
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Орловський Руслан Семенович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Не планувалась 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті, тези 

та інш.). 

         Велика українська юридична енциклопедія : у 20 

т. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017.  

         Статті: 

Втрата документів, що містять державну 

таємницю  

Кривоченко Людмила Миколаївна Незаконне 

переправлення осіб через державний кордон 

України  

Пособник у вчинені злочину  

Приховування злочину  

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

 

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 

---------------- 
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та інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, їх рецензування 

---------------- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам 

-------------- 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

-------------- 

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) 

1. Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глоболізації: міжнар. 

наук.-практ. конф. (12‒13 жовт. 2017 р., м. Харків). 

2. Шості Кримінально-правові читання, студентська 

конференція (13 жовт. 2017 р., м. Харків). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

         Велика українська юридична енциклопедія : у 20 

т. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017.  

         Статті: 

Втрата документів, що містять державну 

таємницю // С. 98-99, 0,2 друк.арк. 

Кривоченко Людмила Миколаївна // С. 459, 0,15 

друк.арк. 

Незаконне переправлення осіб через державний 

кордон України // с.575-576, 0,3 друк.арк. 

Пособник у вчинені злочину // С. 771-773, 0,35 

друк.арк. 

Приховування злочину // С. 831-832, 0,2 друк.арк. 

Навчально-методичні видання: 

1. Тематика курсових робіт з Загальної частини 

кримінального права України та методичні 

рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : 

для студ. II к. ден. фак-тів (перший (бакалавр.) рівень, 

галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право") / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; уклад. В. Я. Тацій 

[та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 96 с. – 

Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/ 

POSIBNIKI_2017/T_186.pdf (дата звернення: 

17.04.2017). – Назва з екрана. 

2 Методичні рекомендації та завдання до практичних 

занять і курсових робіт з кримінального права України 

(Загальна частина) для студентів II курсу заочних 

факультетів № 1 та № 2 / О. В. Ус (кер. авт. кол.), 

Р. С. Орловський, О. В. Євдокімова та ін. – Харків : 

Право, 2017. – 102 с. 

3. Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи, практичних та семінарських занять з 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/
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навчальної дисципліни «Теорія та практика 

кримінально-правової кваліфікації» (галузь знань 08 

«Право», спеціальності 081 «Право», другого 

(магістерського) рівня / О. В. Ус (кер. авт. кол.), 

Р. С. Орловський та ін. ‒ Х. : Право, 2017. ‒ (в 

редакції). 

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 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 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) 

--------------- 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри            _____________________________ 

(протокол №____від ______________2017 р.).                                               (підпис) 

 

 

 

 
 


