
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Зайцев Олексій Володимирович 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального 

права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідницької 

роботи. 

Кримінальна відповідальність за державну зраду 

(1,5 д.а) 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідницької роботи. 

Кримінальна відповідальність за державну зраду 

(1,5 д.а) (1,5 д.а) 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Дві наукові статті у фахових виданнях. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Дістало подальшого розвитку дослідження 

державної зради у формах переходу на бік ворога 

в період збройного конфлікту та Надання 

іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України. Сформульовані 

пропозиції щодо вдосконалення відповідних 

положень КК. 

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  

Узагальнено доступну судову практику 

застосування положень ч.1 ст.111 КК України 

(2014-2018рр.) 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 
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6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Дві лекції на курсах підвищення кваліфікації 

слідчих СБ України («Особливості кваліфікації 

злочину, передбаченого ст. 111 КК України» - 

20.02.2019р. та 24.10.2019р. 

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) Сучасні практики вищої юридичної освіти 

і педагогіки. Тези доповідей учасників 

конференції школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 18 березня 2019 року, м. 

Харків.  

2) Міжнародна науково-практична 

конференція з кримінального права 

«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України», 17-19 жовтня 

2019 року, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2018 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Зайцев О.В. До проблеми кваліфікації 

державної зради у разі переходу на бік ворога в 

період збройного конфлікту (аналіз судової 

практики 2014-2018 рр.) Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. Северодонецьк, 2019. Вип 2 (86). 

С. 258-269 (0,65 д.а) 

2. Зайцев О. В., Філіпенко В.Р. Надання 

іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України як форма державної 

зради (ст. 111 КК України). Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. Северодонецьк, 2019. Вип. 3 

(87). С. 226-236 (0,7 д.а) (сторінки зазначені 

відповідно до повідомлення редколегії журналу, 

який виходить наприкінці листопада 2019р.)  

3. Зайцев О. Деякі проблеми досягнення 

мети вищої юридичної освіти в сучасних умовах 

// Сучасні практики вищої юридичної освіти і 

педагогіки: матеріали конференції школи 

педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 18 березня 2019 року, м. Харків; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2019. – (0,2 д.а) 
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4. Зайцев О.В. Вплив рішень Європейського 

суду з прав людини щодо провокації злочину на 

розвиток національного кримінального 

законодавства // Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального кодексу України», 17-19 

жовтня 2019 р., м. Харків -(0,2 д.а) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

Міжнародна наукометрична база даних «Index 

Copernicus International» (Варшава, Польща) 

1. Зайцев О.В. До проблеми кваліфікації 

державної зради у разі переходу на бік ворога в 

період збройного конфлікту (аналіз судової 

практики 2014-2018 рр.) Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. Северодонецьк, 2019. Вип 2 (86). 

С. 258-269 (0,8 д.а) 

2. Зайцев О. В., Філіпенко В.Р. Надання 

іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної 

діяльності проти України як форма державної 

зради (ст. 111 КК України). Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. Северодонецьк, 2019. Вип. 3 

(87). С. 226-236 (0,85 д.а, з яких: 0,8 д.а. автор) 

(сторінки зазначені відповідно до повідомлення 

редколегії журналу, який виходить наприкінці 

листопада 2019р.)  

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради є 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації 

Гринишина Ореста Анатолійовича на тему: 

«Кримінально-правова охорона свободи 

договору» за спеціальністю 12.00.08 – К., 2019 

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  

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

Науково-дослідна робота здійснювалась 

студенткою 2 к. магістратури Філіпенко В.Р.  

Нею опубліковано 1 наукову статтю у фаховому 

виданні у співавторстві. (зазначена у п.9) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

1. До проблеми кваліфікації державної зради у разі переходу на бік 

ворога в період збройного конфлікту (аналіз судової практики 2014-

2018 рр.) Вісник Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка. Северодонецьк, 2019. Вип 2 (86). С. 258-

269 

130 

 

2. Надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти 

України як форма державної зради (ст. 111 КК України). Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. Северодонецьк, 2019. Вип. 3 (87). (співавтор Філіпенко 

В.Р.) 

125 

7 
Публікація Розділу 16 підручника з кримінального права (Особлива 

частина), рекомендованого до видання кафедрою університету 
90 

14 

1. Деякі проблеми досягнення мети вищої юридичної освіти в 

сучасних умовах // Сучасні практики вищої юридичної освіти і 

педагогіки: матеріали конференції школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 18 

березня 2019 року, м. Харків; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2019 

40 

 

2. Вплив рішень Європейського суду з прав людини щодо 

провокації злочину на розвиток національного кримінального 

законодавства // Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України», 17-19 жовтня 2019 р., м. Харків 

40 

16 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Гринишина Ореста 

Анатолійовича на тему: «Кримінально-правова охорона свободи 

договору» за спеціальністю 12.00.08. – К., 2019 

30 

19 
Узагальнено доступну судову практику застосування положень ч.1 

ст.111 КК України (2014-2018рр.) 
100 

   

                                                                                                               Усього 550 годин 
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