
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Осадча Анна Сергіївна 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Канд. юрид. наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

«Суб’єкти злочину за кримінальним 

правом України: поняття, функції, 

особливості кваліфікації»  - 1,5 друк.арк. 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

«Суб’єкти злочину за кримінальним 

правом України: поняття, функції, 

особливості кваліфікації» - 1,7 друк.арк. 

 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей 

(1,7 д.а) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Аналізуються новели щодо 

спеціального суб’єкта в КК України, 

визначається вплив спеціального 

суб’єкта злочину на диференціацію 

кримінальної відповідальності, 

пропонується шляхи удосконалення 

законодавства щодо спеціального 

суб’єкта злочину. 

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 рецензувала 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

 

Не була 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

 

Не проводила 



інших соціологічних 

досліджень  

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 

Не готувала 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Не читала 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

 

Не готувала 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата 

та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

Регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки і практики».-квітень  

2019 р.- Харків; 

Хеппенінг «Жінки-юристки: 

надихаюче лідерство та дизайн-

мислення для урбаністичного простору» 

27 вересня 2019 року – м. Харків; 

Міжнародна науково-практична 

конференція з кримінального права 

«Концептуальні засади редакції 

Кримінального кодексу України» 17-19 

жовтня –  м. Харків; 

Всеукраїнська наукова конференція 

«Протидія організованій злочинності і 

корупції» 2 грудня, 2019 року. – м. 

Харків; 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

1. Осадча А.С .Проблема визначення 

ознак суб’єктів корупційних 

правопорушень у Кримінальному 

кодексі України // Протидія 

організованій злочинності і корупції: 

матеріали ХІХ Всеукр. Наук. конф. з 

кримінології для студентів, аспірантів та 

молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 

р.) / за заг. Ред. А.П. Гетьмана і Б.М. 

Головкіна. – Право, 2019. – С.141-143 0,3 

д.а. 

2. Осадча А.С. Конкуренція норм при 

кваліфікації злочинів зі спеціальним 

суб’єктом злочину // Актуальные 



научные исследования в современном 

мире/ Журнал. – Переяслав- 

Хмельницкий. – Вып. 11(55) ч.5 С. 140-

146 0,7д.а. 

3. Осадча А. С. Окремі новели 

чинного Кримінального кодексу України 

щодо спеціальних суб’єктів злочину та їх 

аналіз// Електронне наукове фахове 

видання «Порівняльно-аналітичне право». 

– 2019. - № 3. – С. 185-188 0.7д.а 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

Не має 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 Осадча А.С. Конкуренція норм при 

кваліфікації злочинів зі спеціальним 

суб’єктом злочину // Актуальные 

научные исследования в современном 

мире/ Журнал. – Переяслав- 

Хмельницкий. – Вып. 11(55)С. 0,7д.а.  

Index Copernicus, Google Scholar, 

РИНЦ  

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-небудь 

видання 

 

Ні 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

 

Не була 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

 

Ні 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву стипендії, 

премії). 

 

Не була 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

 

Ні 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди святкування 20-річчя 

кафедри кримінального права № 2. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри _______ 

(протокол № 3 від 05.12.2019 р.).                                                                (підпис) 

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


№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

Осадча А. С. Окремі новели чинного Кримінального кодексу України щодо 

спеціальних суб’єктів злочину та їх аналіз// Електронне наукове фахове 

видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2019. - № 3. – С. 185-188  

 

70 

4 

Осадча А.С. Конкуренція норм при кваліфікації злочинів зі спеціальним 

суб’єктом злочину // Актуальные научные исследования в современном 

мире/ Журнал. – Переяслав- Хмельницкий. – Вып11(55) ч. 5 С.140-146 

56 

15 

Осадча А.С .Проблема визначення ознак суб’єктів корупційних 

правопорушень у Кримінальному кодексі України // Протидія організованій 

злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукр. Наук. конф. з кримінології для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. 

Ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. – Право, 2019. – С.141-143 

20 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

3.Тези доповідей на конференцію: 

Беркела Г.Ю. Потурання злочину у кримінальному праві України // 

Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства: збірка 

наукових доповідей і повідомлень ІХ Всеукраїнської наукової конференції 

вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів (м. Харків, 11 травня 

2019 р.). – Право, 2019. – С. 34-36; 

Снігур А.І. Фактична помилка та її значення у кримінальному праві // 

Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства: збірка 

наукових доповідей і повідомлень ІХ Всеукраїнської наукової конференції 

вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів (м. Харків, 11 травня 

2019 р.). – Право, 2019. – С. 53-55; 

Стогній О.А. Заборона катувань, нелюдського поводження у аспекті 

міжнародного законодавства // Актуальні шляхи удосконалення 

українського законодавства: збірка наукових доповідей і повідомлень ІХ 

Всеукраїнської наукової конференції вчених, практикуючих юристів, 

аспірантів та студентів (м. Харків, 11 травня 2019 р.). – Право, 2019. – С. 55-

58; 

Клімова В.В. Поняття заохочувальних норм у кримінальному законодавстві 

України // Матеріали наукової всеукраїнської конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» Асоціація випускників Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Харків, 2019. – С. 179-181. 
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