
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Зінченко Ірина Олександрівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Кваліфікація злочинів проти життя особи. Проблеми 

кваліфікації сукупності кримінальних правопорушень - 1,5 

друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Розділ підручника «Повторність, сукупність та рецидив 

кримінальних правопорушень» Розділ підручника 

«Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових 

та інших особистих прав і свобод громадян».   Статті щодо 

завдання та функцій кримінального права – 4,92 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навч. 

посібника, наукові статті,  

тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, підручник. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Вперше проаналізовані  склади  кримінальних 

правопорушень проти виборчих прав  громадян на пiдставi 

останніх змін кримінального закону. Згідно із новим 

законодавством написаний розділ підручника 

«Повторність, сукупність  та рецидив кримінальних 

правопорушень». Висловлено нові погляди на завдання та 

функції кримінального права. 

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. 

Розробила проект закону «Про вдосконалення  

кримінальної відповідальності за порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності, релігійних переконань, 

інвалідності та за іншими ознаками (ст.161 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 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

 

Ні 



законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовних та інших 

державних органів. 

 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму 

Верховного Суду України, 

ВССУ та їх рецензування 

 

Ні 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Ні 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

1. Науково-правовий висновок на проекти законів 

України:  

     «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, 

щодо відповідальності за постановлення суддею (суддями) 

упередженого судового рішення» реєстр. № 3500 

     «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, 

щодо відповідальності за постановлення суддею (суддями) 

неправосудного судового рішення судді» реєстр. № 3500-1 

     «Про внесення змін до статті 375 Кримінального 

кодексу України» реєстр. № 3500-2 

«Про внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу 

України, щодо умисного ухвалення завідомо незаконного 

та необґрунтованого рішення суду» реєстр. № 3500-3.  

2. Науково-правовий висновок на запит 

Конституційного Суду України щодо відповідності 

Конституції України  (конституційності) положень статей 

96-1, 96-2 Кримінального кодексу України. 

3. Науково-правовий висновок на запит ВР України 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до КК 

України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності 

за невиконання Президентом України, народними 

депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборчої програми» 

(реєстр. № 4024 від 02.09.2020 р.)  

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.«Круглий стіл» до 95 річчя з дня народження академіка 

В.В.Сташиса –травень 2020. 

2.Міжнародна наукова конференція «Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє» 22-23 жовтня 2020 р. Конференція в режимі 

Zoom 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

Статті: 0,85 друк. арк. 
1. «Уточнення змісту завдань Кримінального кодексу 

України як важлива складова реформи кримінального 

права». У співав. з Шевченком Є.В.// Економічна теорія і 

право. - 2020.- №.2 –С.145-161.- 0,8 друк. арк. 



друкованих аркушів.  2. «До питання щодо уточнення змісту охоронної 

функції кримінального права» У співав. з Шевченком 

Є.В.// Економічна теорія і право. - 2020.- №.3 –С.117-

136. -0,9 друк. арк.               

Тези: 0,3 друк. арк. 
«До питання щодо удосконалення поняття  повторності  

кримінальних  правопорушень  у чинному Кримінальному 

кодексі  України».- Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України : матеріали між нар. наук  

конф., м.Харків, 17-19 жовт. 2019 р./ редкол.: В.Я.Тацій 

(глов.ред), А.П.Гетьман, Ю.В.Баулін та ін.-Харків:Право, 

2019.- С. 92-98. – 0,3 друк. арк.  

Підручник: 3,77 друк. арк. 
Кримінальне право України: Загальна 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. Розділ ХІІІ (с. 260-290) – Харків : Право, 

2020. – 584 с – 2,0 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. Розділ VI § 1, 2, 5, 6 (с. 131-149, 163-179) – 

Харків : Право, 2020. – 768с. – 1,77 друк. арк  

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, 

у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

 

Не було 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, 

у інших наукометричних 

базах даних. 

1.«Уточнення змісту завдань Кримінального кодексу 

України як важлива складова реформи кримінального 

права» – індексується в Index Copernicus, Google Scholar, 

Crossref. 

2.«До питання щодо уточнення змісту охоронної функції 

кримінального права» – індексується в Index Copernicus, 

Google Scholar, Crossref. 
10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Ні 

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 ) 

 

Ні 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву 

стипендії, премії). 

 

Не була 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Міжнародний юридичний форум –вересень 2020  р.  

м.Харків. 

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


17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

 

      

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

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