
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Зайцев Олексій Володимирович 
 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідницької роботи. 

«Проблеми встановлення суб’єктивних ознак 
кримінального правопорушення» (1,5 д.а) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідницької роботи. 

«Проблеми встановлення суб’єктивних ознак 

кримінального правопорушення» (2,8 д.а)  

4.1. Форма впровадження виконаних 
НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

Дві наукові статті у фахових виданнях і п’ять тез 
доповідей на конференціях 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

 Вперше вивчено медичні і правові аспекти 
застосування примусових заходів медичного характеру до 

осіб, визнаних обмежено осудними з урахуванням 

аналітичного огляду законодавства і наукових публікацій. 
Також вперше піддана аналізу статистична звітність МОЗ 

України про судово-психіатричні експертизи за 2002–

2019 гг., проведено вибіркове дослідження судових 

рішень ЄДРСР України. Пропонуються конкретні шляхи 
вирішення проблем законодавчої практики із урахуванням 

Проекту КК України. 

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. 

1. Відгук на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за 

порушення законодавства про санкції» (реєстр. № 5193 
від 02.03.2021 р.) 

2. Відгук на проект Закону України «Про внесення 

змін і доповнень до Кримінального кодексу України» 
(реєстр. № 5672 від 18.06.2021 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

_________ 

5.4. Робота консультантом інших вищих 
та державних органів влади 

_________ 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 
проведення інших досліджень  

Узагальнено доступну практику визнання осіб обмежено 

осудними і застосування до них примусових заходів 
медичного характеру (2001-2019рр.) 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

___________ 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 
рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах 

для практичних працівників 

27 квітня 2021 року вебінар «Особа, яка підлягає  

кримінальній відповідальності (Суб’єкт кримінального 

правопорушення)" в рамках проекту університету «Школа 
юного правознавця»  
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6.5. Підготовка відповідей на запити 

органів державної влади, 

організацій, 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) вебінар Робочої групи з питань розвитку 

кримінального права «Порівняльний аналіз застосування 

чинного та проєкту нового КК України за кримінальні 

правопорушення проти прав людини», 30 березня 2021 р. 
2) Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

впровадження нового Кримінального кодексу у правову 

систему України», 07 квітня 2021 року 
3) Науково-практична конференція, присвячена 

пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації 

України професора Тетяни Андріївни Денисової 
«Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: 

тенденції та інновації», м. Харків, 16 квітня 2021 р. 

4) Науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня 

народження професора Людмили Миколаївни 
Кривоченко - «Класифікація як проблема епістемології в 

кримінально-правових науках», м. Харків, 20 квітня 2021 

р. 
5) Науково-практичний круглий стіл «Кримінальний 

кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття», 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Київ, 29 квітня 2021 року. 

6) Науковий захід «Проєкт Кримінального кодексу 

України у вимірі верховенства права» в рамках V 

Харківського міжнародного юридичного форуму, який 
відбудеться, м. Харків, 21 вересня 2021 року 

7) Міжнародна наукова конференція "Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 
зміст", м. Харків, 20-22 жовтня 2021 року 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2021 р. 

робіт та їх обсяг. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 
вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

Проіндексовано у Web of Science Core Collection 

20.01.2021 року 

 

1) Зайцев, А. В. Памяти профессора Владимира 
Сергеевича Трахтерова (к 130-летию со дня рождения) = 

In memory of professor Vladimir Sergeevich Trakhterov (on 

his 130th birth anniversary) / А. В. Зайцев // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Право = Vestnik of Saint 
Petersburg university-law-vestnik sankt-peterburgskogo 

universiteta-pravo. - 2014. - Выпуск: 2. - C. 128-136. (0,6 

друк. арк.) 
 

проіндексовано у Scopus 08.02.2021 р. 

Журнал індексується у міжнародних базах Scopus, 

EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ. 

2) Zaytsev O. Problems of involuntary commitment in 

cases of diminished responsibility. Kanishchev, A., Zaytsev, 
O. Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology, 2020, 

11(4), p. 821–832 (вийшов друком у січні 2021 р., (1,07  

друк. арк.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням Журнал індексується у міжнародних та національних 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221803359
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100236862&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100236862&origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221802597
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221803359
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221803359
https://www.scopus.com/sourceid/21100792739?origin=resultslist
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вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

наукометричних базах даних: «Index Copernicus 

International» (Варшава, Польща); HeinOnline online 

database; 

 Google Scholar; 

Платформа «Наукова періодика України» в 

Національній бібліотеці України  

імені В.І. Вернадського НАН України;  Національний 

репозитарій академічних текстів. 

Журнал входить до переліку наукових фахових 

видань України, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата юридичних наук, категорія "Б" 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 

№ 886). 
1) Зайцев О. В. Обмежена осудність: перспективи 

вдосконалення законодавчої регламентації. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е.О. Дідоренка. Северодонецьк, 2020. Вип. 4 (92). С. 

140-151.  (вийшов друком у лютому 2021 року) (0, 93 

друк. арк) 

2) Зайцев О. В. Щодо визначення інтелектуальної 
ознаки психологічного критерію осудності (обмеженої 

осудності) в проекті КК України. Злочинність і протидія 

їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез 
доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління 

Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни 

Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. 

України. – Харків : ХНУВС, 2021. –  С.208-210. (0,21 

друк. арк.) 

3) Зайцев О.В., Каніщев А.В. Щодо визначення 
обмеженої осудності та її кримінально-правових наслідків 

у проєкті Кримінального кодексу України // 

Реформування кримінального законодавства України: 
сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. 

Харків, 22–23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. 

ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку 
кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. 

орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія 

Європейського Союзу в Україні. – Харків : Право, 2021. – 
С. 91-93. (0,21 друк. арк.) 

4) Зайцев О.В. Кримінальна відповідальність 

підсанкційних суб’єктів: законотворчі ініціативи Збірка 
тез доповідей учасників науково-практичного круглого 

столу “Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років 

після прийняття” (29 квітня 

року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя, Д.С. 
Птащенко, С.Д. Шапченко. К., 2021. – С. 84-87 (0,2 друк. 

арк.) 

5) До питання узгодженості окремих положень 
проекту КК України щодо заcобів безпеки із міжнародно-

правовими актами Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему України : 
матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.) / 

редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. 

Вишневська ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з 
питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. 

права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. – 

Харків : Право, 2021. – С. 36-38 (0,2 друк. арк.) 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47813
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47813
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yVsuMy4AAAAJ&hl=uk
http://nrat.ukrintei.ua/
http://nrat.ukrintei.ua/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-2-lipnya-2020-roku
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10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

 --------- 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 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 

студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у співавторстві з 

викладачем, участь у 

конференціях) 

Науково-дослідна робота здійснювалась із двома 

студентами 7 групи 3 курсу Інституту прокуратури та 
кримінальної юстиції -  Бодейко, В., Гулаткан С.  

 

Ними підготовлено наукові роботи для участі у 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за 2020/2021 
навчальний рік зі спеціальності «Правознавство», а також 

Харківському регіональному конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних 
наук. 

 

Бодейко В. отримала Сертифікат учасника ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за 2020/2021 

навчальний рік зі спеціальності «Кримінальне право» 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                      
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