
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Зайцев Олексій Володимирович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права 

№ 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Об’єктивні ознаки державної зради в Україні (1,5 д.а) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Об’єктивні ознаки державної зради в Україні (1,5 д.а) 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

1. Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. Перехід на бік 

ворога в умовах воєнного стану або в період 

збройного конфлікту як одна з форм вчинення 

державної зради // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

– 2017. – №1 (77).− С. 53-63. (0, 70 д.а.) 

2. Зайцев О.В. До питання державної зради у 

формі шпигунства (ст.111 КК України) // Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка. – 2017. – №3 (79).− С. 48-

58. (0, 75 д.а.). 

3. Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. Щодо переходу на 

бік ворога як форми державної зради (ст.111 КК 

України) // Актуальні проблеми кримінально-

правової охорони основ національної безпеки 

України: матеріали круглого  столу, м. Харків, 26 

травня 2017 р./ Науково- досл. ін.-т вивч. злоч. ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-

ція «Всеукр. асоц. крим. права». – Х.: Юрайт, 2017.- 

С. 43-46. (0,2 д.а.) 

4. Зайцев О.В. Шпигунство, як форма державної 

зради (аналіз судової практики за 2014-2017рр.) // 

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. – С.-282-287. // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу 

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

Заголовок з екрану. (0,2 д.а.). 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Дістало подальшого розвитку дослідження розвитку 

вітчизняного законодавства щодо кримінальної 

відповідальності за державну зраду. Сформульовані 

пропозиції щодо вдосконалення відповідних 

положень КК. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

__________ 

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

25 жовтня 2017 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 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

_____________ 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення) 

1. Круглий стіл «Актуальні проблеми 

кримінально-правової охорони основ національної 

безпеки України», м. Харків, 26 травня 2017р. 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності ім. В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук. 

2. Міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості»  (19 жовтня 2017 р., м. Одеса), 

Національний університет «Одеська юридична 

академія». 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого 

розвитку України в умовах глобалізації» (12-13 

жовтня 2017 р., м. Харків), Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого спільно з 
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Науково-дослідним інститутом вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В.Сташиса 

Національної академії правових наук України і ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2017 р. робіт 

та їх обсяг. 

1. Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. Перехід на бік 

ворога в умовах воєнного стану або в період 

збройного конфлікту як одна з форм вчинення 

державної зради // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

– 2017. – №1 (77).− С. 53-63. (0, 70 д.а.) (у 

співавторстві). 

2. Зайцев О.В. До питання державної зради у 

формі шпигунства (ст.111 КК України) // Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка. – 2017. – №3 (79).− С. 48-

58. (0, 75 д.а.). 

3. Зайцев О.В., Філіпенко В.Р. Щодо переходу на 

бік ворога як форми державної зради (ст.111 КК 

України) // Актуальні проблеми кримінально-

правової охорони основ національної безпеки 

України: матеріали круглого  столу, м. Харків, 26 

травня 2017 р./ Науково- досл. ін.-т вивч. злоч. ім. 

акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-

ція «Всеукр. асоц. крим. права». – Х.: Юрайт, 2017.- 

С. 43-46. (0,2 д.а.) (у співавторстві). 

4. Зайцев О.В. Шпигунство, як форма державної 

зради (аналіз судової практики за 2014-2017рр.) // 

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. – С.-282-287. // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу 

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

Заголовок з екрану. (0,2 д.а.). 

5. Проблеми кваліфікації корупційних і 

пов’язаних з корупцією злочинів: навчально-

методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять для студентів 4-го курсу Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції першого 

(бакалаврського) рівня галузь знань 08 “Право” 

спеціальності 081 “Право” / авт.: В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. М. Киричко та ін. – Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 114 с. (0,4 д.а.). (у 

співавторстві). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 

та інш. 

_______________ 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

_______________ 

 

 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/
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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 Науково-

дослідного інституту 

правознавства та Науково-

дослідного сектору. 

_______________ 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка Харківського міського голови з нагоди Дня 

юриста 

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 у наукових гуртках професорів Бауліна 

Ю.В. та Тютюгіна В.І. 

Студентами прийнято участь у 21 конференції, 

опубліковано 1 наукова стаття у фаховому виданні у 

співавторстві та 21 тези наукових доповідей. 

 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       

 

 

 

 


