
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Ус Ольга Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Кримінально-правовий вплив, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Кримінально-правовий вплив, 2,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Наукова стаття у наукометричній базі даних Web of 

Science: 

Us Olha, Brusakova Oksana, Nischymna Svitlana, Panova 

Oksana. Ukraine and It’s Conformity in Application with 

International Standard for Preventing the Spread of Narcotic 

Drugs. Issue 46 (2021). P. 135-149. Web of science. 

(0,5 др. арк.). 

Us Olha, Kulish Anatolii, Yunin Oleksandr, Shapovalova 

Iryna, Yaromii Ivan. Smuggling as a threat to economic 

security of the state. Entrepreneurship and sustainability 

issues. Vol. 8. Issue 3 (2021). P. 384-399. Web of science.  

(0,5 др. арк.). 

Наукові статті: 

Ус О. В. Формула кваліфікації в кримінальному праві // 

Право і суспільство. – 2021. – № 3. С. 128-137. (0,9 др. 

арк.). 

Ус О. В. Алгоритми кваліфікації в кримінальному праві // 

Прикарпатський юридичний вісник : збірник наук. праць. 

– 2021. – № 2 (37). – C. 91-95. (0,6 др. арк.) 

Тези доповіді: 

Ус О. В. Помилка у кваліфікації в кримінальному праві : 

Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: 

вектор удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конференції, присвяченої 25-й річниці Конституції 

України (м. Київ, 22 червня 2021 р. / редкол. : 

А. Б. Гриняк, О. О. Кот, Н. С. Кузнєцова та ін. Київ : 

Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. 

С. 218-222. (0,25 др. арк.). 

Ус О. В. Кваліфікація діяння, вчиненого особою, яка не є 

суб’єктом кримінального правопорушення : International 

scientific and practical conference «Legal science, legislation 

and law enforcement: traditions and new European 

approaches» : conference proceeding, July 9-10, 2021. 

Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. 

– С. 140-145. (0,25 др. арк.). 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

З’ясовано сутність та зміст алгоритму, алгоритмічних 

кроків та алгоритмічного процесу. Встановлено, що 

алгоритм кваліфікації в кримінальному праві – це система 

дій, модель, програма виконання у певному порядку 

відповідної послідовності операцій, що визначають 

процес пошуку результату – встановлення складу 

кримінально значимого діяння, передбаченого 

кримінальним законом (кримінального правопорушення; 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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діяння, що не є кримінально протиправним, проте має 

кримінально-правове значення; посткримінальної 

поведінки особи).  

Доведено, що для вирішення кваліфікаційного 

завдання алгоритмічний процес як система поступових 

взаємообумовлених та взаємопов’язаних операцій 

потребує поступового надання відповідей на питання: 

«так» чи «ні», що обумовлює подальшу логіку побудови 

запитань і розв’язання завдання щодо кримінально-

правової оцінки кримінально значимого діяння.  

Обґрунтовано, що алгоритм кваліфікації в 

кримінальному праві характеризується низкою 

особливостей, зокрема, скінченність, дискретність, 

визначеність, масовість (загальність), однозначність, 

результативність. 

Досліджено відмежування алгоритмів кваліфікації від 

етапів та правил кваліфікації.  

Запропоновані загальні вимоги побудови алгоритмів 

кваліфікації в кримінальному праві.  

Досліджено формулу кваліфікації в кримінальному 

праві. З’ясовано, що формула кваліфікації в 

кримінальному праві становить позначення кримінально-

правової норми, що підлягає застосуванню при здійсненні 

кримінально-правової оцінки кримінально значимого 

діяння, тобто сукупність літерного та цифрового 

позначення статті (частини, пункту статті) Особливої 

частини КК та (або) статті (частини статті) Загальної 

частини КК, які передбачають вчинене кримінально 

значиме діяння і мають застосовуватися. 

Встановлено, що формула кваліфікації як відтворення 

її результату і процес кваліфікації не збігаються, оскільки 

окремі статті (частини статті) Загальної частини, а іноді й 

Особливої частини КК використовуються при 

кваліфікації кримінально значимого діяння, проте на них 

може бути відсутнє посилання у формулі кваліфікації.  

Досліджено відмежування формули кваліфікації від 

правил кваліфікації, а також від формулювання 

обвинувачення.  

Висловлені пропозиції щодо удосконалення формули 

кримінально-правової оцінки кримінально значимого 

діяння. 

Запропоновані правила побудови формули кваліфікації 

в кримінальному праві. 

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 -------- 
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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  

-------- 

 

 

 

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. Взаємодія громадянського суспільства, особи і 

держави: вектор удосконалення: міжнар. наук.-практ. 

конференція, присвячена 25-й річниці Конституції 

України. М. Київ, 22 червня 2021 р.  

2. International scientific and practical conference «Legal 

science, legislation and law enforcement: traditions and new 

European approaches» : conference proceeding, July 9-10, 

2021. Wloclawek, Republic of Poland. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Наукова стаття у наукометричній базі даних Web of 

Science: 

Us Olha, Brusakova Oksana, Nischymna Svitlana, Panova 

Oksana. Ukraine and It’s Conformity in Application with 

International Standard for Preventing the Spread of Narcotic 

Drugs. Issue 46 (2021). P. 135-149. Web of science. 

(0,5 др. арк.). 

Us Olha, Kulish Anatolii, Yunin Oleksandr, Shapovalova 

Iryna, Yaromii Ivan. Smuggling as a threat to economic 

security of the state. Entrepreneurship and sustainability 

issues. Vol. 8. Issue 3 (2021). P. 384-399. Web of science.  

(0,5 др. арк.). 

Наукові статті: 

Ус О. В. Формула кваліфікації в кримінальному праві // 

Право і суспільство. – 2021. – № 3. С. 128-137. (0,9 др. 

арк.). 

Ус О. В. Алгоритми кваліфікації в кримінальному праві // 

Прикарпатський юридичний вісник : збірник наук. праць. 

– 2021. – № 2 (37). – C. 91-95. (0,6 др. арк.). 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Тези доповіді: 

Ус О. В. Помилка у кваліфікації в кримінальному праві : 

Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: 

вектор удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конференції, присвяченої 25-й річниці Конституції 

України (м. Київ, 22 червня 2021 р. / редкол. : 

А. Б. Гриняк, О. О. Кот, Н. С. Кузнєцова та ін. Київ : 

Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. 

С. 218-222. (0,25 др. арк.). 

Ус О. В. Кваліфікація діяння, вчиненого особою, яка не є 

суб’єктом кримінального правопорушення : International 

scientific and practical conference «Legal science, legislation 

and law enforcement: traditions and new European 

approaches» : conference proceeding, July 9-10, 2021. 

Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. 

– С. 140-145. (0,25 др. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

Наукова стаття у наукометричній базі даних Web of 

Science: 

Us Olha, Brusakova Oksana, Nischymna Svitlana, Panova 

Oksana. Ukraine and It’s Conformity in Application with 

International Standard for Preventing the Spread of Narcotic 

Drugs. Issue 46 (2021). P. 135-149. Web of science. 

(0,5 др. арк.). 

Us Olha, Kulish Anatolii, Yunin Oleksandr, Shapovalova 

Iryna, Yaromii Ivan. Smuggling as a threat to economic 

security of the state. Entrepreneurship and sustainability 

issues. Vol. 8. Issue 3 (2021). P. 384-399. Web of science.  

(0,5 др. арк.). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Ус О. В. Формула кваліфікації в кримінальному праві // 

Право і суспільство. – 2021. – № 3. С. 128-137. (0,9 др. 

арк.). 

Ус О. В. Алгоритми кваліфікації в кримінальному праві // 

Прикарпатський юридичний вісник : збірник наук. праць. 

– 2021. – № 2 (37). – C. 91-95. (0,6 др. арк.). 

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 

-------- 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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 _________2021 р.).                                                                          (підпис) 
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