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імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Зінченко Ірина Олександрівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Канд. юрид. наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

 «Кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров'я» 

- 1,5 друк.арк. 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

«Кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров'я» 

- 7 друк.арк 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

   Стаття, навчальний посібник, тези  

 

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 приймала 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Не рецензувала 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

Не консультувала 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

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, 

Не готувала 



 

 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

Не було 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Не було 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

Не було 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

Не є 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата 

та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

     Регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки і практики».-Квітень  

2019  р.- Харків. 

 III Міжнародний юридичний форум – 

вересень 2019 р.  м.Харків. 
 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальні посібники:     

  1. «Основи кваліфікації злочинів» : 

навч. посібник, за заг.ред.М.І.Панова.-

Харків:Право,2019. У співав.- с.280-374.- 

6,5 друк. арк. 

   2. «Кваліфікація кримінальних 

правопорушень проти життя та 

здоров'я»: навч.посібник; за 

заг.ред.М.І.Панова.-Харків:Право,2019.- 

У співав. з О.О.Володіною.-с. 3- 120. - 7 

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 

Член редакційної колегії Збірника тез 

доповідей  та наукових повідомлень 

учасників регіональної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики»  

квітень 2019  р.-Харків. 

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


 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Не була 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореф дис. докт. юрид. наук  

Гороха  О.П. «Звільнення від покарання 

та його відбування» разом із Оробцем 

К.М. 

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 

Не брала 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 Дві Почесні грамоти Національного 

юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого (від Ректора).  

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-

педагогічними працівниками університету за 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Норма часу 

3 
«Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 

ефективності». Стаття.   У співав. з Пановим М.І.  // Право 

України». - №11.-2018.-С.   .-1 д.а.              
50 год 

7 

1.«Основи кваліфікації злочинів» : навч. посібник, за 

заг.ред.М.І.Панова.-Харків:Право,2019. У співав.- с.280-374  

2. «Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя 

 та здоров'я»: навч.посібник, за заг.ред.М.І.Панова.-Харків:  

Право,2019.-У співав. з О.О.Володіною.-с. 3- 120. - 6 д.а. 

  

160 год. 

 

250 год. 

13 
« До питання щодо удосконалення поняття  повторності 

кримінальних  правопорушень  у чинному КК України» Тези 

до конференції 17-19 жовтня 2019 р. -0,3 д.а.                            
20 год 

16 
Відгук на автореф дис. докт. юрид. наук  Гороха  О.П. 

«Звільнення від покарання та його відбування» разом із 

Оробцем К.М. 
15 год 

17 

1.Стаття у журналі «Світ науки та освіти».-2018.-№2. 

Ярмак А.Д.  студентка 3 курсу гр.1 ф-т 7 «Соціальна  

обумовленість кримінальної відповідальності за доведення      

до самогубства».    

 2. Х1Х Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції».-Харків,2019 Мішустіна 

К.Д. студентка. 3 курс гр..1 ф-т 7 «Ін формаційні 

правопорушення: регулювання в Україні»//.-С.217-219. 

 3. Всеукраїнська конференція «Юридична осінь 2019». Сало 

Д.С. , студентка 3 курсу гр..1  ф-т 7 «Деякі питання 

кримінальної  відповідальності за ухилення від сплати 

податків» 

15 год 

 

 

 

 

20 год 

  

 
 

 

 

Всього 575 год 

 

 


