
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

 

Орловський Руслан Семенович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доктор юридичних наук, професор 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Не планувалась 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Не планувалась 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Розділ підручника, наукові статті,  тези наукових 

доповідей 

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. 

 

 

--- 

 

 

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) 

      Міжнародний науково-практичний стіл 

«Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації»  

(15 травня 2020 р., м. Харків) 

     Дискусійна панель IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму «Римський 

статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного 

законодавства України» (25 вересня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого) 

     Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» (22-23 жовтня 

2020 р., Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого) 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Підручник: 

Розділ XV. Кримінальні правопорушення у сфері 

охорони державної таємниці, недоторканості 

державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації у співавторстві з О. В. Ус) 

//Кримінальне право України: Особлива частина : 

підручник/ В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. 

Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, 

В. І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. – 

Харків : Право, 2020. – 768 с. (С. 498-514) 0,8 

друк.арк. 

Статті: 

      ChyzhmarY., Rezvorovich K.,Orlovskyi R., 

Kysylova K.,Buhaichuk K., State employment 

service: European approaches to providing electronic 

services // Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. 2019. Vol.22, Iss. 6. P. 1-7. у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 



Включено до міжнародної наукометричної бази 

даних SCOPUS (проіндексовано 16.02.2020) 

Vakulyk, O. Cybersecurity as a component of the 

national security of the state [Текст] / O. Vakulyk, P. 

Petrenko, I. Kuzmenko, M. Pochtovyi, R. Orlovskyi // 

Journal of Security and Sustainability Issues. - 2020. - 

Vol. 9 Issue 3.- P.775-784, у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 

Включено до міжнародної наукометричної бази 

даних SCOPUS. 

    Contemporary forms and methods of counteracting 

narcotization of the youth //Amazonia Investiga. Vol. 

9 – Issue 28 (2020). P. 377-385. у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 

Включено до міжнародної наукометричної бази 

даних WEB OF SCIENCE. 

    Cuestionar la supervisión y el control del espíritu 

empresarial: una evaluación de la norma europea y su 

aplicación según la legislación de Ucrania // Justicia. 

Vol. 25 Núm. 38 (2020). P. 234-241. у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 

Іноземне видання. 

Тези: 

     Функціональний підхід при дослідженні 

інститутів Загальної частини кримінального права  

// Актуальні питання та проблеми правового 

регулювання суспільних відносин: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Дніпро, 6-7 березня 2020 р. – Дніпро: ГО 

«Правовий світ», 2020. С. 77-80, 0.2 друк.арк.  

      Щодо використання системного підходу при 

дослідженні інститутів Загальної частини 

кримінального права  // Право як ефективний 

суспільний регулятор  : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 

лютого 2020 р. – Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2020. 

С. 45-47. 0.2 друк.арк.  

    Щодо реформування вищої юридичної освіти в 

Україні // Scientific and pedagogic internship 

«Innovative methods for organization of educational 

process for law students in Ukraine and EU 

countries» : Internship proceedings, January 20 – 

February 28, 2020. Lublin. 140 pages. (P. 79-82) , 

0,25 друк. арк.. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science 

(тільки проіндексовані) 

ChyzhmarY., Rezvorovich K.,Orlovskyi R., Kysylova 

K.,Buhaichuk K., State employment service: 

European approaches to providing electronic 

services/|| Journal of Legal, Ethical and Regulatory 

Issues. 2019. Vol.22, Iss. 6. P. 1-7. у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 

Включено до міжнародної наукометричної бази 

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


даних SCOPUS (проіндексовано 16.02.2020) 

Vakulyk, O. Cybersecurity as a component of the 

national security of the state [Текст] / O. Vakulyk, P. 

Petrenko, I. Kuzmenko, M. Pochtovyi, R. Orlovskyi // 

Journal of Security and Sustainability Issues. - 2020. - 

Vol. 9 Issue 3.- P.775-784, у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 

Включено до міжнародної наукометричної бази 

даних SCOPUS. 

    Contemporary forms and methods of counteracting 

narcotization of the youth //Amazonia Investiga. Vol. 

9 – Issue 28 (2020). P. 377-385. у співавторстві, 

авторський внесок – 0,3 друк. арк 

Включено до міжнародної наукометричної бази 

даних WEB OF SCIENCE. 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

---- 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член редакційної колегії електронного наукового 

журналу «Вісник Асоціації кримінального права 

України» 

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) 

----- 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №_5_від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 


