
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

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

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

К.ю.н., асистент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Проблематика суб’єктивної сторони катування, 

1 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Проблематика суб’єктивної сторони катування, 

1,95 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Розділ дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н, наукові 

статті 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

1. Доведено, що законодавчі ініціативи, які 

спрямовано на визнання мети катування 

факультативною чи кваліфікуючою ознакою цього 

злочину є необґрунтованими та ведуть до штучної 

зміни сутності катування. 

2. За результатом дослідження історії застосування 

ЄСПЛ ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. зроблено висновки 

щодо: поступовості формування Судом позиції про 

конститутивність мети катування; визнання Судом 

мети катування обов’язковою, але не визначальною 

(головною) ознакою в оцінці поганого поводження і 

покарання як катування. 

3. Установлено критерії розмежування цілей 

катування для визначення ступеня суспільної 

небезпечності вчиненого діяння. 

4. Запропоновано змістовно пов’язати цілі примусу та 

покарання не тільки із активною, але і пасивною 

поведінкою потерпілого; закріпити дискримінацію як 

мотив катування із вказівкою на нетерпимість. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Участь у робочій групі із підготовки проекту Кодексу 

України про проступки (червень 2019 р.) 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Участь у робочій групі із підготовки проекту Кодексу 

України про проступки (червень 2019 р.) 

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: Узагальнено практику ЄСПЛ, взято участь у розробці 
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проекту закону 

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

Узагальнено практику ЄСПЛ на предмет визначення 

Судом змісту та значення мети катування (180 

постанов Великої палати ЄСПЛ, категорія «ключові 

справи»). 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

--- 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

Участь у робочій групі із підготовки проекту Кодексу 

України про проступки (червень 2019 р.) 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

--- 

 

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). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Дебати «Декриміналізація статті про незаконне 

збагачення Конституційним судом України: логічний 

результат чи наступ на боротьбу із корупцією?», 24 

квітня 2019 р., Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація правників України», м. Харків. 

2. Міжнародна конференція «Довічне позбавлення 

волі: перспективи реформування української системи і 

міжнародний досвід», 26 квітня 2019 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Харківська правозахисна група, European Prison 

Litigation Network, Британська Рада в Україні, 

посольство Франції в Україні, м. Харків. 

3. Дискусійний клуб «Запобігання катувань в практиці 

органів кримінальної юстиції», 29 травня 2019 р., 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України, 

Громадська організація «Україна без тортур», 

м. Харків. 

4. Форум з кримінального права та процесу «Золотий 

Дюк», 21 червня 2019 р., Асоціація Адвокатів України, 

м. Одеса. 

5. Міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

Кодексу України», 17–19 жовтня 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса, НАПрН України, громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права», Консультативна місія Європейського Союзу в 

Україні, смт. Курортне, санаторій-профілакторій 

«Березовий гай». 
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9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Марадіна Ю.С. Катування: соціальна обумовленість 

і склад злочину: автореф. дис…канд. юрид. наук. 

12.00.08. Х: Нац. юрид. ун-т. ім. Я. Мудрого, 2018. 

20 с., 0,8 д.а. 

2. Марадіна Ю.С. Катування: соціальна обумовленість 

і склад злочину: дис…канд. юрид. наук. 12.00.08. Х: 

Нац. юрид. ун-т. ім. Я. Мудрого, 2018. 264 с., 11 д.а. 

3. Таволжанська Ю.С. Мета катування у світлі 

практики ЄСПЛ: зміст та значення. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2019. № 6, 0,5 д.а. 

4. Таволжанська Ю.С. Цілеспрямований характер 

катування: аксіома чи вже гіпотеза? Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2019. № 1 (12), 0,65 д.а. 

5. Завдання до контрольних робіт і практичних занять 

з навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України» (Особлива частина) та методичні 

рекомендації до їх виконання для студентів ІІІ курсу 

заочних факультетів № 1 та № 2 першого 

(бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня 

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / 

уклад.: О.О.Володіна, В.В. Гальцова, Л.М. Демидова, 

Н.В. Шульженко (кер.авт.кол.) та ін. Харків: Право, 

2019. 21 с. 0,9 д.а. 

6. Навчально-методичний посібник з вибіркової 

навчальної дисципліни «Питання кримінального права 

в практиці Європейського Суду з прав людини» для 

студентів денних факультетів першого 

(бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня 

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / 

уклад.: Ю.С. Марадіна, М.А. Рубащенко, 

О.В. Харитонова (кер.авт.кол.), М.В. Шепітько. 

Харків, 2018. 37 с., 1,5 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. 

 

1. Таволжанська Ю.С. Мета катування у світлі 

практики ЄСПЛ: зміст та значення. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2019. № 6, 0,5 д.а. 

Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2. Таволжанська Ю.С. Цілеспрямований характер 

катування: аксіома чи вже гіпотеза? Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2019. № 1 (12), 0,65 д.а. 

Index Copernicus International (Республіка Польща). 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

--- 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

--- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

--- 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
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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. 

Почесна грамота ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

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) 

1. Діброва К.Р. Кримінально-правова охорона 

соціального здоров’я (на прикладі ст. 1261 «Домашнє 

насильство» КК України), 0,1 д.а. 

2. Рекотова О.П. Легалізація проституції в Україні: 

переваги та недоліки, 0,1 д.а. 

3. Ставнічук Г.П. Поширювальне тлумачення 

кримінально-правових норм: інтерпретація ЄСПЛ, 

0,1 д.а. 

4. Черняченко Д.Б. Визнання неконституційною 

ст. 3682 «Незаконне збагачення» КК України: «за» і 

«проти», 0,15 д.а. 
 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 
Додаток 1 

№ з/п Назва виду роботи Години 

3 

1. Таволжанська Ю.С. Мета катування у світлі практики ЄСПЛ: зміст та 

значення. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6, 0,5 д.а. 

2. Таволжанська Ю.С. Цілеспрямований характер катування: аксіома чи 

вже гіпотеза? Вісник Асоціації кримінального права України. 2019. № 1 

(12), 0,65 д.а 

230 

17 

1. Діброва К.Р. Кримінально-правова охорона соціального здоров’я (на 

прикладі ст. 1261 «Домашнє насильство» КК України), 0,1 д.а. 

2. Рекотова О.П. Легалізація проституції в Україні: переваги та недоліки, 

0,1 д.а. 
3. Ставнічук Г.П. Поширювальне тлумачення кримінально-правових норм: 

інтерпретація ЄСПЛ, 0,1 д.а. 

4. Черняченко Д.Б. Визнання неконституційною ст. 3682 «Незаконне 

збагачення» КК України: «за» і «проти», 0,15 д.а. 

80 

19 

Узагальнення практики ЄСПЛ на предмет визначення Судом змісту та 

значення мети катування (180 постанов Великої палати ЄСПЛ, категорія 

«ключові справи») 

100 

21 
Участь у робочій групі із підготовки проекту Кодексу України про 

проступки (червень 2019 р.) 
100 

                                                                                                        Усього           510 
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