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1. Зінченко Ірина Олександрівна

2. Кандидат юридичних наук, доцент

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи - 

Проблеми множинності злочинів, порівняльне кримінальне право -1 ,5  д.а.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи - 

Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально- 

правових норм» - 6,3 д. а.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.) -

Розділи навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Розглянуті питання 

кваліфікації множинності в аспекті нової практики та її відмежування від 

конкуренції кримінально-правових норм.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) -  не 

брала участі.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів.

1. Пропозиції та зауваження на проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»

2. Зауваження на проекти Закону України « Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за



порушення виборчого законодавства ( реєстр. №  8270, 8270-1, 8270-2, 8270-

5.3. Не брала участі.

5.4. -  не консультувала.

6. Зв’язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень -  не проводила.

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів -  не готувала.

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам- не було.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян -

1. Відповідь на запит Генеральної прокуратури України щодо 

кваліфікації злочину за ст.424 КК. Разом із Лановим М.І., Харитоновим 

С.О.

7.Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) -  не є.

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення):

1. Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» до 6 5 -р іччя  проф.. Бауліна Ю.В.-Харків, 7 вересня 2018.

2. Відповідальний секретар міжнародної науково-практичної 

конференції 18-19 жовтня 2018 р. «Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності». - м. Харків.

3. Готувала рекомендації конференції 17-18 жовтня 2018 р. 

«Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності». - 

м.Харків.



4. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки і практики».-Квітень 2018 p .-Харків.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів.

Статті

1. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в 

умовах глобалізації. У співав, з Пановим М.І. / /  Право України. - №1.-2018.- 

С. 292-306,- 1 д.а., .авт. 0,5 д.а.

2. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності». У співав, з Пановим М.І. .// Право України. - №10.- 

2018.-С.290-304 .-1 д.а., авт. 0,5 д.а.

тези:

1. Функції кримінального права та їх співвідношення із функціями 

закону про кримінальну відповідальність. У співав, з Шевченком Є.В. / /  

Вісник Асоціації кримінального права України: електрон, наук. вид. /  голов, 

ред. В.Я.Тацій.-Х.: ГО «ВАКП», 2017.-Bun 4(8).- С 283-287.- aem. 0,2 д.а.

2. Вплив ознак спеціального суб’єкта злочину на диференціацію 

кримінальної відповідальності. У співав, з Осадчею А.С.// Фундаментальні 

проблеми кримінальної відповідальності,- Харків, 2018.-С. 111-116,- 0,4 д.а., 

авт. 0,1 д.а.

Навчальний посібник:

1. Зінченко І.О. Розділ IX. Кваліфікація злочинів при їх множинності -1,2 

д.а., розділ X. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально- 

правових норм- 3,8 д.а. //Основи кваліфікації злочинів. - 5,0 д.а.

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 -



1. Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 17-18 

жовтня 2018 р. « Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності». -Харків.

2. Член редакційної колегії Збірника тез доповідей та наукових 

повідомлень учасників регіональної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми юридичної науки і практики» квітень 2018 р.-Харків.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є -  не є.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були -

1. Офіційний опонент по дисертації К.Г.Бикова «Кримінально-правова 

характеристика корупційних злочинів, пов ’язаних з незаконним заволодінням

та кримінологія; кримінально - виконавче право. 31 березня 2018.

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські -

1. Відгук на автореф. дис. докт. юрид. наук Вознюка A.A. «Теоретичні 

та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення 

злочинних об'єднань та участь у  них як посягання на громадську безпеку» 

(разом із Володілою О.О.).

2. Відгук на автореф. дис. канд. юрид наук Родіонової Т.В. « Місце 

вчинення злочину зва кримінальним правом України» (разом з Оробцем K.M.)

3. Відгук на автореф дис. канд. юрид. наук Орлова Ю.В. «Кримінально- 

правова характеристика злочину незаконне знищення виборчої документації 

або документів референдуму ( cm. 158-2 КК України)».

4. Є науковим керівником здобувача Курафєєва В.В. Дисертація 

«Кримінальна відповідальність за порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 

інвалідності та за іншими ознаками»,- Захист відбудеться 18 грудня 2018р.



14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) -  не була.

15. Співробітництво з закордонними організаціями -  не брала участі.

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією -

II Харківський міжнародний форум (25 -  28 вересня 2018 року м.

Харків)

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.

18. Які інші відзнаки отримали у звітному році -

1. Подяку проректора з навчальної роботи за активну участь у  

підготовці і проведенні «Науково-практичного турніру з кримінального 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»..

2. Почесна грамота від ректора з нагоди святкування Дня науки.

3. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту за високий 

рівень організації та активну участь у  вікторині з кримінального права 

«Злочин та покарання» серед юних правознавців м. Харкова

19. Є науковим керівником гуртка з кримінального права.

Наукове керівництво по написанню студентами тез доповідей та 

наукових повідомлень: 2 статті та 18 тез наукових доповідей

Участь у  підготовці і проведенні турніру з кримінального права.

« 27 » листопада 2018 р.

(підпис)

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


