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1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Ус Ольга Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Питання кримінально-правової кваліфікації, 1,5 

друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Питання кримінально-правової кваліфікації, 

76,13 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Монографія: 

Ус О. В. Теоретичні та прикладні проблеми 

кваліфікації в кримінальному праві України : 

монографія. Харків : Право, 2020. 704 с. (44 д.а.) 

Дисертація: 

Ус О. В. Кваліфікація в кримінальному праві 

України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. 

485 с. (29,2 д.а.) 

Автореферат дисертації: 

Ус О. В. Кваліфікація в кримінальному праві 

України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 

12.00.08 / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. Харків, 2020. 46 с. (1,7 д.а.) 

Розділ підручника: 

Кримінальне право України: Особлива частина : 

підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, 

В. І. Тютюгіна. 6-те вид., переробл. і допов. Х. : 

Право, 2020. С. 498-515. Розділ XV. Кримінальні 

правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації – 0,5 др. арк. 

(у співавторстві з Р. С. Орловським (1 др. арк.)). 

Наукова стаття у наукометричній базі даних 

Web of Science: 

Horbachova K., Dudaryov V., Zarosylo V., 

Baranenko D., Us O. The right on euthanasia: the 

experience of the world’s developed countries and the 

prospects of its implementation in Ukraine. Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory. 2020. Vol. 23, 

Iss. 1, P. 1-6. (0,5 др. арк.). 

Тези доповіді: 

Ус О. В Кримінально-правовий вплив в системі 

кримінального права : Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції 

та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р / 
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редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова 

(заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : 

Право, 2020. С. 370-374. (0,23 др. арк.). 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

На основі застосування системного, 

функціонального та психологічного підходів 

розглянуто теоретичні та прикладні проблеми 

кваліфікації в кримінальному праві, її зовнішні й 

внутрішні зв’язки та місце в системі кримінального 

права.  

Досліджено сутнісні, змістовні, структурні та 

функціональні характеристики кваліфікації 

в кримінальному праві, визначено її поняття, види, 

етапи, алгоритми, правила та місце в системі 

кримінально-правового впливу.  

Проаналізовано алгоритми й загальні та 

спеціальні правила кваліфікації кримінальних 

правопорушень, алгоритми та правила кримінально-

правової кваліфікації діянь, що не є кримінально 

протиправними, проте мають кримінально-правове 

значення, та алгоритми і правила кримінально-

правової кваліфікації посткримінальної поведінки 

особи. Розкрито поняття та види (підстави) зміни 

кваліфікації в кримінальному праві, проблематику 

кваліфікаційної помилки. Запропоновано систему 

алгоритмів та правил кваліфікації в кримінальному 

праві. Сформульовано модель законодавчої 

регламентації кваліфікації в кримінальному праві. 

Див. також : Ус О. В. Кваліфікація в 

кримінальному праві України : автореф. дис. … д-

ра юрид. наук : 12.00.08 / Нац. юрид. ун-т 

імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. С. 5-10. 

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 ВР України 

------ 

 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та КСУ 

------ 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

Анонімне опитування суддів щодо проблем 

кваліфікації в кримінальному праві (Див. : Додаток 



законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

до : Ус О. В. Кваліфікація в кримінальному праві 

України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. 

С. 479-483). 

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 КСУ 

------ 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Прочитані лекції на факультеті підвищення 

кваліфікації співробітників органів Служби 

Безпеки України за темою: «Особливості 

кваліфікації кримінальних правопорушень, 

вчинених у співучасті». 

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) 

Міжнар. наук.-практ. круглий стіл «Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації», м. Харків, 15 трав. 2020 р. 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Монографія: 

Ус О. В. Теоретичні та прикладні проблеми 

кваліфікації в кримінальному праві України : 

монографія. Харків : Право, 2020. 704 с. (44 д.а.) 

 

Розділ підручника: 

Кримінальне право України: Особлива частина : 

підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, 

В. І. Тютюгіна. 6-те вид., переробл. і допов. Х. : 

Право, 2020. С. 498-515. Розділ XV. Кримінальні 

правопорушення у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації 0,5 др. арк. (у 

співавторстві з Р. С. Орловським (1 др. арк.)) 

Наукова стаття у наукометричній базі даних 

Web of Science: 

Horbachova K., Dudaryov V., Zarosylo V., 

Baranenko D., Us O. The right on euthanasia: the 

experience of the world’s developed countries and the 

prospects of its implementation in Ukraine. Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory. 2020. Vol. 23, 

Iss. 1, P. 1-6. (0,5 др. арк.) 

Тези доповіді: 

Ус О. В. Кримінально-правовий вплив в системі 

кримінального права : Кримінальне право в 
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умовах глобалізації суспільних процесів: традиції 

та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. 

круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / 

редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова 

(заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : 

Право, 2020. С. 370-374. (0,23 др. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus,Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

Наукова стаття у наукометричній базі даних 

Web of Science: 

Horbachova K., Dudaryov V., Zarosylo V., 

Baranenko D., Us O. The right on euthanasia: the 

experience of the world’s developed countries and the 

prospects of its implementation in Ukraine. Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory. 2020. Vol. 23, 

Iss. 1, P. 1-6. (0,5 др. арк.) 

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 

------ 

 

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 №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 
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