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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шевченко Євген Валерійович 
2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права 

3. Тема і обсяг запланованої річ-
ної науково-дослідної роботи. 

Структура норм кримінального права - 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично викона-
ної науково-дослідної роботи. 

Наукова робота присвячена проблемам визначення 
структури кримінально – правової норми на підставі 
сучасних теоретичних уявлень  – 1,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження викона-
них НДР (розділи монографії, 
підручника, навчал. посібника, 
наукові статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези.  
 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Розглянуто питання визначення змісту та співвідно-
шення між собою основних функцій кримінального 
права, що дає підґрунтя для подальшого теоретичного 
дослідження питання структури норм кримінального 
права.      

5. Участь у розробці законопроек-
тів та проектів інших нормати-
вних актів 

 
------------ 

5.1. Участь у підготовці законопро-
ектів (кодексів та інших зако-
нів) 

 
------------ 

5.2. Рецензування (підготовка екс-
пертних 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 

 
------------ 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень прак-

тики застосування законодавст-
ва та проведення інших соціо-
логічних досліджень  

 
------------ 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів 

 
------------ 

6.3. Участь у розробці проектів пос-
танов Пленуму Верховного Су-
ду України, їх рецензування 

 
------------ 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

 
------------ 

6.5. Підготовка відповідей на запи-
ти органів державної влади, ор-
ганізацій, громадян 

1. Відповідь на запит відділу СУ ГУНП в Харківській 
області № 2б131/119-24-2016 від 11.10.2016 року з 
приводу роз'яснення чинного законодавства України 
щодо суттєвих порушень виборчого права України 
під час реалізації громадянами України свого права 
передбаченого Конституцією України та іншими нор-
мативно-правовими актами. 
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7. Чи є ви депутатом місцевої ра-

ди, чи входите до складу інших 
органів місцевого самовряду-
вання 

 
------------ 
 

8. Участь у конференціях, семіна-
рах (повна назва та дата та міс-
це проведення) 

1. Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної 
конференції «Соціальна функція кримінального права: 
проблеми наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» (Харків, 12-13 жовтня 2016 р.) 
2. Участь у всіх конференціях та семінарах, що прово-
дились у стінах Національного юридичного універси-
тету ім. Ярослава Мудрого у 2016 році. 

9. Видавнича діяльність (моног-
рафії, статті, навчальні посібни-
ки, тези та ін.) дати перелік на-
друкованих у 2016 р. робіт та їх 
обсяг. 

1. До питання про зміст та місце гіпотези в структу-
рі норми кримінального права//Вісник НЮУ України 
«імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія 
та право / Відп. ред. Гетьман А. П. – Х.: Нац.юрид.ун-т 
України «ім. Я. Мудрого» ) – в редакції. Серія: Еконо-
мічна теорія та право / Відп. ред. Гетьман А. П. – Х.: 
Нац. ун-т «ЮАУ» –Вип. 1 (24) – с. 213-223. -  0,66 д.а. 

2. До питання про функції кримінального пра-
ва//Вісник НЮУ України «імені Ярослава Мудрого». 
Серія: Економічна теорія та право / Відп. ред. Гетьман 
А. П. – Х.: Нац.юрид.ун-т України «ім. Я. Мудрого» ) 
– в редакції. Серія: Економічна теорія та право / Відп. 
ред. Гетьман А. П. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ» –Вип. 3 (26) 
– 0,62 д.а. 

3. До питання про значення соціальної  функції 
кримінального права для праворозуміння. Соціальна 
функція кримінального права: проблеми наукового за-
безпечення, законотворення та правозастосування: ма-
теріали міжнар. наук.-прк. конф., 12-13. жовт. 2013 р. // 
редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) В.І. Борисов (заст. го-
лов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016 . – с. 133-137,0,27 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначен-
ням вихідних даних, у наукоме-
тричних базах даних Scopus, 
РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 

10. Чи являєтесь членом редакцій-
ної колегії якого-небудь видан-
ня 

 
------------ 

11. Вказати членом якої спеціалізо-
ваної вченої ради ви є 

 
------------ 

12. Опонентом яких дисертаційних 
захистів були 

 
------------ 

13. Підготовка відгуків на авторе-
ферати (окремо докторські та 
кандидатські ) 

Відгук на  автореферат дисертації  Г. І.  Богонюк на 
тему  «Кримінально-правова характеристика невико-
нання судового рішення», поданої на здобуття   науко-
вого  ступеня  кандидата  юридичних  наук  за спеціа-
льністю  12.00.08    –   кримінальне   право   та       кри-
мінологія; кримінально-виконавче право. 

14. Чи були у звітному році лауреа-
том\стипендіатом 

 
------------ 

15. Співробітництво з закордонни-
ми організаціями 

------------ 

16. Участь у наукових заходах спі-
льних з облдержадміністрацією 

------------ 
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17. Участь у наукових досліджен-

нях Науково-дослідного інсти-
туту правознавства та Науково-
дослідного сектору 

 
------------ 

18. Які відзнаки чи нагороди отри-
мали у звітному році. 

------------ 

19. Науково-дослідна робота зі сту-
дентами (гурток, кількість сту-
дентів у гуртку, кількість нау-
кових статей та тез, надрукова-
них студентами самостійно або 
у співавторстві з викладачем, 
участь у конференціях) 

під моїм науковим керівництвом підготовлено для пу-
блікації 2 тез доповідей студентів.  
 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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