
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Базелюк Вікторія Володимирівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права № 1 НЮУ ім. Я. Мудрого  

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, 

знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини, 1.5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, 

знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини, 0.65 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

наукова стаття, тези 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

Обґрунтована відмінність понять «культурна 

спадщина» й «культурні цінності», запропоновано 

використовувати в законодавстві останнє як більш широке 

поняття, у зв’язку з чим внести відповідні зміни до 

нормативних актів у сфері охорони культурних цінностей, 

а також до ст. 298 КК. 

Виокремлено й розкрито додаткові ознаки предмета 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК – унікальність, 

усезагальність, історична визначеність. 

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 

досліджень  

 

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 
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державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  

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 

1. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

окремих питань кримінально-правової кваліфікації 

діянь, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди, 

запит адвоката Гришина С. В. від 06.12.2018. 

2. Науково-правовий висновок щодо можливості 

віднесення деяких посад ДСНС до посад працівників 

правоохоронного органу та можливості використання 

для земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, зайнятих полезахисними лісосмугами, 

термінів «лісова ділянка», «ліси», «лісові ресурси», 

запит адвоката Постельги І. В. від 17.01.2019. 

3. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

окремих елементів складу злочину, передбаченого ст. 

382 Кримінального кодексу України – невиконання 

судового рішення, запит адвоката Суньова Є. В. від 

24.01.2019. 

4. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

окремих елементів та ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України 

– службова недбалість, запит адвоката Комащенка В. М. 

від 17.03.2019. 

5. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

можливості застосування на даний час ст. 3692 

Кримінального кодексу (далі – КК) України  – 

зловживання впливом, запит адвоката Соболя М. С. від 

10.06.2019. 

6. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

ознак об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 

246 Кримінального кодексу України – незаконна 

порубка лісу, запит адвоката Постельги І. В. від 

03.06.2019. 

7. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

ознак об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 

246 Кримінального кодексу України – незаконна 

порубка лісу, запит адвоката Постельги І. В. від 

07.10.2019. 

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) 

1st International Symposium on Intellectual Economics, 

Management and Education, September 20, 2019. Vilnius 

Gediminas Technical University. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

1. Базелюк В.В., Цикало А.О. Протидія знищенню, 

руйнуванню або пошкодженню об’єктів культурної 

спадщини: окремі сучасні проблеми. Теорія і практика 
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та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

правознавства. 2019. № 1 (15). URL:  

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/171250/171102. (0,25 д. 

а.) 

2. Viktoriia Bazeliuk. Normative factors of criminalization of 

attacks to cultural values in Ukraine. 1st International 

Symposium on Intellectual Economics, Management and 

Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas 

Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical 

University, 2019. 396 p. P. 53–56. (0,4 д. а.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of 

Science (тільки 

проіндексовані) 

- 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у інших 

наукометричних базах 

даних. 

 

- 

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 

Підготовлено 2 статті надруковані студентами самостійно: 

1. Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Деякі проблеми 

правового регулювання нової редакції статті 152 

Кримінального кодексу України. Журнал 

східноєвропейського права. 2019. № 64. URL:  

http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2019/06/kucherenko_kopylenko_64.pd

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/171250/171102
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kucherenko_kopylenko_64.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kucherenko_kopylenko_64.pdf
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співавторстві з 

викладачем, участь у 

конференціях) 

f.  

2. Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Боротьба з 

кіберзлочинністю на національному та 

міжнародному рівні. Журнал східноєвропейського 

права. 2019. № 64. URL:   

http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2019/06/osinska_ositrova_64.pdf. 

 

Підготовлено 1 статтю у співавторстві зі студенткою:  

1. Базелюк В.В., Цикало А.О. Протидія знищенню, 

руйнуванню або пошкодженню об’єктів культурної 

спадщини: окремі сучасні проблеми. Теорія і 

практика правознавства. 2019. № 1 (15). URL:  

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/171250/171102. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 

 
 

Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових 

видань України. 

Протидія знищенню, руйнуванню або пошкодженню об’єктів культурної 

спадщини: окремі сучасні проблеми. Теорія і практика правознавства. 2019. № 1 

(15). URL:  http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/171250/171102. 

 (Співавтор Цикало А.О.) 

50 

12 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) з 

виступом на відповідному заході, що проходив за межами України 
60 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукової статті: 

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Деякі проблеми правового регулювання нової 

редакції статті 152 Кримінального кодексу України. Журнал східноєвропейського 

права. 2019. № 64. URL:  http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2019/06/kucherenko_kopylenko_64.pdf.  

30 

 

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Боротьба з кіберзлочинністю на національному та 

міжнародному рівні. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. URL:   

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/osinska_ositrova_64.pdf. 

30 

                                                                                                        Усього           170 
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