
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Горностай Алеся Вікторівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

К.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Превентивна функція кримінального права  

1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Превентивна функція кримінального права  друк.арк. 

1,63 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

1. Gornostay A. Сoerced sterilization as a reproductive 

rights violation. Wiad Lek. 2020;73(12 p. II):2902-

2908. 0,3 д.а. 

2. Горностай А.В. Класифікація видів насильницької 

стерилізації./ Класифікація як проблема 

епістемології у кримінально�правових науках: 

матеріали наук. семінару, присвяченого 90-річчю 

від дня народження проф. Л. М. Кривоченко, м. 

Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. Харитонова, 

І. А. Вишневська; за заг. редакцією проф. В. Я. 

Тація. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2021.-  С. 80-85., 0,2 д.а. 

3. Горостай А. В. Науковий семінар «Класифікація як 

проблема епістемології у кримінально-правових 

науках», присвячений 90-річчю від дня 

народження проф. Л.М. Кривоченко (1931-2015),  

м. Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. Харитонова, 

І. А. Вишневська; за заг. редакцією проф. В. Я. 

Тація. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2021.-  С. 7-10., 0,2 д.а. 

4. Горностай А.В. Окремі питання примусової 

стерилізації у проєкті нового Кримінального 

Кодексу України. / Кримінальні правопорушення 

проти публічного здоров’я в проєкті 

Кримінального кодексу України : матеріали наук.-

практ. вебінару, 25 трав. 2021 р. / уклад.: А. О. 

Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко ; НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса [та ін.]. – Харків : Право, 2021. - С. 34-37. 

0,2 д.а. 

5. Горностай А.В. Суб’єкт ст. 117 КК України : 

біологічна чи сурогатна мати? / Медичне право та 

фармацевтичне право: виклики сьогодення : 

матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. 

міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 2021 р. : елек-

трон. наук. вид. / [уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. 

Нога] ; Нац. акад. прав. Наук України ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків 

: Право, 2021. – С. 33-36.,  0,3 д.а.  

6. Горностай А.В. Примушування до стерилізації : 
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класифікація видів / Вісник асоціації 

кримінального права України. - 0,4 д.а. 

7. Горностай А. Позбавлення злочинців 

репродуктивного права: соціальна думка та 

законодавче регулювання. / Правове регулювання 

діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні 

виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. 

форуму, (м. Харків, 9–10 грудня 2021 р.):електрон. 

наук. вид. / [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко] ; 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор 

ОБСЄ в Україні [та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 

0,03 д. а.  

Gornostay A.V. Criminal law in public law: whether 

branch specialization is harmful to true science? / New 

Directions in Science and Education: Conference 

Proceedings of the 1st International Conference on 

Innovative Solutions in Science and Education 17 

Desember, 2021. Toronto, Canada, Primedia elaunch 

LLC, - 0,4 д.а. 

 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

У результаті дослідження сформовано підходи до 

вдосконалення  превенції вчинення кримінальних 

правопорушень у сфері реалізації репродуктивних прав 

людини. Одержані наукові результати дозволяють 

формувати законодавчу та правозастосовну практику на 

основі запропонованих стратегій щодо запобігання 

вчинення окремих кримінальних правопорушень проти 

здоров’я. 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

1. Формування пропозиції до статті 2.5.2. «Готування 

до злочину» та статті 2.5.3. «Замах на кримінальне 

правопорушення» проєкту нового Кримінального 

кодексу України, формованим Робочою групою з 

питань розвитку кримінального права. 

2. Формування пропозиції до статті 4.2.14. 

«Стерилізація особи внаслідок примушування або 

обману» проєкту нового Кримінального кодексу 

України, формованим Робочою групою з питань 

розвитку кримінального права. 

3. Формування пропозиції до статті 5.14.6. 

«Жорстоке ставлення до тварини» проєкту нового 

Кримінального кодексу України, формованим 

Робочою групою з питань розвитку кримінального 

права. 

4. Формування пропозиції криміналізації 

примушування до вагітності. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

 

Долучення до процесу формування нового Кримінального 

кодексу України. 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

_____ 
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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  

 

1. Опитування 46 медичних працівників та 52 

представника правозастосовних органів у зв’язку із 

дослідженням соціальної думки щодо стерилізації 

злочинців. 

 

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 

_____ 

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. Міжнародний круглий стіл «Проблеми 

впровадження нового Кримінального кодексу в 

правову систему України», 7 квітня 2021 р. Харків 

(Україна). 

2. Науковий семінар «Класифікація як проблема 

епістемології у кримінально правових науках», 

присвячений 90-річчю від дня народження проф. 

Л. М. Кривоченко. (20 квітня 2021 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого); 

3. Науково-практичний вебінар «Кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я в 

проєкті Кримінального кодексу України». (25 трав. 

2021 р.) 

4. Сателітний захід в межах V Харків. міжнар. юрид. 

форуму «Медичне право та фармацевтичне право: 

виклики сьогодення» (21 верес. 2021 р. м. Харків, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого). 

5. Сателітний захід в межах V Харків. міжнар. юрид. 

форуму «Проєкт нового кримінального кодексу 

України у вимірі верховенства права» (22 верес. 

2021 р. м. Харків, Національний юридичний 
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університет імені Ярослава Мудрого). 

6. VIII Львівський форум кримінальної юстиції. (16-

18 вересня 2021 р. м. Львів). 

7. Конституційний салон «Антидискримінація» в 

межах V Харків. міжнар. юрид. форуму (22 верес. 

2021 р. м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого). 

8. Міжнародна наукова конференція «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система 

та зміст», 20-22 жовтня 2021, Харків, Україна 

9. Правове регулювання діяльності у сфері охорони 

здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : V 

Мед.-прав. форум, (м. Харків, 9–10 грудня 2021 р.) 

10. 1st International Conference on Innovative Solutions 

in Science and Education (ISSE), Торонто, Канада, 

17 грудня 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. Gornostay A. Сoerced sterilization as a reproductive 

rights violation. Wiad Lek. 2020;73(12 p. II):2902-

2908. 0,3 д.а. 

2. Горностай А.В. Класифікація видів насильницької 

стерилізації./ Класифікація як проблема 

епістемології у кримінально правових науках: 

матеріали наук. семінару, присвяченого 90-річчю 

від дня народження проф. Л. М. Кривоченко, м. 

Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. Харитонова, 

І. А. Вишневська; за заг. редакцією проф. В. Я. 

Тація. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2021.-  С. 80-85., 0,2 д.а. 

3. Горостай А. В. Науковий семінар «Класифікація як 

проблема епістемології у кримінально-правових 

науках», присвячений 90-річчю від дня 

народження проф. Л.М. Кривоченко (1931-2015),  

м. Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. 

Пономаренко, А. В. Горностай, О. В. Харитонова, 

І. А. Вишневська; за заг. редакцією проф. В. Я. 

Тація. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, 2021.-  С. 7-10., 0,2 д.а. 

4. Горностай А.В. Окремі питання примусової 

стерилізації у проєкті нового Кримінального 

Кодексу України. / Кримінальні правопорушення 

проти публічного здоров’я в проєкті 

Кримінального кодексу України : матеріали наук.-

практ. вебінару, 25 трав. 2021 р. / уклад.: А. О. 

Гаркуша, Ю. Ю. Забуга, Т. О. Михайліченко ; НДІ 

вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса [та ін.]. – Харків : Право, 2021. - С. 34-37. 

0,2 д.а. 

5. Горностай А.В. Суб’єкт ст. 117 КК України : 

біологічна чи сурогатна мати? / Медичне право та 

фармацевтичне право: виклики сьогодення : 

матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. 

міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 2021 р. : елек-

трон. наук. вид. / [уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. 
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Нога] ; Нац. акад. прав. Наук України ; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків : 

Право, 2021. – С. 33-36.,  0,3 д.а.  

6. Горностай А.В. Примушування до стерилізації : 

класифікація видів / Вісник асоціації 

кримінального права України. - 0,4 д.а. 

7. Горностай А. Позбавлення злочинців 

репродуктивного права: соціальна думка та 

законодавче регулювання. / Правове регулювання 

діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні 

виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. 

форуму, (м. Харків, 9–10 грудня 2021 р.):електрон. 

наук. вид. / [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко] ; 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор 

ОБСЄ в Україні [та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 

0,03 д. а.  

8. Gornostay A.V. Criminal law in public law: whether 

branch specialization is harmful to true science? / New 

Directions in Science and Education: Conference 

Proceedings of the 1st International Conference on 

Innovative Solutions in Science and Education 17 

Desember, 2021. Toronto, Canada, Primedia elaunch 

LLC, - 0,4 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

 

1. Gornostay A. Сoerced sterilization as a reproductive 

rights violation. Wiad Lek. 2020;73(12 p. II):2902-2908. 0,5 

д.а. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

 

1. Горностай А.В. Примушування до стерилізації : 

класифікація видів / Вісник асоціації 

кримінального права України. - 0,4 д.а. 

2. Gornostay A.V. Criminal law in public law: whether 

branch specialization is harmful to true science? / New 

Directions in Science and Education: Conference 

Proceedings of the 1st International Conference on 

Innovative Solutions in Science and Education 17 

Desember, 2021. Toronto, Canada, Primedia elaunch 

LLC, - 0,4 д.а. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

Класифікація як проблема епістемології у кримінально 

правових науках: матеріали наук. семінару, присвяченого 

90-річчю від дня народження проф. Л. М. Кривоченко, м. 

Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. Пономаренко, А. 

В. Горностай, О. В. Харитонова, І. А. Вишневська; за заг. 

редакцією проф. В. Я. Тація. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2021. 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої 

вченої ради ви є 

 

1. Спеціалізована вчена рада для захисту дисертації 

Козака В. М. «Кримінальна відповідальність за 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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незаконних обіг транспортних засобів» (Харків, 

2021). 

2. Спеціалізована вчена рада для захисту дисертації 

Бойчука В. Ю. «Кримінальна відповідальність за 

передачу або збирання відомостей, що становлять 

службову інформацію, зібрану у процесі 

оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни» (Харків, 2021). 

 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

1. Рецензент на дисертацію Козака В. М. 

«Кримінальна відповідальність за незаконних обіг 

транспортних засобів» (Харків, 2021). 

2. Рецензент на дисертацію Бойчук В. Ю. 

«Кримінальна відповідальність за передачу або 

збирання відомостей, що становлять службову 

інформацію, зібрану у процесі оперативно-

розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 

сфері оборони країни» (Харків, 2021). 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

1. Відгук на дисертацію Козака В. М. «Кримінальна 

відповідальність за незаконних обіг транспортних 

засобів» (Харків, 2021). 

2. Відгук на дисертацію Бойчук В. Ю. «Кримінальна 

відповідальність за передачу або збирання 

відомостей, що становлять службову інформацію, 

зібрану у процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони 

країни» (Харків, 2021). 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

_____ 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

"Наука та освіта без кордонів" (SEB) на базі проекту "Наука без 

кордонів" (SWB) 

International educators and scholars foundation, IESF 

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. 

Диплом «Кращий викладач очима курсантів 2020/2021 

навчального року» від Інституту підготовки кадрів для 

СБУ. 

 

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) 

Науковий гурток з кримінального права на базі 

факультету адвокатури НЮУ імені Ярослава Мудрого 

(230 учасників, 2 тез, 5 конференцій). 

1. Кондратюк В. О. Науковий керівник: Горностай 

А.В. Невизнання алкогольного сп’яніння як 

обтяжуючої обставини покарання за кримінальне 

правопорушення. Матеріали XXV всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» (Харків, 20 

листопада 2020 р.). С.248-249.  

2. Радченко Я.М., Науковий керівник: Горностай 

А.В. Сексуальний примус у шлюбі: подружній 

обов’язок чи зґвалтування?: Науковий простір: 
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аналіз, сучасний стан, тренди та перспективи: 

матеріали I Всеукраїнської студентської наукової 

конференції (Т. 1), м. Київ, 19 листопада, 2021 рік / 

ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО 

«Європейська наукова платформа», 2021.  С. 38-41. 

3. Кондратюк В. О. Науковий керівник: Горностай 

А.В. Особливості примушування до вступу в 

статевий зв’язок: кримінально-правовий аналіз./ 

«Науковий простір: актуальні питання, досягнення 

та інновації». Тези доповідей учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів освіти та молодих вчених 23-24   

листопада 2021 р., Вінниця. -  С.336-338. 

4. Фаріга Є.В. Науковий керівник: Горностай А.В. 

Впровадження кримінальної відповідальності за 

порушення правил безпеки дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особами, які керують 

транспортними засобами в стані сп’яніння: аналіз 

українського законодавства та досвід окремих 

європейських країн. / «Науковий простір: актуальні 

питання, досягнення та інновації». Тези доповідей 

учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та молодих вчених 

23-24   листопада 2021 р., Вінниця. -  С.357-360. 

5. Власова Є.В.  Науковий керівник: Горностай А.В. 

Мінімальний вік притягнення до кримінальної 

відповідальності в різних країнах світу. / 

«Науковий простір: актуальні питання, досягнення 

та інновації». Тези доповідей учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів освіти та молодих вчених 23-24   

листопада 2021 р., Вінниця. -  С.360-362. 

6. Пригода К.І. Науковий керівник: Горностай А.В. 

Кваліфіковані склади кримінальних 

правопорушень суб’єктами яких є батьки дитини. / 

«Науковий простір: актуальні питання, досягнення 

та інновації». Тези доповідей учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів освіти та молодих вчених 23-24   

листопада 2021 р., Вінниця. -  С.350-352. 

7. Пруднікова І. Науковий керівник: Горностай А.В. 

Неосудність та обмежена осудність літніх людей із 

віковою деменцією / «Науковий простір: актуальні 

питання, досягнення та інновації». Тези доповідей 

учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів освіти та молодих вчених 

23-24   листопада 2021 р., Вінниця. -  С.338-340. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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