
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
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1. Осадча Анна Сергіївна

2. Кандидат юридичних наук, асистент.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи - «Види 

спеціальних суб’єктів злочину і їх кваліфікація» -1 ,5  друк.арк.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -«Види 

спеціальній суб’єктів злочину і їх кваліфікація» -1 ,5  друк.арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.) - Наукові статті, тези наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначається вплив 

спеціального суб’єкта злочину на диференціацію кримінальної 

відповідальності, пропонується шляхи подолання конкуренції норм при 

кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом, обгрунтовується 

диференційна функція спеціального суб’єкта злочину.

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

не брала участі.

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

брала участі.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів -  не брала участі.

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України -  не 

консультувала.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади -  не 

консультувала.

6. Зв'язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень -  не проводила.



6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших

державних органів -  не готувала.

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам- не було.

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади

та місцевого самоврядування, організацій та громадян -  не готовала.

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) -  не є.

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення):

1. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики»,- Квітень 2018 р.- Харків.

2. Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» до 65 - річчя проф. Бауліна Ю .В.-Харків, 7 вересня 2018.

3. Міжнародна наукова-практична конференції 17-18 жовтня 2018 

р. «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності». - 

м. Харків.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів.

Статті:

1. Подолання конкуренції норм під час кваліфікації злочинів зі 

спеціальним суб’єктом// Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 4. Том 2.,Херсон, 2018. -  С. 81- 

85 -  0,9 д.а.

Тези:

1. Вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на диференціацію 

кримінальної відповідальності». У співав, з Зінченко І.О. //Фундаментальні 

проблеми кримінальної відповідальності,- Харків, 2018.- С. 111-116. -  (0,4 

д.а.) - авт. 0,3 д.а.



2. Подолання конкуренції норм при кваліфікації злочинів зі спеціальним 

суб’єктом злочину// Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності.Міжнародна науково-практична конференція.- Харків, 2018 рік. 

- С . 211-214- 0,3 д.а.

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання -

Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових повідомлень 

учасників регіональної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики» квітень 2018 р.-Харків.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є -  не є.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були -  не була

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські -

Кандидатська:

1. Відзив на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук Лопащука Дмитра Івановича «Убивство, вчинене 

на замовлення: кримінально-правова характеристика» (спільно з В.В. 

Ємельяненком і К.А. Новіковою).

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) -  не була.

15. Співробітництво з закордонними організаціями. -  не 

співпрацювала.

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією

II Харківський міжнародний юридичний форум (25 -  28 вересня 2018 

року м. Харків)

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. -  не 

брала участі.

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році -

1. Подяку ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у  розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста.



19. Сертифікат центру підвищення кваліфікації викладачів 

кримінального права з теми «Права людини і кримінальне право» у  кількості 

94 годин

« 27 » листопада 2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


