
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

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-дослідної 

роботи. 

1. Актуальні проблеми вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його 

застосування. Міжнародне та порівняльне 

кримінальне право 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

1. Актуальні проблеми вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його 

застосування. Міжнародне та порівняльне 

кримінальне право 1,97 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

«Актуальні проблеми вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його 

застосування. Міжнародне та порівняльне 

кримінальне право»  

1. N. Shulzhenko, S. Romashkin «Internet 

fraud and transnational organized crime», Juridical 

Tribune (Tribuna Juridica), Bucharest Academy of 

Economic Studies, Law Department, vol. 10(1), 2020, 

p.162-172 (Web of Science) 0,44 д.а. 

2. N. Shulzhenko, S. Romashkin, L. Kotova 

The mechanism of international cooperation 

accordingly to UN Convention against Transnational 

Organized Crime Oct 2020, Revista de la Universidad 

del Zulia, 2020, p. 389-402 (Web of Science) 0,35 д.а. 

3. N. Shulzhenko, S. Romashkin, M. 

Rubashchenko, H. Tatarenko The problematic aspects 

of International core crimes and transnational crimes 

accordingly to International Law, Oct 2020, Revista de 

la Universidad del Zulia  376-388 (Web of Science) 

0,33 д.а. 

4. Shulzhenko, N., Romashkin, S., 

Shulzhenko, O., Mokhonchuk, S. (2020). 

Implementation of international crimes under the Rome 

Statute into national legal systems. Amazonia Investiga, 

9(28), 2020, 528-535 (Web of Science) 0,38 д.а. 

5. N. Shulzhenko, Romashkin S.I. Defining Of 

genocidal rape under the Rome Statute (Akayesu Case). 

Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії: міжнародна науково-практична 

конференція, м. Харків, 6-7 грудня 2019 р. – Харків: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 

2019. – ч.3. с. 133-135 (не було включено до звіту 

2019 р.) 0,15 д.а. 

6. N. Shulzhenko, Romashkin S.I. A historical 
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background of the concept of enforced disappearances 

in International Criminal Law. Сучасне 

державотворення та правотворення: питання теорії 

та практики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13-14 

грудня 2019 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська 

фундація права», 2019. – ч. ІІ. – с.115-119 0,15 д.а. 

(не було включено до звіту 2019 р.) 

7. N. Shulzhenko, Romashkin S.I. Canadian 

experience in domestication of International Core 

Crimes. International scientific and practical conference 

“Systematisation of Ukrainian and European legislation 

in the realities of the modern world”: Conference 

proceedings, December 27-28, 2019. Arad: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 0,12 д.а. p. 93-98 (не 

було включено до звіту 2019 р.) 

8. Демидова Л. М., Невідома Н. В. 

Пропозиції щодо стану боротьби з організованою 

злочинністю (кримінально-правові питання). 

Збірник нормотворчої та науково-аналітичної 

діяльності фахівців Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса Національної академії правових наук 

України у 2019 р.: законопроекти, науково-правові 

висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства / упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. 

Євтєєва, В. І. Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : 

Право, 2020. 320 с. С. 118-119 0, 05 д. а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджені практичні аспекти кваліфікації 

злочинів, що вчиняються стійкими злочинними 

об’єднаннями. Проаналізовано актуальні проблеми 

вдосконалення кримінального законодавства та 

практики його застосування, шляхом вивчення 

досвіду Англії, Франції, Німеччини та США.   

Досліджено проблеми імплементації Римського 

Статуту.  

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 у науково-

 



консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Проведено узагальнення судової практики 

розгляду судами кримінальних проваджень у 

злочинах, що вчиняються злочинними 

об’єднаннями, встановлені за даними Єдиного 

державного реєстру судових рішень. Проведено 

узагальнення судової практики Англії, Франції, 

Німеччини та США (злочини проти національної 

безпеки, життя та здоров’я, власності та ін.) 

 

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням 

суддів Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

- 

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 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1) Міжнародний науково-практичний «круглий 

стіл» «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», 

присвячений пам’яті академіка В.В. Сташиса (15 

травня 2020 р., м. Харків);  

2) Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» (22-23 жовтня 

2020 р., м. Харків). 

3) Дискусійна панель IV Харківського 

міжнародного юридичного форуму «Римський 

статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми мплементації до національного 

законодавства України», 25 вересня 2020 р. 

 

4) International Seminar on Human Rights and 



Humanitarian Law «Contemporary challenges for 

human rights and freedoms», Lublin, 28th of May 

2020. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

 

Наукові статті: 

1. N. Shulzhenko, S. Romashkin «Internet fraud 

and transnational organized crime», Juridical Tribune 

(Tribuna Juridica), Bucharest Academy of Economic 

Studies, Law Department, vol. 10(1), 2020, p.162-172 

(Web of Science) 0,44 д.а. 

2. N. Shulzhenko, S. Romashkin, L. Kotova The 

mechanism of international cooperation accordingly to 

UN Convention against Transnational Organized Crime 

Oct 2020, Revista de la Universidad del Zulia, 2020, p. 

389-402 (Web of Science) 0,35 д.а. 

3. N. Shulzhenko, S. Romashkin, M. 

Rubashchenko, H. Tatarenko The problematic aspects 

of International core crimes and transnational crimes 

accordingly to International Law, Oct 2020, Revista de 

la Universidad del Zulia  376-388 (Web of Science) 

0,33 д.а. 

4. Shulzhenko, N., Romashkin, S., Shulzhenko, 

O., Mokhonchuk, S. (2020). Implementation of 

international crimes under the Rome Statute into 

national legal systems. Amazonia Investiga, 9(28), 

2020, 528-535 (Web of Science) 0,38 д.а. 

Тези наукових доповідей: 

1. N. Shulzhenko, Romashkin S.I. Defining Of 

genocidal rape under the Rome Statute (Akayesu Case). 

Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії: міжнародна науково-практична 

конференція, м. Харків, 6-7 грудня 2019 р. – Харків: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 

2019. – ч.3. с. 133-135 (не було включено до звіту 

2019 р.) 0,15 д.а. 

2. N. Shulzhenko, Romashkin S.I. A historical 

background of the concept of enforced disappearances 

in International Criminal Law. Сучасне 

державотворення та правотворення: питання теорії 

та практики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13-14 

грудня 2019 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська 

фундація права», 2019. – ч. ІІ. – с.115-119 0,15 д.а. 

(не було включено до звіту 2019 р.) 

3. N. Shulzhenko, Romashkin S.I. Canadian 

experience in domestication of International Core 

Crimes. International scientific and practical conference 

“Systematisation of Ukrainian and European legislation 

in the realities of the modern world”: Conference 

proceedings, December 27-28, 2019. Arad: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 0,12 д.а. p. 93-98 (не 

було включено до звіту 2019 р.) 
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4. Демидова Л. М., Невідома Н. В. Пропозиції 

щодо стану боротьби з організованою злочинністю 

(кримінально-правові питання). Збірник 

нормотворчої та науково-аналітичної діяльності 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України у 

2019 р.: законопроекти, науково-правові висновки, 

пропозиції та зауваження до законодавства / 

упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, В. І. 

Борисов, С. С. Шрамко та ін. Харків : Право, 2020. 

320 с. С. 118-119 0, 05 д. а. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, 

у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science 

(тільки проіндексовані) 

1. N. Shulzhenko, S. Romashkin «Internet fraud 

and transnational organized crime», Juridical Tribune 

(Tribuna Juridica), Bucharest Academy of Economic 

Studies, Law Department, vol. 10(1), 2020, p.162-172 

(Web of Science)  

2. N. Shulzhenko, S. Romashkin, L. Kotova The 

mechanism of international cooperation accordingly to 

UN Convention against Transnational Organized 

Crime Oct 2020, Revista de la Universidad del Zulia, 

2020, p. 389-402 (Web of Science) 

3. N. Shulzhenko, S. Romashkin, M. 

Rubashchenko, H. Tatarenko The problematic aspects 

of International core crimes and transnational crimes 

accordingly to International Law, Oct 2020, Revista de 

la Universidad del Zulia  376-388 (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 редколегії науково-практичного журналу 

«Світ науки і освіти» 

(http://wse.nlu.edu.ua/index.html) 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

- 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

- 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати (окремо 

докторські та кандидатські 

) 

- 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Стипендіат програми «Prom – international 

scholarship exchange for PhD students and academic 

staff 2019-2020», проект організований у рамках 

програми розвитку освіти та знань, що 

фінансується за підтримки європейського 

соціального фонду.  

15. Співробітництво з The European Law Students’ Association (ELSA), 

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

організаціями 

науковий координатор та рецензент у межах Legal 

Research Group on Criminal Law.  

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

в межах НДДКР «Проблеми формування сучасної 

доктрини кримінального права України» 

(УкрІНТЕІ: 0117U000285), що виконується в 

Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності ім. академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України  

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) 

Керівництво гуртком з кримінального права. 

Надруковано 4 статті під керівництвом викладача 

та 3 тез наукової доповіді. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 
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