
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Базелюк Вікторія Володимирівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права № 1 НЮУ ім. Я. 

Мудрого  

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки незаконного 

проведення пошукових робіт на об’єктах 

археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

незаконного проведення пошукових робіт на 

об’єктах археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини, 10,75 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

 

 

Монографія, статті, тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

У межах класифікації об’єктів кримінального 

правопорушення «по вертикалі» виокремлено 

видовий об’єкт кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 298 КК, – суспільні відносини 

у сфері моральності, оскільки зазначені в цій 

статті діяння у своєму негативно-соціальному 

прояві не посягають безпосередньо на 

громадський порядок, тобто на спокій у 

суспільстві, а порушують переважно етичні 

норми, правила поведінки, що склалися в 

соціумі. 

Виділено структурні елементи суспільних 

відносин, на які безпосередньо посягає 

незаконне проведення пошукових робіт на 

об’єкті археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини і з’ясовано механізм 

заподіяння їм шкоди. 

Названо способи вчинення кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК, 

а саме: незаконні археологічні розвідки, 

розкопки, інші земляні чи підводні роботи, які 

одночасно є і різновидами його діянь. 

Доведено можливість учинення кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК, 

з кримінальною протиправною недбалістю. 



Аргументується, що кримінальні 

правопорушення, передбачені частинами 1 – 4 

ст. 298 КК, можуть бути вчинені археологом, 

уповноваженим на проведення досліджень, а 

кримінальні правопорушення, передбачені 

частинами 2 – 4 цієї ж статті, ще й 

громадянином-власником, уповноваженою 

власником особою або користувачем. 

Сформульовано нову редакцію ст. 298 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 у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

 

 

 

 

 

 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

 

 

 

 

 

 



6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

 

 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

 

 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

1. Науково-правовий висновок щодо 

роз’яснення роз’яснення окремих 

елементів складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 364 

Кримінального кодексу України - 

зловживання владою або службовим 

становищем, запит адвоката Василинич 

О. А. від 30.01.2020 р. 

2. Науково-правовий висновок щодо 

роз’яснення роз’яснення окремих 

елементів складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 301 

Кримінального кодексу України -  

ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних 

предметів, запит адвоката Колосовича 

В. В. від 19.06.2020 р. 

3. Науково-правовий висновок щодо 

роз’яснення роз’яснення окремих 

елементів складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 367 

Кримінального кодексу України - 

службова недбалість, запит адвоката 

Якименка С. Г. від 30.08.2020 р. 

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 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Базелюк В. В. Кримінальна 

відповідальність за незаконне 

проведення пошукових робіт на об’єкті 

археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини. Харків : Право, 

2020. 231 с. (10 друк. арк.) 



 

2. Базелюк В. В., Коваленко Є. С. 

Відмежування незаконного проведення 

пошукових робіт на об’єкті 

археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини від суміжних 

складів злочинів. Підприємництво, 

господарство і право. 2020. № 5. С. 215–

220. (0,25 друк. арк). 

 

3. Базелюк В.В., Цикало А.О. Вандалізм 

як явище: сучасні підходи до 

трактування. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 3. С. 292–

294. URL: 

http://lsej.org.ua/3_2020/72.pdf. (0,25 

друк. арк). 

 

4. Базелюк В. В. Особливості об’єктивної 

сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

298 КК України. Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації: матеріали міжнар. 

наук.-правн. круглого столу, 

присвяченого пам’яті академіка В.В. 

Сташиса (м. Харків, 15 травня 2020 

року). Харків: Право. С. 35–39. (0,25 

друк. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

 

 

http://lsej.org.ua/3_2020/72.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

 

 

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 

 

 

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) 

Підготовлено 6 тез наукових доповідей, 

надрукованих студентами самостійно, та 2 

статті, надруковані у співавторстві зі 

студентами. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 
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