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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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 міжнародно-

правового факультету 

 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Особливості законодавчого закріплення 

психічного насильства за кримінальним правом 

зарубіжних країн. - 1,5 друк. арк.. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Особливості кримінального покарання в Англії - 

1,94 друк арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

Статті, тези наукових доповідей, підручник. 

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. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Участь у розробці проекту Кримінального 

кодексу України. 
Розробка законопроекту щодо деяких змін про 

погрозу у КК України 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 
Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

 

Ні є 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Немає 



6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 
Ні 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації 

норм міжнародного кримінального права та 

гуманітарного права» №2689 від 27 грудня 2019 

року. 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата та 

місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. «Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє» /конференція в 

онлайн-режимі  спільно із Громадською 

організацією «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», Харків, 22-23 жовтня 2020 

року/                                    

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 : 0,9 друк. арк 

 «Особливості кримінального покарання щодо 

фізичних осіб в Англії» //Південноукраїнський 

правничий часопис. - Одеса.-№2.-2020.- 0,9 д.а. 

Тези: 0,34 друк. арк. 

«Позбавлення волі, як покарання за 

кримінальним правом зарубіжних країн» // 

Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України - 0,17 д.а. 

«Загальна  характеристика  обставин, що 

виключають кримінальну протиправність  діяння  

у  кримінальному  праві  зарубіжних  країн» 

//Інтеграція юридичної науки і практики в 

сучасних умовах. - Запоріжжя. - 21-22.09.20. - 

0,17 д.а. 

Підручник: 0,7 друк. арк. 
Кримінальне право України: Особлива частина : 
підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов 

та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. 

Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : 

Право, 2020. – 768 с. – Зі змісту Розділ VIII « 

Злочини проти довкілля» /ст.ст. 242-251 КК/  - 

0,7 д.а. 

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. 

1. Особливості кримінального покарання щодо 

фізичних осіб в Англії – індексується у  Index 

Copernicus International, «Google Scholar», 

«Research Bible (ResearchBib) 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

Ні 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

Не є 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1h29KzgAAAAJ&hl=ru


є 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Не був 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

 

Ні 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву стипендії, 

премії). 

 

Ні 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Ні 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

 

Ні 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не мав 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри      ______________________ 

(протокол № 6 від 04.12.2020 р.).                                                            (підпис) 
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