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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шульженко Надія Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідницької роботи. 

Кримінальна відповідальність за злочини вчинені 

злочинними об’єднаннями,  1,5 друк. арк. 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідницької роботи. 

Наукові статті, навчально-методичні матеріали 

Виконано: 2, 62 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджені практичні аспекти кваліфікації злочинів, 

що вчиняються злочинними об’єднаннями, 

встановлені можливі шляхи запровадження досвіду 

зарубіжних країн в українське законодавство. 

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. 

 

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  

Проведення узагальнення судової практики розгляду 

судами кримінальних проваджень у злочинах, що 

вчиняються злочинними об’єднаннями, встановлені 

за даними Єдиного державного реєстру судових 

рішень. 

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 

 

6.5. Підготовка відповідей на запити 

органів державної влади, 

організацій, громадян 

підготовлено відповідь на лист Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності від 13 лютого 2019 р. щодо проведення 
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круглого столу на тему: «Стан боротьби з 

організованою злочинністю» (разом з Демидовою 

Л.М.) 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата 

та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. «Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення»: міжнар. наук.-практ. 

кругл. столу (Харків, 17 трав. 2019). 

2. «Концептуальні засади нової редакції 

кримінального кодексу України»: міжнар. наук.-

практ. конф. (17-19 жовт. 2019, Харків) 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2018 р. 

робіт та їх обсяг. 

1.N. Nevidoma, Popova, S. M., Melnykova, O. P., 

Zagorska, D. M. Condition and problems of formation of 

deposit resources of Ukrainian banks at the experense of 

household. Financial and Credit Activity-Problems of 

Theory and Practice. 1(28). – p. 46-54 (0, 4 д.а) 

2. Шульженко Н.В. Об’єктивно-суб’єктивні ознаки 

вчинення злочину організованою групою. Світ науки 

та освіти. Вип. 3, 2019. – с. 10-23 0, 59 д.а 

3. Shulzhenko N., Romashkin S. Defining Of genocidal 

rape under the Rome Statute(Akayesu Case). 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії», м. Харків, 6–7 грудня 2019 року 

(виходить в грудні) 0, 2 д.а 

4. Shulzhenko N., Romashkin S. A historical background 

of the concept of enforced disappearances in 

International Criminal Law. Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики», м. Одеса 

13-14 грудня 2019 року (виходить в грудні) 0, 3 д. а 

5. Shulzhenko N., Romashkin S. Canadian experience in 

domestication of International Core Crimes Міжнародна 

науково-практична конференція «Систематизація 

українського і європейського законодавства в 

сучасних реаліях» м. Арад, Румунія, 27–

28 грудня 2019 року (виходить в грудні) 0,3 д. а 

6. .Демидова Л. М., Шульженко Н. В. Доктринальні, 

законодавчій й правозастосовні проблеми боротьби з 

організованими формами злочинної діяльності. 

Матеріали наук. конф. за результатами роботи 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 

берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. 

Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 

37-40 0, 15 д.а 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

N. Nevidoma, Popova, S. M., Melnykova, O. P., 

Zagorska, D. M. Condition and problems of formation of 

deposit resources of Ukrainian banks at the experense of 

household. Financial and Credit Activity-Problems of 

Theory and Practice. 1(28). 2019– p. 46-54 Web of 

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

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Відсутні 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Так, науково-практичного журналу «Світ науки та 

освіти» 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради є 

Не є 

 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Не була 

 

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 

Не брала 

 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не брала 

 

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) 

Науковий гурток з кримінального права під 

керівництвом ас. Рубащенко М.А. та ас. Шульженко 

Н.В. – 15 студентів, 3 статті  

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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