
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Горностай Алеся Вікторівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

К.ю.н., доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації 

замаху та покарання за замах, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації 

замаху та покарання за замах, 2,1 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

1. Насильницька стерилізація осіб, які мають 

вади психічного або фізичного розвитку./ 

Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів : традиції та новації: 

матеріали міжнародного науково-практичного 

круглого столу, присвяченого пам’яті академіка 

В. В. Сташиса. (м. Харків, 15 травня 2020 року). -  

Х.: Право, 2020. - С. - 94-96. 0,4 друк.арк. 

 

 

2. Моральні та правові обмеження 

добровільної стерилізації. / Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві: 

матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції. (22 травня 2020 року, м. Харків)./ 

Нац. юрид. акад. України імені Ярослава 

Мудрого, - Х.:Друкарня Мадрид, 2020. -  С. 184-

187. 0,3 друк.арк. 

 

3. Стадії вчинення кримінального 

правопорушення за статутом Міжнародного 

кримінального суду та кримінальним кодексом 

України : дискусійні питання / «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства 

України (м. Харків, 25 вересня 2020 р.). Харків, 

2020. С. 134-138. 0,4 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, Ю. В. Баулін та ін. – 4 те вид., 

переробл. і допов. – Х., 2020. – 194 с. 0,6 друк.арк. 

 



5. Reproductive rights violations: forced sterilization 

and restriction of voluntary sterilization / Wiad Lek 

2019, 72, 12 cz. II, 2536- 2540. 0,5 д.а. 

 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 

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. 

 

 

Відповідь на запит ВС. 

 

 

 

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) 

 

1) Міжнародний науково-практичний 

“круглий стіл «Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації», присвячений пам’яті 

академіка В. В. Сташиса. Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. 

СташисаНАПрН України, громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» (15 травня 2020 

року, м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого);  

 

2) Міжнародна науково-практична 

конференція «Суперечності взаємодії 

моралі та права в сучасному суспільстві» 

(22 травня 2020 року, м. Харків, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого). 

 

3) VI Львівський Форум кримінальної 

юстиції. 17-18 вересня 2020 року, м. Львів. 

 

4) Дискусійна панель "Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного 

законодавства України", в межах IV 

Харківського міжнародного  юридичного 

форуму (Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 25 вересня 2020 р.) 

 

5) «Людська гідність і гендерна рівність: 

конституційні метаморфози» - публічна 

дискусія IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму, (Харків, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 25 вересня 2020 

р.) 



6) Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального 

законодавства України: сучасність та 

майбутнє» 22-23. жовтня 2020 року 

 

7) IV Міжнародний медико-правовий форум 

«Конституційні засади захисту прав 

пацієнтів в період пандемії» (11 грудня 

2020 року. Харків) Науково-дослідний 

інститут імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України, координатор ОБСЄ в 

Україні, Національна академія правових 

наук України, Громадська організація 

«Асоціація фармацевтичного та 

медичного права», Українська 

національна група Міжнародної асоціації 

кримінального права 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Насильницька стерилізація осіб, які мають 

вади психічного або фізичного розвитку./ 

Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів : традиції та новації: 

матеріали міжнародного науково-

практичного круглого столу, 

присвяченого пам’яті академіка В. В. 

Сташиса. (м. Харків, 15 травня 2020 року). 

-  Х.: Право, 2020. -С. - 94-96. 0,4 друк. ар. 

 

2. Моральні та правові обмеження 

добровільної стерилізації. / Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції. 

(22 травня 2020 року, м. Харків)./ Нац. 

юрид. акад. України імені Ярослава 

Мудрого, - Х.:Друкарня Мадрид, 2020. -  

С. 184-187. 0,3 друк. ар. 

 

3. Стадії вчинення кримінального 

правопорушення за статутом 

Міжнародного кримінального суду та 

кримінальним кодексом України : 

дискусійні питання / «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного 

законодавства України (м. Харків, 25 

вересня 2020 р.). Харків, 2020. С. 134-

138.0,4 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, 

Ю. В. Баулін та ін. – 4 те вид., переробл. і 

допов. – Х., 2020. – 195 с. 0,6 друк. ар. 

 

5. Reproductive rights violations: forced 

sterilization and restriction of voluntary 

sterilization / Wiad Lek 2019, 72, 12 cz. II, 

2536- 2540. 0,5 д.а. 

 

 

 

 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

 

5. Reproductive rights violations: forced 

sterilization and restriction of voluntary sterilization 

/ Wiad Lek 2019, 72, 12 cz. II, 2536- 2540. 0,5 д.а. 

 

 

 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

- 

 

 

 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

 

- 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

 

- 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Дисертація Дімітрова Максима Костянтиновича 

«Погроза за кримінальним правом України»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право 

 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на дисертацію Дімітрова Максима 

Костянтиновича «Погроза за кримінальним 

правом України», подану на здобуття наукового 

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


ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право 

 

 

 

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. Гурток з кримінального права для 

студентів 2 та 3 курсів факультету 

адвокатури. 

 

Тези: 

2. Бугай Ю.Р. «Вчинення злочину в 

присутності дитини як обставина, що 

обтяжує покарання». 

3. Сєнна Олександра Григоріївна. 

«Дискусійні питання визначення 

кіберзлочину».  

4. Саакян І. «Вчинення кримінального 

правопорушення внаслідок прийому ліків, 

що знижують увагу та швидкість реакції». 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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