
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Зайцев Олексій Володимирович 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
К.ю.н., доцент, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної науково-дослідної 
роботи. 

Історичні чинники соціальної обумовленості 
кримінальної відповідальності за державну зраду в 
Україні (1,5 д.а) 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

Історичні чинники соціальної обумовленості 
кримінальної відповідальності за державну зраду в 
Україні (1,5 д.а) 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези) 

2 наукових статті 
(1,5 д.а) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Дістало подальшого розвитку дослідження розвитку 
вітчизняного законодавства щодо кримінальної 
відповідальності за державну зраду 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів. 

__________ 

5.1. Участь у підготовці 
законопроектів (кодексів та 
інших законів). 

________ 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативних 
актів. 

_________ 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

__________ 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади 

____________- 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та проведення 
інших соціологічних 
досліджень  

_______ 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

_____________ 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму Верховного 
Суду України, їх рецензування 

________________ 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

13.10.2016 року. Лекція слідчим СБ України на курсах 
підвищення кваліфікації «Особливості кваліфікації 
злочину, передбаченого ст. 333 КК України» 

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної влади, 
організацій, громадян 

_____________ 

7. Чи є ви депутатом місцевої _____________ 



 2 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (повна назва та 
дата та місце проведення) 

_____________ 
 
 

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 
р. робіт та їх обсяг. 

1) Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. Історичні фактори 
соціальної обумовленості кримінальної 
відповідальності за державну зраду в Україні (ХI-
XVIII ст.) // Вісник Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка. – 2016. – №1 (73).− С. 104-115. (0, 75 д.а) 

2) Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. Генезис норми про 
державну зраду в Україні (1845-1960рр.) // Вісник 
Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка. – 2016. – №3 (75).− С. 
50-62. (0, 75 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus  

_______________ 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання 

 
_______________ 
 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради  

_______________ 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

_______________ 
 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та кандидатські ) 

_______________ 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом\стипендіатом 

_______________ 

15. Співробітництво з 
закордонними організаціями 

 
_______________ 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з облдержадміністр. 

_______________ 

17. Участь у наукових 
дослідженнях Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

_______________ 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

_______________ 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, 
надрукованих студентами 
самостійно або у 
співавторстві з викладачем, 
участь у конференціях) 

Науково-дослідна робота здійснювалась двома 
студентами. Ними прийнято участь у 5 конференціях, 
опубліковано 2 наукові статті у фахових виданнях та 6 
тез наукових доповідей. 
30 березня 2016 року студентка 3 курсу Філіпенко В.Р. 
нагороджена Дипломом 3 ступеня Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з юридичних 
наук у 2015/2016 р. 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       
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