
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Ус Ольга Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Окремі питання кримінально-правової кваліфікації, 

1,5 др. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Окремі питання кримінально-правової кваліфікації, 

1,5 др. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті, тези 

та інш.). 

Наукові статті: 

1. Ус О. В. Кваліфікація злочину за об’єктивною 

стороною складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2017. – № 47. – 

знаходиться в редакції. (0,85 др. арк.)  

2. Ус О. В. Підбурювач до вчинення злочину / О. В. Ус 

// Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти 

томах. Том 17. Кримінальне право. – Х. : Право, 2017. 

– С.  (0,25 др. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

1. Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого 

діяння за ознаками суб’єкта складу злочину/ О. В. Ус // 

International Scientific-Practical Conference Development 

of legal regulation in East Europe : experience of Poland 

and Ukraine : Conference Proceedings, January 27-28, 

2017. – Sandomierz – P. 174-177. (0,4 др. арк.) 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Досліджено проблеми кваліфікації злочину за 

ознаками об’єктивної сторони складу злочину та 

ознаками суб’єкта складу злочину. 

Висловлені пропозиції щодо алгоритму кваліфікації та 

правил (вимог) кримінально-правової оцінки 

вчиненого суб’єктом діяння за ознаками об’єктивної 

сторони та суб’єкта складу злочину. 

Досліджена правова природа, поняття та ознаки 

підбурювача до вчинення злочину та характеристика 

підбурювання як діяння такого співучасника. 

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 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 

Прочитані лекції на факультеті підвищення 

кваліфікації співробітників органів Служби Безпеки 

України за темою: «Особливості кваліфікації злочинів, 

вчинених у співучасті». 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

1. Підготовка наукового висновку щодо проекту 

закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо наближення кримінального 

законодавства України до європейських стандартів в 

частині зняття судимості» реєстр. № 5514 

від 09.12.2016 р. 

2. Підготовка наукового висновку на запит начальника 

Юридичного управління Державної служби 

фінансового моніторингу України В. М. Складанного 

від 22 вересня 2017 р. вх. № б/н. 

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. International Scientific-Practical Conference 

Development of legal regulation in East Europe : 

experience of Poland and Ukraine : Conference 

Proceedings, January 27-28, 2017. – Sandomierz 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

Наукові статті: 

1. Ус О. В. Кваліфікація злочину за об’єктивною 

стороною складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2017. – № 47. – 

знаходиться в редакції. (0,85 др. арк.)  

2. Ус О. В. Підбурювач до вчинення злочину / О. В. Ус 

// Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти 

томах. Том 17. Кримінальне право. – Х. : Право, 2017. 

– С.  (0,25 др. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

1. Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого 

діяння за ознаками суб’єкта складу злочину/ О. В. Ус // 

International Scientific-Practical Conference Development 

of legal regulation in East Europe : experience of Poland 

and Ukraine : Conference Proceedings, January 27-28, 

2017. – Sandomierz – P. 174-177. (0,4 др. арк.) 

Навчально-методичні видання: 
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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 

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. 

Подяка Харківського міського голови. 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, кількість 

1. Лялюк А. В. Кримінально-правове значення 

психічного захворювання особи після вчинення нею 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/
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студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

злочину // Юридичні науки: проблеми та перспективи. 

Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-

Франківськ, 19-20 травня 2017 року). У 2-х частинах. – 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – 

С. 81-83. 

2. Падалко Д. В.  Співучасть у злочині зі спеціальним 

суб’єктом // Юридичні науки: проблеми та 

перспективи. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 року). У 2-х 

частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – Ч. 2. – С. 90-93. 

3. Піонтковська О. О. Застосування звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з 

примиренням винного з потерпілим // Юридичні 

науки: проблеми та перспективи. Матеріали V Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 

2017 року). У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім 

«Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 96-98. 

4. Репікова З. А. Поняття кримінальної 

відповідальності // Юридичні науки: проблеми та 

перспективи. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 року). У 2-х 

частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2017. – Ч. 2. – С. 98-101. 

5. Шестопал К. Є. Оціночні ознаки в кримінальному 

праві // Юридичні науки: проблеми та перспективи. 

Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-

Франківськ, 19-20 травня 2017 року). У 2-х частинах. – 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – 

С. 108-111. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри            _____________________________ 

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

 

 

 

 


