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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шевченко Євген Валерійович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Дослідження гіпотези як структурного елементу норми 

кримінального права, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Дослідження гіпотези як структурного елементу норми 

кримінального права, 1,75 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези). 

Наукові статті, тези.  

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розглянуто питання визначення змісту функцій 

кримінального права у їх співвідношенні з функціями 

закону про кримінальну відповідальність, що дає 

підґрунтя для подальшого теоретичного дослідження 

структури норм кримінального права.      

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. 

Участь у підготовці висновку на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо оптимізації кримінальної відповідальності 

суддів за постановлення завідомо неправосудного 

судового рішення» внесеного народним депутатом 

України Соболевим С.В. реєстр. № 6193 

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  

– 

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 

– 
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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. Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної 

конференції «Кримінально-правове забезпечення 

сталого розвитку України в умовах глобалізації», 

Харків, 12–13 жовтня 2017 р. 

2. Участь у всіх конференціях та семінарах, що 

проводились у стінах Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого у 2017 р. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Шевченко Є. В. Функції кримінального права та їх 

співвідношення із функціями закону про кримінальну 

відповідальність//Економічна теорія та право: зб. наук. 

пр. / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Харків: Право, 2017. 

№ 3 (30) – с. 171-185. -  0,91 д.а. 

2. Шевченко Є. В., Зінченко І. О. До питання щодо 

змісту функцій кримінального права та їх 

співвідношення із функціями закону про кримінальну 

відповідальність [Электронный ресурс] // Вісник 

Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 

2017. – Вип. 2 (9). – Заголовок з екрана. – 0,24 д.а. (у 

співавторстві). 

3. Шевченко Є. В.  Сучасне гуманітарне мислення як 

детермінанта юридичної освіти // Збірник тез наукових 

доповідей « Методика, дидактика та освітні практики» 

/ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / редкол. В. М. 

Єрмолаєв та ін. – Харків, 2017.– 0,2 д.а   

4. Шевченко Є. В., Зінченко І. О.  Одиничний злочин // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – С. 639–

641. – 0,1 д.а. 

5. Шевченко Є. В., Зінченко І. О. Продовжуваний 

злочин // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – С. 838–

840. – 0,1 д.а. 

6. Шевченко Є. В., Зінченко І. О. Складений злочин // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – С. 880–
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881. – 0,1 д.а. (у співавторстві) 

7. Шевченко Є. В., Зінченко І. О. Триваючий злочин // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – С. 970–

972. – 0,1 д.а. (у співавторстві) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

– 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних 

– 

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 

студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

Під моїм науковим керівництвом підготовлено для 

публікації 2 тез доповідей студентів.  

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

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


 4 

 


