
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. ГОРНОСТАЙ  АЛЕСЯ  ВІКТОРІВНА 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук, доцент, кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Актуальні питання застосування норм про 

призначення покарань за замах на злочин, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Актуальні питання застосування норм про 

призначення покарань за замах на злочин, 1,7 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

1. Горностай А.В. Соціальна обумовленість 

криміналізації замаху на злочин. / 3 міжнародний 

круглий стіл «Кримінальне право: традиції та новації» 

(7-8 вересня 2017 р., м. Чернігів). – Чернігів : Право, 

2017. В редакції (0,59 д.а.) 14 сторінок. 

2. Горностай А.В. Помилка в юридичних 

властивостях та фактичних ознаках вчинення діяння та 

її значення для кваліфікації вчиненого як замаху на 

злочин./ Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості : Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (19 жовтня 2017 р., м. Оде-са) / 

відп. ред. В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. - Одеса : НУ 

"ОЮА", 2017. - 605 с. // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – 

Заголовок з екрану. – 0,49 д.а. 

3. Gornostay A.V. Social conditions for criminalizing 

attempts to commit a crime. / Legea si Viata, 2017 № 12. 

(в редакції) 0,63 д.а. (15 сторінок) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджено дискусійні питання, що стосуються правил 

та особливості призначення покарання за замах на 

злочин; визначена соціальна обумовленість 

кримінальної відповідальності за замах на злочин; 

визначення  особливостей при допущенні юридичних 

та фактичних помилок. Запропоновано шляхи їх 

вирішення, внесено пропозиції щодо вдосконалення 

окремих положень Кримінального кодексу України та 

практики їх застосування 

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 - 
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вищих та державних органів 

влади 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

- 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

- 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

- 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

Прийняла участь у підготовці наукового висновку на 

запит заступника Міністра з питань європейської 

інтеграції № 311/17-605-337 від 02.03.2016 р. 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

- 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

 

1. ІІІ Міжнародний круглий стіл «Кримінальне право: 

традиції та новації» (07-08.09.2017 р., м. Чернігів, 

Академія Державної пенітенціарної служби 

Міністерства юстиції України) 

2. І Харківський міжнародний юридичний Форум 

«Право та проблеми сталого розвитку в 

глобалізованому світі» 3-6 жовтня. − Харків: 

Національний юридичний університет ім.. Ярослава 

Мудрого, 2017. 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глобалізації», 12-13 

жовтня. – Харків: Національний юридичний 

університет ім.. Ярослава Мудрого, 2017. 

4. Міжнародна науково-практична конференція 19 

жовтня 2017 р.− Одеса: Національний  університет  

«Одеська  юридична академія», 2017. 

5. Міжнародна конференція «Угода про асоціацію як 

інструмент правових реформ в Україні» 23-24 

жовтня. − Харків: Національний юридичний 

університет ім.. Ярослава Мудрого, 2017 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

 

1. Горностай А.В. Соціальна обумовленість 

криміналізації замаху на злочин. / 3 

міжнародний круглий стіл «Кримінальне право: 

традиції та новації» (7-8 вересня 2017 р., м. 

Чернігів). – Чернігів : Право, 2017. В редакції 

(0,59 д.а.) 14 сторінок. 

2. Горностай А.В. Помилка в юридичних 

властивостях та фактичних ознаках вчинення 
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діяння та її значення для кваліфікації вчиненого 

як замаху на злочин./ Концептуальні основи 

кримінальної законотворчості : Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

(19 жовтня 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. В. О. 

Туляков, Є. Л. Стрельцов. - Одеса : НУ "ОЮА", 

2017. - 605 с. // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:  

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – 

Заголовок з екрану. – 0,49 д.а. 

3. Gornostay A.V. Social conditions for criminalizing 

attempts to commit a crime. / Legea si Viata. – 

2017. - № 12. (в редакції) 0,63 д.а. (15 сторінок) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

- 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

Gornostay A.V. Social conditions for criminalizing 

attempts to commit a crime. / Legea si Viata. – 2017.- 

№ 12.- 0,63 д.а. - Index Copernicus International 

(Республіка Польща) 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

- 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

- 

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 

облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

- 

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) 

1)Корицький В.А. Право ЄС та кримінальне право. 

Конференція юридичної клініки. 

2)Жданюк Н. Проблемні аспекти співвідношення ч.2 

ст.368(4) та ст..358 КК України. Конференція 

«Правовий Світ». 

3)Прокопенко Б. Термін «хабар». Конференція 

юридичного фак.-ту Запоріжського національного 

університету. 

4) Зарубін К.Є. Суб’єкт корупційного злочину. 

5)Макарова К. Вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб та вчинення злочину 

організованою групою: проблеми розмежування. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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6)Мулик Є. Юридична особа як суб’єкт кримінальної 

відповідальності. 

7)Альшаєв О. Щодо питання підстави заміни терміна 

«хабар» на «неправомірна» вигода в КК України. 

8)Дейнека В. До питання визначення терміну корупція. 

9) Кожемяка Т. Кримінально-правове значення 

гіпнозу. Матеріали 11 Всеукраїнської наукової 

конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Том 1.-Харків. 2017. 

10) Макаренко Є. Проблемні питання застосування 

люстрації як способу боротьби із корупцією в Україні. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 


