
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Забуга Юлія Юріївна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

к.ю.н., асистент кафедри кримінального  

права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Проблеми реформування інституту обтяжуючих 

обставин у кримінальному праві України – 1,5 д.а 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Ефективність кримінального законодавства 

України – 2,615 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

 

 

Статті, тези, навчально-методичні посібники 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

1. Встановлено, що в науці кримінального 

права склалося два підходи щодо визначення 

змісту поняття «стан сильного душевного 

хвилювання»: вузький та широкий. 

Проаналізовано тлумачення понять «жорстоке 

поводження» та «дії, які принижують честь та 

гідність особи» у практиці ЄСПЛ. 

2. Обґрунтовано, що доцільніше задля 

визначення поняття "експлуатація людини" у 

тексті статті закону про кримінальну 

відповідальність, в якій встановлена заборона 

торгівлі людьми, використовувати відкритий 

перелік типових форм експлуатації. При цьому 

цей перелік підлягає скороченню за рахунок 

виділення більш широких форм експлуатації, 

якими, зокрема, є поняття "сексуальна 

експлуатація" та "трудова експлуатація". 

3. Визначені фактори, які впливають на 

швидкість розповсюдження COVID-19 серед 

населення деяких пострадянських країн та 

Польщі. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Не брала 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Не брала 

 

 

 

 

 



5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

Не здійснювала 

 

 

 

 

 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

Не проводилася 

 

 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

Не проводилася 

 

 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Проводила узагальнення судової практики щодо 

застосування ст. 149 КК України, а також ст. 325 

КК України та аналогічних норм у КК Білорусі, 

Молдови, Казахстану, Росії та Польщі в частині 

призначення покарань за вказані злочини. 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

Не здійснювала 

 

 

 

 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

Не здійснювала 

 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

20.11.2020 р. прочитала лекцію для працівників 

СБУ по темі: «Новели кримінального 

законодавства та перспективи його подальшого 

розвитку» 

 

 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

Не здійснювала 

 

 

 

 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

Ні 



інших органів місцевого 

самоврядування 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

– Медико-правовий форум, Харків, грудень 

2020 р.; 

–  ХІ Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція «Актуальні проблеми 

кримінального права», Київ, 20.11.2020 р.; 

–  Осіння школа з кримінального права 

«Лабораторія кримінальної правотворчості», 11-

13.11.2020 р.; 

–  Онлайн-тренінг «Людська гідність як 

конституційна цінність», організований 

Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, 9-

11.11.2020 р.; 

–  Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» (Харків, 22-

23.10.2020); 

–  V Всеукраїнська за міжнародною участю 

науково-практична конференція «Адаптація 

правової системи України до права ЄС: 

теоретичні та практичні аспекти», Полтава, 

22.10.2020 р.; 

– ІV Харківський міжнародний юридичний 

форум (дискусійні панелі "Забезпечення 

правопорядку в умовах коронакризи" 24-

25.09.2020 р. та публічна дискусія «Людська 

гідність і гендерна рівність: конституційні 

метаморфози», 25.09.2020 р.); 

– Он-лайн наук.-практ. круглий стіл 

«Запобігання корупції у приватному секторі», 

Харків, 01.07.2020 р.; 

– Міжнародна інтернет-конференція 

«Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи», Полтава, 29.04.2020 р.; 

–  І міжнар. конференція «Кримінальне 

правосуддя у підготовці майбутніх суддів, 

прокурорів, слідчих щодо європейського 

стандарту прав людини», Львів, 19-22.02.2020 р. 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

1. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Форми 

експлуатації людини: частина І. Форум права. 

2020. № 62(3). 29–43. URL: 

http://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-

Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf  1,6 д.а. (у 

http://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf
http://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf


та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

співавторстві із Михайліченко Т., особистий 

внесок – 0,8 д.а.) 

2. Забуга Ю. Ю., Соловйова В. С., 

Нестеренко І. В. Особливості кримінальної 

відповідальності за умисне вбивство, вчинене в 

стані сильного душевного хвилювання. Форум 

Права. 2020. № 61(2). 102–113. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-

Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf  1,2 д.а. (у 

співавторстві із Соловйовою В. та Нестеренко І., 

особистий внесок – 0,2 д.а.) 

3. «Legal regulation of epidemic safety under 

the COVID-19 Pandemic conditions in some post-

soviet countries and Poland», «Wiadomości 

Lekarskie», № 12, 0,72 д.а. (у співавторстві із 

Михайліченко Т. та Рак С., особистий внесок – 

0,24 д.а.) (подано до редакції) 

4.  «Перелік форм експлуатації за чинним 

КК України: постановка проблеми», І міжнар. 

конф. «Кримінальне правосуддя у підготовці 

майбутніх суддів, прокурорів, слідчих щодо 

європейського стандарту прав людини», Львів, 

19-22.02.2020, 0,3 д.а. (у співавторстві із 

Михайліченко Т., особистий внесок – 0,15 д.а.) 

5. «Розголошення лікарської таємниці в 

умовах поширення COVID-19: питання 

конкуренції норм», міжнар. інтернет-конф. 

«Правові засади епідемічної безпеки: виклики та 

перспективи», Полтава, 29 квітня 2020 р., 0,35 

д.а. (у співавторстві із Михайліченко Т.., 

особистий внесок – 0,175 д.а.) 

6.  «Деякі проблемні питання практичного 

застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб за вчинення 

корупційних злочинів ..», он-лайн наук.-практ. 

круглий стіл «Запобігання корупції у приватному 

секторі», Харків, 01 липня 2020, 53-58, 0,2 д.а.  

7.  «Теоретичні питання та механізми адаптації 

вітчизняної правової системи до права ЄС», V 

Всеукраїнська за міжнародною участю науково-

практична конференція «Адаптація правової 

системи України до права ЄС: теоретичні та 

практичні аспекти», Полтава, 22.10.2020 р. 0,16 

д.а. (у співавторстві із Михайліченко Т., 

особистий внесок – 0,08 д.а.). 

https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf


8. «Форми експлуатації людини за чинним 

КК України». ХІ Всеукраїнська науково-

теоретична конференція «Актуальні проблеми 

кримінального права», Київ, 20.11.2020 р. 0,34 

д.а. (у співавторстві із Михайліченко Т., 

особистий внесок – 0,17 д.а.). 

9. 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. 200 с. (9,8/0,1 д.а). 

10. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Особлива частина» відповідно до вимог 

ECTS для студентів ІІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, 

В. І. Тютюгін, C.В. Гринчак та ін. 4-те вид., 

переробл. і допов. Х., 2020. 176 с. (8,5/0,5 д.а) 

 

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. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Форми 

експлуатації людини: частина І. Форум права. 

2020. № 62(3). 29–43. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-

Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf 

DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849 

(всього - 1,6 д.а., особистий внесок – 0,8 д.а.) 

(Index Copernicus International) 
2. Забуга Ю. Ю., Соловйова В. С., 

Нестеренко І. В. Особливості кримінальної 

відповідальності за умисне вбивство, вчинене в 

стані сильного душевного хвилювання. Форум 

Права. 2020. № 61(2). 102–113. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-

Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf 

DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3883819  

(всього – 1,2 д.а., особистий внесок – 0,2 д.а.) 

(Index Copernicus International) 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Ні 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf
http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849
http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
http://doi.org/10.5281/zenodo.3883819
http://journals.indexcopernicus.com/++++-+-+,p24787537,3.html


 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

Не є членом спеціалізованої вченої ради 

 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Не була опонентом дисертаційних захистів 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Не здійснювала 

 

 

 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Ні 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Не здійснювала 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Не брала 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не брала 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Немає 

 

 

 

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. Стаття у співавторстві із Соловйовою В. 

та Нестеренко І.: 

Забуга Ю. Ю., Соловйова В. С., Нестеренко І. 

В. Особливості кримінальної відповідальності за 

умисне вбивство, вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання. Форум Права. 2020. № 

61(2). 102–113. URL: 

https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-

Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf 

2. 4 тез доповідей, надрукованих студентами 

самостійно: 

2.1. Боровенська Г.В. Чи потрібне зниження 

мінімального віку кримінальної відповідальності 

за новим кримінальним кодексом України? С. 493-

498. Міжнар. наук.-практ. круглий стіл 

«Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», м. 

Харків, 15 трав. 2020 р., 776 с 

2.2. Зеленська К.С. Особливості кримінальної 

відповідальності за вбивство матір’ю 

https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf
https://forumprava.pp.ua/files/102-113-2020-2-FP-Zabuha,Soloviova,Nesterenko_11.pdf


новонародженої дитини за кримінальним 

законодавством зарубіжних країн, С. 559-564. 

Міжнар. наук.-практ. круглий стіл «Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

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

776 с. 

2. 3. Нестеренко І.В. Кримінальна 

відповідальність за рейдерство за чинним КК 

України. С. 623-627. Міжнар. наук.-практ. 

круглий стіл «Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації», м. Харків, 15 трав. 2020 р., 776 с. 

2.4. Уколова Є.О. Окремі аспекти звільнення 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

С. 701-704. Міжнар. наук.-практ. круглий стіл 

«Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», м. 

Харків, 15 трав. 2020 р., 776 с. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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


