
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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. 

Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації, 

1,5 др. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної НДР 

Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації, 

3,05 др. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті, тези 

та інш.). 

Розділ підручника: 

Кримінальне право України: Загальна частина : 

підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, 

В. І. Тютюгіна. – 6-те вид., переробл. і допов. – Х. : 

Право, 2019. – § Обмежувальні заходи. (0,2 др. арк.) 

Наукові статті: 

1. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції 

загальної та спеціальної кримінально-правових норм // 

Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2019. – 

№ 3 (37). – С. 136-140. (0,75 др. арк.) 

2. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції 

спеціальних кримінально-правових норм // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2019. – Вип. 56. 

– Т. 2. – С. 79-83. (0,6 др. арк.) 

3. Ус О. В. Кваліфікація злочину за конкуренції 

кримінально-правових норм, частини та цілого // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2019. – 

Вип. 55. – Т. 2. – С. 110-114. (0,62 др. арк.) 

4. Ус О. В. Конкуренція кримінально-правових норм 

під час кваліфікації злочину // Jurnalul juridic national: 

teorie şi practică. – 2019. – № 2-1 (36). – С. 89-94. 

(0,88 др. арк.) 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Досліджено проблеми конкуренції кримінально-

правових норм при кваліфікації злочину. З’ясоване 

поняття конкуренції кримінально-правових норм, 

проаналізовані ознаки, що характеризують 

конкуренцію, встановлено співвідношення конкуренції 

та колізії норм, а також відмежування конкуренції 

норм від сукупності злочинів. Досліджені види 

конкуренції кримінально-правових норм (загальної та 

спеціальної, норми-частини та норми-цілого, 

спеціальних кримінально-правових норм тощо) та 

причини (об’єктивні й суб’єктивні, позитивні й 

негативні) її виникнення. Розроблені загальні та 

спеціальні правила (рекомендації) кримінально-

правової оцінки вчиненого діяння (кваліфікації 

злочину) за наявності різних видів конкуренції 

кримінально-правових норм тощо. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

--------------- 
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5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

1. Зауваження щодо Проекту Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень». 

2. Зауваження щодо Проекту Закону «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України (щодо 

незастосування строків давності до злочинів, вчинених 

з метою особистої наживи та незаконного збагачення 

під час Операції Об'єднаних Сил (ООС), а також 

посилення кримінальної відповідальності за злочини, 

скоєні при виконанні державного оборонного 

замовлення або при продажу військового майна)» 

реєстр. № 1176 від 29.08.2019 р. 

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 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 

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 

--------------- 

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) 

--------------- 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Розділ підручника: 

Кримінальне право України: Загальна частина : 

підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, 

В. І. Тютюгіна. – 6-те вид., переробл. і допов. – Х. : 

Право, 2019. – § Обмежувальні заходи. (0,2 др. арк.) 

Наукові статті: 

1. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції 

загальної та спеціальної кримінально-правових норм // 

Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2019. – 

№ 3 (37). – С. 136-140. (0,75 др. арк.) 

2. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції 
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спеціальних кримінально-правових норм // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2019. – Вип. 56. 

– Т. 2. – С. 79-83. (0,6 др. арк.) 

3. Ус О. В. Кваліфікація злочину за конкуренції 

кримінально-правових норм, частини та цілого // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2019. – 

Вип. 55. – Т. 2. – С. 110-114. (0,62 др. арк.) 

4. Ус О. В. Конкуренція кримінально-правових норм 

під час кваліфікації злочину // Jurnalul juridic national: 

teorie şi practică. – 2019. – № 2-1 (36). – С. 89-94. 

(0,88 др. арк.) 

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. 

 

Наукові статті: 

1. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції 

загальної та спеціальної кримінально-правових норм // 

Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2019. – 

№ 3 (37). – С. 136-140. (0,75 др. арк.). Журнал включен 

в международную наукометрическую базу Index 

Copernicus International (Республика Польша).  

2. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції 

спеціальних кримінально-правових норм // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2019. – Вип. 56. 

– Т. 2. – С. 79-83. (0,6 др. арк.). Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща). 

3. Ус О. В. Кваліфікація злочину за конкуренції 

кримінально-правових норм, частини та цілого // Наук. 

вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2019. – 

Вип. 55. – Т. 2. – С. 110-114. (0,62 др. арк.). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща). 

4. Ус О. В. Конкуренція кримінально-правових норм 

під час кваліфікації злочину // Jurnalul juridic national: 

teorie şi practică. – 2019. – № 2-1 (36). – С. 89-94. 

(0,88 др. арк.). Журнал включен в международную 

наукометрическую базу Index Copernicus International  

(Республика Польша). 

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 

--------------- 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24789212,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24789212,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24789212,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24789212,3.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682&lang=ru
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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 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

--------------- 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції загальної та 

спеціальної кримінально-правових норм // Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică. – 2019. – № 3 (37). – С. 136-140. 

(0,75 др. арк.) 

180 

 

2. Ус О. В. Конкуренція кримінально-правових норм під час 

кваліфікації злочину // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 

2019. – № 2-1 (36). – С. 89-94. (0,88 др. арк.) 

211,2 

3 

1. Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції спеціальних 

кримінально-правових норм // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 

Серія «Право». – 2019. – Вип. 56. – Т. 2. – С. 79-83. (0,6 др. арк.) 

120 

 

2. Ус О. В. Кваліфікація злочину за конкуренції кримінально-

правових норм, частини та цілого // Наук. вісн. Ужгород. нац. 

ун-ту. Серія «Право». – 2019. – Вип. 55. – Т. 2. – С. 110-114. 

(0,62 др. арк.) 

124 

7 

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / за 

ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 6-те вид., 

переробл. і допов. – Х. : Право, 2019. – § Обмежувальні заходи. 

(0,2 др. арк.) 

10 

20 

Науково-практичний висновок щодо проекту Закону «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо 

незастосування строків давності до злочинів, вчинених з метою 

особистої наживи та незаконного збагачення під час Операції 

Об'єднаних Сил (ООС), а також посилення кримінальної 

відповідальності за злочини, скоєні при виконанні державного 

оборонного замовлення або при продажу військового майна)» 

реєстр. № 1176 від 29.08.2019 р. 

100 

 

                                                                                                         Усього             745,2 
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