
  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Євдокімова Олена Володимирівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доцент, канд.юр.наук, доцент кафедри кримінального 

права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Виявлення недоліків кримінально-правового 

регулювання заходів кримінально-правового 

характеру та формування шляхів їх усунення 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Виявлення недоліків кримінально-правового 

регулювання заходів кримінально-правового 

характеру та формування шляхів їх усунення 1,5 д.а 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Наукові статті 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

Досліджено зміни у правовому регулюванні обставин, 

що обтяжують покарання, та визначенні 

кваліфікуючих обставин у зв’язку з впровадженням у 

кримінальне законодавство України інституту 

кримінальних проступків, запропоновано шляхи 

вдосконалення відповідних кримінально-правових 

положень 

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 

 

 

 

 

 

 

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) 

Участь у семінарі: «Питання організації слідчої та 

процесуальної діяльності у кримінальному 

провадженні у зв’язку з впровадженням інституту 

кримінальних проступків» 24.06.2020, Харків, 

Харківська обласна прокуратура  

 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

 

Наукові статті 

 



та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, 

кількість друкованих 

аркушів 

 

 

 

 

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. 

 

1.Євдокімова О.В. Проблеми правової регламентації 

обставин, які обтяжують покарання, у зв’язку з 

впровадженням кримінального проступку. Право і 

суспільство № 5 / 2020. С. 154- 160 . URL: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/5_2020/25.pdf 

Index Copernicus International (Республіка Польща) -

0,55 д.а 

 

2. Євдокімова О.В. Кримінальна відповідальність за 

повторність кримінальних проступків. Підприємство, 

господарство і право. 2020. № 8. С. 227 – 231. URL:  

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/38.pdf 

Index Copernicus International (Республіка Польща)-

0,55 д.а 

 

3. Євдокімова О.В. Поняття та класифікація інших 

заходів кримінально-правового характеру. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 182 – 

185. URL: http://lsej.org.ua/6_2020/47.pdf 

Index Copernicus International (Республіка Польща)-0,6 

д.а 

  

4. Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  

роботи  та  практичних занять  з  навчальної  

дисципліни  «Кримінальне  право  України.  Загальна  

частина» відповідно до вимог ECTS для студентів ІI 

курсу / уклад.: В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, А.В. 

Горностай та ін. – 4‒те вид., переробл. і допов. – Х., 

2020. –  (Розділи: «Призначення покарання, 

Призначення покарання за сукупністю кримінальних 

правопорушень та сукупності вироків, Звільнення від 

покарання та його відбування)  

 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

- 

 

 

 

 

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

1. Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. 

Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених під дією 

гіпнотичного впливу. Тhe Journal of Eastern European 

Law / Журнал східноєвропейського права. – 2020. – № 

76. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2020/05/sukhorukov_chelpanova_76.pdf 

2. Кочолодзян М. Кримінальний 

проступок: аргументи щодо доцільності 

впровадження. Тhe Journal of Eastern European Law / 

Журнал східноєвропейського права. – 2019. – № 

70.URL: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2019/12/kocholodzian_70.pdf 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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


