правопорушень проти життя, здоров’я, волі, честі і 

гідності, конституційних, трудових та інших прав і свобод людини і 

громадянина та інші кримінальні правопорушення проти інтересів людини. 

 Медаль пам’яті професора В. В. Сташиса – за роботи з питань 

кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської 

діяльності, проти довкілля, громадського порядку, громадської безпеки та 

інші кримінальні правопорушення проти інтересів суспільства. 

 Медаль пам’яті професора В. Я. Тація – за роботи з питань 

кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, проти 

правосуддя, проти встановленого порядку несення військової служби та інші 

кримінальні правопорушення проти інтересів держави. 

 Медаль пам’яті професора О. Д. Кисельова – за роботи з питань 

зарубіжного й міжнародного кримінального права. 

1.4. Кожна медаль має два ступені – І-й (Велика медаль) і ІІ-й (Мала 

медаль). 

 

2. Подання робіт на Конкурс 

2.1. На Конкурс може бути подана робота, автор/авторка якої на 

момент подання є студентом/студенткою чи курсантом/курсанткою закладу 

вищої освіти, незалежно від ступеня вищої освіти, що здобувається, 

спеціальності, форми навчання, відомчого підпорядкування закладу вищої 

освіти та інших обставин. Роботи аспірантів/аспіранток на конкурс не 

приймаються. 

2.2. Подання на конкурс робіт, виконаних у співавторстві, не 

допускається. 

2.3. Робота, що подається на Конкурс, повинна мати характер 



завершеного дослідження, містити нові наукові положення та бути належним 

чином оформленою. 

2.4. Обсяг роботи, що подається на Конкурс, має бути розумно 

необхідним для відображення її змісту, але не може бути меншим за 10.000 і 

більшим за 80.000 друкованих знаків (з урахуванням пробілів і без 

урахування списку використаної літератури). 

2.5. На Конкурс подаються роботи, виконані українською або 

англійською мовою. 

2.6. Роботи, що подані на конкурс, не повертаються. 

2.7. Строки та порядок подання робіт на Конкурс визначаються 

наказом ректора про його оголошення і підлягають оприлюдненню.  

 

3. Порядок проведення Конкурсу 

3.1. Робота, подана на конкурс, піддається деперсоніфікації 

(приховуються будь-які відомості про її автора) і шифруванню (роботі 

присвоюється умовний шифр). Деперсоніфікацію і шифрування робіт 

проводить особисто завідувач кафедри кримінального права, який не може 

бути членом конкурсного комітету. Інформація про авторів зашифрованих 

робіт є конфіденційною і зберігається завідувачем кафедри кримінального 

права. 

3.2. Зашифровані роботи завідувач кафедри кримінального права 

передає для оцінки конкурсному комітетові. 

3.3. Для проведення Конкурсу наказом ректора створюється 

конкурсний комітет, до якого залучаються викладачі та аспіранти кафедри 

кримінального права та можуть залучатися інші співробітники Університету. 

Конкурсний комітет обирає свого керівника. 

3.4. Конкурсний комітет : 

1) проводить перевірку поданих робіт на дотримання вимог 

академічної доброчесності; 

2) визначає тематичну спрямованість поданих робіт за напрямами, за 



якими присуджуються пам’ятні медалі; 

3) проводить перевірку поданих робіт на дотримання визначених цим 

положенням формальних вимог (п.п. 2.1.–2.6.); 

4) відхиляє подані роботи, що не відповідають вимогам академічної 

доброчесності (п. 1), жодному з напрямів, за якими присуджуються медалі 

(п. 2) чи формальним вимогам (п. 3); 

5) забезпечує оцінювання кожної прийнятої роботи із застосуванням 

затвердженої методики (Додаток 1), визначає рейтингову кількість балів, 

отриманих кожною роботою (Додаток 2); 

6) складає рейтингові списки робіт, поданих на Конкурс, – загальний і 

окремо по кожній номінації; 

7) надає кафедрі кримінального права рекомендації щодо присудження 

Пам’ятних медалей. 

3.5. Керівник конкурсного комітету отримує від завідувача кафедри 

кримінального права зашифровані роботи і рівномірно розподіляє їх між 

членами конкурсного комітету так, щоб кожна робота була оцінена двома 

членами конкурсного комітету. 

3.6. Конкурсний комітет проводить рецензування кожної наукової 

роботи двома своїми членами (рецензентами) методом подвійного сліпого 

рецензування (doubleblind review), що передбачає взаємну анонімність 

учасників Конкурсу та рецензентів, а також рецензентів між собою. 

3.7. Член конкурсного комітету повинен заявити про конфлікт інтересів 

і повернути отриману роботу керівникові конкурсного комітету, якщо під час 

її рецензування виявить, що робота написана під його керівництвом чи 

консультуванням, близькою йому особою чи він з інших причин не матиме 

можливості її об’єктивно оцінити. Таку роботу керівник конкурсного 

комітету передає на рецензування іншому членові конкурсного комітету. 

3.8. Член конкурсного комітету оцінює такі елементи конкурсної 

роботи як актуальність проблеми, новизна ідей, використані методи 

дослідження, теоретичні наукові результати, оригінальність ідей, практична 



реалістичність ідей, відповідність назви роботі її суті, ступінь самостійності 

роботи, рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації 

(Додаток 1). 

3.9. Кожен рецензент оцінює роботу конкурсанта певною сумою балів. 

Ці бали складаються та визначають загальний рейтинг конкурсанта (Додаток 

2). 

3.10. Якщо два експерти оцінили роботу з розбіжністю у 40 і більше 

балів, керівник конкурсного комітету передає її на оцінювання третьому 

членові конкурсного комітету. В такому разі робота підсумково оцінюється 

за сумою балів, виставлених двома рецензентами, бали яких мають меншу 

розбіжність між собою. 

3.11. При рівній кількості балів, набраних роботами, що посідають 

перше або друге місця у відповідній номінації, конкурсний комітет може 

рекомендувати усі такі роботи до присудження їм Пам’ятної медалі. 

3.12. Роботи, які конкурсний комітет не рекомендує до присудження 

Пам’ятних медалей, можуть бути рекомендовані ним до інших форм 

заохочення. 

 

4. Визначення результатів Конкурсу і присудження Пам’ятних 

медалей 

4.1. Результати Конкурсу визначаються і Пам’ятні медалі 

присуджуються рішенням кафедри кримінального права на основі матеріалів, 

поданих конкурсним комітетом.  

4.2. По кожній номінації кафедра приймає рішення 

1) чи присуджувати Велику медаль і якщо присуджувати, – то чи 

достойна її робота, яка за рішенням конкурсного комітету рекомендована до 

присудження цієї медалі; 

2) чи присуджувати Малу медаль і якщо присуджувати, – то чи 

достойна її робота, яка за рішенням конкурсного комітету рекомендована до 

присудження цієї медалі; 



3) чи застосовувати інші форми заохочення щодо робіт, яким не 

присуджені Велика чи Мала Пам’ятні медалі. 

4.3. Кожне рішення приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів; за пропозицією хоча б одного члена кафедри кафедра 

може прийняти рішення про проведення таємного голосування. 

 

5. Нагородження лауреатів і дипломантів конкурсу 

5.1. Переможець конкурсу отримує відповідну Пам’ятну медаль, 

диплом і пам’ятні подарунки (наукову літературу) від кафедри 

кримінального права. 

5.2. Дипломанти конкурсу отримують диплом учасника конкурсу. 

5.3. Вручення пам’ятних медалей і дипломів відбувається, як правило, в 

урочистій обстановці під час проведення наукового заходу (наукової 

конференції, симпозіуму, круглого столу тощо). В особливих випадках 

можливе надсилання пам’ятної медалі і диплома поштою. 

 

Додаток 1 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

 Елемент 

оцінювання 

Сутність оцінювання даного елементу Максимальна 

кількість балів 

за цей елемент 

1 Актуальність 

проблеми 

Важливість, значимість цієї тематики на 

сьогодні, її сучасність, злободенність. 

10 

2 Новизна ідей Автор висунув ідею, яка раніше не 

обговорювалася, чи получив новий, раніше 

ніким не отриманий результат 

дослідження. 

10 

3 Використані методи 

дослідження 

Враховується   кількість  та якість 

застосованих при написанні роботи 

наукових методів, особливо узагальнення 

статистичних даних, анкетування тощо. 

5 

4 Теоретичні наукові Автор в процесі дослідження отримав та 10 



результати зафіксував нове наукове знання 

(наприклад, нове поняття, нова 

класифікація, нова норма КК тощо) 

5 Оригінальність ідей Нове незвичне бачення автором конкретної 

проблеми або ситуації 

10 

6 Практична 

реалістичність ідей 

Здатність висунутої автором ідеї бути 

втіленою у життя та ефективно 

застосовуватися на практиці. 

10 

7 Відповідність назви 

роботі її суті 

Назва проєкту має відразу орієнтувати на 

основні ідеї роботи. 

5 

8 Ступінь 

самостійності 

роботи 

Наукове дослідження має містити 

результат власного пошуку, власні 

висновки. 

10 

9 Рівень використання 

наукової літератури 

та інших джерел 

інформації 

Якість підбору літературних джерел 

відповідно теми роботи. Глибина аналізу 

літератури та інших джерел інформації з 

досліджуваної теми. Варто звернути увагу 

і на критичне ставлення до використаних 

джерел і літератури. 

5 

 

Додаток 2 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу __________________________, представлену на 

Конкурс 

(шифр) 

 Елемент оцінювання Бал Особисті 

зауваження 

1 Актуальність проблеми 

 

  

2 Новизна ідей 

 

  

3 Використані методи дослідження 

 

  



4 Теоретичні наукові результати 

 

  

5 Оригінальність ідей 

 

  

6 Практична реалістичність ідей 

 

  

7 Відповідність назви роботі її суті 

 

  

8 Ступінь самостійності роботи 

 

  

9 Рівень використання наукової 

літератури та інших джерел 

інформації 

 

  

                                                  Сума балів 

 

 

 

Рецензент 

________________________________________________________ 

                   (підпис) (П.І.Б., посада, науковий ступінь) 

 


