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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Забуга Юлія Юріївна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

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

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Не запланована 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Професійні ризики медичних працівників – 0,3 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Стаття у співавторстві: 

Overview and analysis of occupational risks in healthcare 

of Eastern Europe / Zabuha Yu., Mykhailichenko T., 

Morochkovska O. // Wiadomości Lekarskie. – TOM 

LXXII, 2019, NR10 (всього 0,75 д.а., особистий 

внесок – 0,3 д.а.) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Не брала 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Не брала 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

Не здійснювала 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Не проводилася 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Не проводилася 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

Узагальнення судової практики у випадках заподіяння 

лікарем шкоди пацієнту за наявності в його діях 

обставин, які виключають злочинність діяння 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

Не здійснювала 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

Не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Лекція робітникам СБУ «Загальна 

характеристика змін до кримінального законодавства 

2016-2019 років» - вересень 2019 р.  

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

Не здійснювала 
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7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Учасниця Summer Academy «Legal methodology 

and education», що була організована та проходила 

на базі Hochschule Wismar – University of Applied 

Sciences: Technology, Business and Design (Вісмар, 

Німеччина, 23.07.2019 – 02.08.2019 р.) – 108 год. 

2. Учасниця III Харківського міжнародного 

юридичного форуму (панель: «Кримінальні 

загрози в секторі безпеки: практика ефективного 

реагування»), 26.09.2019 р., Національний 

юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

3. Учасниця Медично-правового форуму (Харків, 

6.12.2019 р.). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг. 

Overview and analysis of occupational risks in healthcare 

of Eastern Europe / Zabuha Yu., Mykhailichenko T., 

Morochkovska O. // Wiadomości Lekarskie. – TOM 

LXXII, 2019, NR10 (всього 0,75 д.а., особистий 

внесок – 0,3 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

Overview and analysis of occupational risks in healthcare 

of Eastern Europe / Zabuha Yu., Mykhailichenko T., 

Morochkovska O. // Wiadomości Lekarskie. – TOM 

LXXII, 2019, NR10 (Scopus) (всього 0,75 д.а., 

особистий внесок – 0,3 д.а.)  
9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Відсутні 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Ні 

 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

Не входжу  

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Не була 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Не здійснювала 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Не була 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Не здійснювала 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Не брала 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не брала 

18. Які відзнаки чи нагороди Почесна грамота Національного юридичного 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 3 

отримали у звітному році. 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) 

Не здійснювала 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 1 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

1 

Публікація наукових статей у наукометричних базах даних 

Scopus і Web of Science: 

- Overview and analysis of occupational risks in healthcare of 

Eastern Europe / Zabuha Yu., Mykhailichenko T., Morochkovska O. // 

Wiadomości Lekarskie. – TOM LXXII, 2019, NR10 (Scopus) 

(всього 0,75 д.а., особистий внесок – 0,3 д.а.) 

 

100 год. 

19 

Узагальнення судової, слідчої та іншої юридичної практики 

- Узагальнення судової практики у випадках заподіяння 

лікарем шкоди пацієнту за наявності в його діях обставин, які 

виключають злочинність діяння 

 

 

100 год. 

. 

                                                                                                                                                                           

Усього 200 год. 
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