
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гуд Тетяна Миколаївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Кандидат юридичних наук, асистент, асистент 

кафедри кримінального права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Кваліфікація приховування злочину 1,5 

друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Кваліфікація приховування злочину. 1,8 

друк.арк. 

 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Наукові статті,  тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Обгунтована кримінально-правова оцінка 

доцільність кримінальної відповідальності за 

заздалегідь не обіцяне приховування злочину, 

суспільна небезпечність якого визначається 

протидією здійсненню досудового 

розслідування, виявленню та притягненню до 

кримінальної відповідальності винних осіб. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Участь у розробці проекту Кримінального 

кодексу України. 

Розробила проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо вдосконалення кримінальної 

відповідальності за приховування злочину (ст. 

396 КК України)»  

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень  

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Ні 



Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Ні 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України 

щодо виконання рішень Європейського суду з 

прав людини» (реєстр. № 4049 від 03.09.2020), 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата та 

місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. ІV Харківський юридичний форум 24-25 

вересня. м. Харків, НЮУ імені Ярослава 

Мудрого за підтримки Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні. Публічна дискусія «Людська 

гідність і гендерна рівність: конституційні 

метаморфози» (сертифікат учасника); 

2. Міжнародна наукова конференція 

"Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє", 22-23 жовтня 

2020 року, за підтримки  Комісії з питань 

правової реформи при Президентові України; 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; Громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

та Консультативної місії Європейського Союзу 

в Україні. м. Харків, 2020; 

3. Онлайн-дискусія «Злочини пов’язані із 

домашнім насильством – справи приватного 

обвинувачення чи відповідальність держави». 

Асоціація жінок-юристок України. 17.11.2020; 

4. Юридична осінь 2020, 20 – та міжнародна 

науково-практична конференція, 20 листопада 

2020 р. м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

1. Міжнародний вебінар «Хмарні сервіси для он-

лайн навчання на прикладі платформи Zoom» 

(на українській мові), 31.08-07.09.2020 р., м. 

Люблін, Республіка Польща 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті : 1,5 друк. арк. 

1. Гуд Т.М. Соціальна обумовленість 

встановлення кримінальної відповідальності за 

приховування злочину (ст. 396 ККУ). 

Економічна теорія та право. Ekonomic Theory 

and Law. № 3. 2020. С.137-152. 0,9 друк.арк. 

2. Гуд Т.М. До питання щодо удосконалення 

санкції за заздалегідь не обіцяне приховування 

злочину (ст.396 КК). Порівняльно-аналітичне 



право. Електронне наукове фахове видання № 4. 

2020. С.62-68. 0,6 друк. арк. 

Тези : 0,3 друк. арк. 

Гуд Т.М. До питання щодо вдосконалення 

кримінальної відповідальності за приховування 

злочину (ст. 396 КК України). Концептуальні 

засади нової редакції кримінального кодексу 

України. Матеріали міжнародної наукової 

конференції. М.Харків, 17-19 жовтня 2019 року. 

Харків: «Право». 2019. С.486-489. 0,3 друк.арк. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

Не було 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

  Соціальна обумовленість встановлення 

кримінальної відповідальності за приховування 

злочину (ст. 396 ККУ). Економічна теорія та 

право. Ekonomic Theory and Law. № 3. 2020. 

С.137-152. 0,9 друк.арк. (Index 

Copernicus International, Google Scholar, Central 

and Eastern European Online Library (CEEO), 

Ulrich’s Periodicals Directory, 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN),  

  До питання щодо удосконалення санкції за 

заздалегідь не обіцяне приховування злочину 

(ст.396 КК). Порівняльно-аналітичне право. № 4. 

2020.С.62-68.  Електронне наукове фахове 

видання. 0,6 друк.арк. (Index Copernicus 

International, Google Scholar). 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Ні 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Ні 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Ні 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

Ні 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Ні 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не одержувала 

      

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 6 від 04.12.2020 р.)                                                                       (підпис) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32321
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32321
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2050
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2050
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://pbn.nauka.gov.pl/
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