
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Самощенко Ігор Вікторович 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

к.ю.н.,доцент (0,25 ставки). Декан факультету 

 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

«Характеристика психічного насильства у 

кримінальному праві» - 0,37 друк. арк..  

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Насильницькі злочини- поняття, система та 

кваліфікація  - 0,7 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези та інш.). 

 

Наукова стаття, тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих результатів Удосконалення чинного законодавства щодо 

кримінальної відповідальності, тлумачення нових  

його положень, рекомендації щодо кваліфікації 

вчиненого 

5. Участь у розробці законопроектів та 

проектів інших нормативних актів. 

 

Немає 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

Немає 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів. 

 

Немає 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Немає 

5.4. Робота консультантом інших вищих та 

державних органів влади 

Немає 

6. Зв’язок з практикою: Немає 

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень  

 

Немає 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 

Немає 

6.3. Участь у розробці проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України, 

ВССУ та їх рецензування 

 

Немає 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Немає 

 

6.5. Підготовка відповідей та висновків на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій, 

громадян. 

 

Немає 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, чи 

входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому 

числі робочих та дорадчих). 

 

Немає 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у зарубіжних 

конференціях) 

1. 1.Освітній захід: «Демократичні інновації в теорії та 

на практиці: досвід Швейцарії та виклики для 

України» (за підтримки Посольства Швейцарії в 

Україні) (17.04.2019.)  

/м.Харків, вул.Динамівська,4, а.506/ 

1. 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Україна і Європейський Союз: шлях до сталого 

розвитку (17.05.2019.)  
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2. /м.Харків, вул.Пушкінська,77, а.11/ 

3. Круглий стіл: «Закон про мову: єднає чи 

розділяє» (22.05.2019.) /м.Харків, 

вул.Динамівська,4, а.506/ 

3. 4. Круглий стіл: «Україна – ЄС: шлях до сталого 

розвитку» (15.11.2019)  

/м.Харків, вул.Пушкінська,77, а.11/ 

                                     ІНОЗЕМНІ: 

1.Семінар-практикум: «Розвиток інноваційних 

освітніх програм та навчальних планів» (за 

підтримки «Програма USA ID «Нове правосуддя»») 

(22.-23.03.2019.) /м.Харків, вул.Динамівська,4, 

а.506/ 

2. Семінар-практикум: «Плекання етичного 

освітнього середовища та інтерактивного 

викладання правничих дисциплін» (23.-24.-5.2019.) 

/м.Львів, Український католицький університет) 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Наукова стаття : «Характеристика шантажу за 

кримінальним правом України та зарубіжних країн» 

// Науковий Вісник міжнародного  гуманітарного 

університету. Серія Юриспруденція. Збірник 

наукових праць.- Випуск 39.- Одеса, 2019. /0,7 друк. 

арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

Немає 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

«Характеристика шантажу за кримінальним правом 

України та зарубіжних країн» // Науковий Вісник 

міжнародного  гуманітарного університету – 

індексується в «Index Copernicus» 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

Немає 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої 

вченої ради ви є 

Немає 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Немає 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

Немає 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії, премії). 

Немає 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

«Програма USA ID «Нове правосуддя»» 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 

Немає 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Немає 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

Почесна грамота від Ректора НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 3 від 05.12.2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для обліку за 2019 р. 

(доц.. Самощенко І.В., 0.25 ставки) 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

4 

Публікація наукової статті у виданні, що не входить до переліку наукових 

фахових видань України: 

«Характеристика шантажу за кримінальним правом України 

та зарубіжних країн» // Науковий Вісник міжнародного  

гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. Збірник 

наукових праць.- Випуск 39.- Одеса, 2019.  /0,7 д.а./ 

40 годин  

 УСЬОГО 40 годин 

 

 


