
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

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. 

Основні функції  кримінального права як детермінанти 

завдань Кримінального Закону, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

На прикладі § 7  Розділу VІ підручника з Особливої 

частини кримінального права України «Кримінальні 

правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина», 

досліджено реалізацію законодавчо визначених 

завдань кримінального закону, що обумовлюють 

основні функції кримінального права, 0.62 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези). 

Дослідження реалізації законодавчо визначених 

завдань кримінального закону, що обумовлюють 

основні функції кримінального права, на прикладі 

Розділу VІ «Кримінальні правопорушення проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина» (підручник з Особливої 

частини кримінального права України) 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розглянуто питання визначеності змісту основних 

функцій кримінального права та їх відповідність 

завданням закону про кримінальну відповідальність, 

що дає підґрунтя для подальшого теоретичного 

дослідження структурованості 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. 

 Підготовка висновку на проект закону України «Про 

запровадження кримінальної відповідальності за 

розповсюдження фальсифікованих результатів 

соціологічних опитувань громадської думки, 

пов’язаної з виборами» внесеного народним 

депутатом України Капліним С.М. реєстр. № 10080 

від 25.02.2019 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  

– 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

– 
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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 

– 

 

 

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. Участь у всіх конференціях та семінарах, що 

проводились у стінах Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого у 2018 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 року, м. 

Харків 

3. Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», м. Харків, 15 листопада 2019 року 

4. Всеукраїнський круглий стіл “Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 

мінливому світі”, Національна академія правових наук 

України, м. Харків, 19-20 квітня 2019 року  
9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг. 

Розділ VІ підручника з Особливої частини 

кримінального права України «Кримінальні 

правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина»: § 7 

(0,62 друк. арк.). 

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 ) 

 Підготовка відгуку (рецензування) на дисертацію 

Котяй Тетяни Вікторовни: «Тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність: поняття, види, 

значення», поданої на здобуття наукового ступеня 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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кандидата юридичних наук. 

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. 

Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту 

«за високий рівень організації та активну участь у V 

Всеукраїнському турнірі з кримінального права, серед 

студентів вищих юридичних навчальних закладів» 

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 та 

опубліковано 3 статті та 2 тез доповідей студентів.  

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

                                                                                                        Додаток 1 
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

7 

Публікація підручника з Особливої частини кримінального права України, 

рекомендованого до видання кафедрою університету: 

Розділ VІ «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина», § 7 (0,62 друк. арк.); 

 (0,62 друк. арк. × 50 год. = 31) 

31 

16 

Рецензування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук: Котяй Тетяни Вікторовни «Тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність: поняття, види, значення»  

(14 друк. арк. × 30 год. = 420 : 3 рецензента) 

140 

17 

Підготовка та рецензування наукової статті студента Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Васильєвої В. А. «Деякі 

питання визначення об’єкту кримінально-правової охорони при 

розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності досудового 

розслідування в контексті порушення принципу презумпції невинуватості» // 

«Молодий вчений» « № 4 (68) квітень, 2019 р. 

30 

 

Підготовка та рецензування наукової статті Запорожець A. A. 

«Криміналізація домашнього насильства – новела кримінального 

законодавства»// Вісник кримінального судочинства № 1/2019  

30 

 

Підготовка та рецензування наукової статті студента Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого Васильєвої В. А. «Деякі 

питання порівняльного аналізу складів злочину проти статевої 

свободи крізь призму положень Стамбульської конвенції » // 

«Молодий вчений» « № 11 (75) листопад, 2019 р. 

           30 
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Підготовка та рецензування наукової статті Лопошук Дар'ї Віталіївни «До 

питання про особливості характеристики ознак складів злочинів при замаху» 

Матеріали XХ Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика 

сучасної юриспруденції" т. 2 / Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків. 2019 

30 

 

Підготовка та рецензування наукової статті Куцого Вілора Васильовича 

«Проблеми відмежування інститутів амністії від помилування у 

кримінальному праві України» Матеріали XХ Всеукраїнської наукової 

конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" т. 2 / Асоц. 

випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Харків. 2019 

30 

     20 

Участь у підготовці висновку на проект Закону України «Про запровадження 

кримінальної відповідальності за розповсюдження фальсифікованих 

результатів соціологічних опитувань громадської думки, пов’язаної з 

виборами» внесеного народним депутатом України Капліним С.М. реєстр. № 

10080 від 25.02.2019 р. 

самостійно(100 год. : 1 = 100) 

100 

 Усього 421 
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