
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Базелюк Вікторія Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

кандидатка юридичних наук, доцентка, асистентка 

кафедри кримінального права № 1 НЮУ ім. Я. 

Мудрого  

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти громадського 

порядку та моральності, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти громадського 

порядку та моральності, проти життя та здоров’я, 

корупційні кримінальні правопорушення 1,5 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Наукові статті, тези 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Гіперпосилання, яке містить порнографію, не можна 

вважати предметом кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 301 КК України. 

Медичне втручання, у тому числі з нелікувальною 

(нетерапевтичною) метою, може бути визнане 

правомірним лише за умови, якщо рівень небезпеки для 

здоров’я від такого втручання відповідає поняттю 

автономії особистості і тому не потребує безпосереднього 

втручання держави з міркувань нагальної соціальної 

необхідності.  

Зважаючи на те, що на практиці досить складно 

кваліфікувати доведення до самогубства малолітнього як 

умисне вбивство, доцільно було б, доки не буде 

прийнятий новий КК України, передбачити у чинному КК 

України доведення до самогубства малолітнього в якості 

самостійної особливо кваліфікуючої ознаки та встановити 

більш суворе покарання. 

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. 
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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 (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

1. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

окремих питань кримінально-правової кваліфікації 

діянь, пов’язаних із забрудненням та псуванням 

земель, запит адвоката Могильницького М. С. від 

09.04.2021. 

2. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

окремих питань кримінально-правової кваліфікації 

діянь, пов’язаних із привласненням, розтратою або 

заволодінням чужим майном шляхом зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем, 

запит адвоката Баранова Т. О. від 08.11.2021. 

3. Науково-правовий висновок щодо роз’яснення 

поняття потерпілого від кримінального 

правопорушення, запит адвоката Баранова Т. О. від 

24.11.2021. 

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. Міжнародна науково-практична конференція (м. 

Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 р.).  

2. Міжнародна наукова конференція «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система 

та зміст» (м. Харків, 20–22 жовтня 2021 р.) 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Базелюк В. В. Чи можлива відповідальність за ст. 301 

КК України за передачу гіперпосилання із 

зображенням порнографічного характеру. Сучасні 

проблеми правової системи та державотворення в 

Україні : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 р.). С. 

101–104. (0,25 д.а.) 

2. Tiutiuhin Volodymyr I, Baida Anton O, Bazeliuk 

Viktoriia V. Legal restrictions on medical intervention 

during operations on female genitalia for non-medical 

purposes. Wiadomości Lekarskie. 2020; 73(12 cz 2) : 

2909-2914. (0,35 д.а.) 

3. Базелюк В. В. Окремі досягнення та недоліки у роботі 

новостворених антикорупційних органів як одна із 

причин сповільнених кроків на шляху до подолання 

корупції. Юридичний науковий електронний журнал. 
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2021. № 10. С. 414–417. URL: 

http://www.lsej.org.ua/10_2021/109.pdf. (0,6 д.а.) 

4. Базелюк В. В. До питання кваліфікації доведення до 

самогубства малолітнього. Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст : 

матеріали Міжнародної наукової конференції 

(м. Харків, 20–22 жовтня 2021 р.). (0,3 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

Tiutiuhin Volodymyr I, Baida Anton O, Bazeliuk Viktoriia V. 

Legal restrictions on medical intervention during operations 

on female genitalia for non-medical purposes. Wiadomości 

Lekarskie. 2020; 73(12 cz 2) : 2909-2914. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Базелюк В. В. Окремі досягнення та недоліки у роботі 

новостворених антикорупційних органів як одна із 

причин сповільнених кроків на шляху до подолання 

корупції. Юридичний науковий електронний журнал. 

2021. № 10. С. 414–417. URL: 

http://www.lsej.org.ua/10_2021/109.pdf. (Index Copernicus 

International) 

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 ) 

1. Відгук на автореферат дисертації Бойченка Віталія 

Петровича «Кримінально-правова охорона 

суспільної моралі в Україні: антропологічний 

вимір», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. 

2. Відгук на автореферат дисертації Герелюка Тараса 

Богдановича «Кримінально-правова 

характеристика знищення, руйнування або 

пошкодження об’єктів культурної спадщини за 

законодавством України та країн Східної Європи», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук. 

3. Відгук на автореферат дисертації Гулякова 

Костянтина Володимировича «Кримінально-

правова характеристика незаконного проведення 

пошукових робіт на об’єкті археологічної 

спадщини, знищення, руйнування або 

пошкодження об’єктів культурної спадщини», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук. 

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 

 

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

Підготовлено 3-є тез наукових доповідей, надрукованих 

студентами самостійно: 

1. Байєр К. В. Гіпноз як спосіб вчинення 

кримінального правопорушення. Актуальні шляхи 

вдосконалення українського законодавства : зб. тез 

наук. доп. і повід. ХIІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції вчених, практикуючих 

юристів, аспірантів та студентів (м. Харків, 15 

травня 2021 р.). С. 110–112. URL: 

http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf. 

2. Карачевцева К. Д. Кримінально-правове 

регулювання відповідальності осіб похилого віку. 

Актуальні шляхи вдосконалення українського 

законодавства : зб. тез наук. доп. і повід. ХIІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

вчених, практикуючих юристів, аспірантів та 

студентів (м. Харків, 15 травня 2021 р.). С. 135–

137. URL: http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf. 

3. Мірошник О. Ю. Протидія торгівлі людьми: 

проблеми міжнародного і національного 

регулювання (м. Харків, 15 травня 2021 р.). С. 143–

145. URL: http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 

http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf
http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf
http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf
http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf
http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf
http://legalclinic.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/konf_yuk_vesna_2021.pdf
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