
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шевченко Євген Валерійович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Теоретичне дослідження структури норми 

кримінального права 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Досліджено деякі з проблем законодавчої техніки при 

конструюванні норм кримінального права 1,5 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези). 

Дослідження деякі з проблем законодавчої техніки при 

конструюванні норм кримінального права. Наукові 

статті, тези доповідей. 1,5 д.а. 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розглянуто питання визначеності змісту завдань 

кримінального Закону, що дає підґрунтя для 

подальшого теоретичного дослідження 

структурованості норм кримінального права.      

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. 

Участь у підготовці висновку на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за 

порушення авторського права і (або) суміжних прав» 
у частині внесення змін до ст. 176 КК та доповнення 

КК новою статтею 1761 КК (реєстр. № 5643), 

поданий Кабінетом Міністрів України 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

– 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

– 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

– 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

– 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

– 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

– 
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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 

– 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Участь у всіх конференціях та семінарах, що 

проводились у стінах Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого у 2021 р. 

2. Міжнародна наукова конференція «Особлива 

частина проєкту КК України: система та зміст», за 

підтримки Консультативної місії Європейського 

Союзу в Україні 21-23 жовтня 2021 року, м. Харків 

3. Науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції»  - Харків  - 30 

травня 2021 р. 

4. Науково-практична конференція «Реформування 

правової системи держави» (м. Ужгород, 26-27 червня 

2021 р.) 

5. Міжнародний юридичний форум –18  вересня  2021 

р.  м. Харків. 
 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Зінченко І. О., Шевченко Є. В. Лекція за темою: 

«Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина (статті 

157–184 КК). Кримінальні правопорушення проти 

виборчих прав громадян. Вісник Асоціації 

кримінального права України. 2020. № 2 (14). с. 366–

406. 2.26 д.а. 

http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/13263 

2. Проблемні питань кримінальної відповідальності за 

доведення до самогубства (ст. 120 КК України). 2021. 

№1 (44). с. 118–142.                    1. 34 д.а. 

http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/04/118-142.pdf 

3. Зінченко І. О., Шевченко Є. В.  До питання 

уточнення змісту завдань Кримінального Закону в 

проекті нового Кримінального Кодексу 

України//Матеріали міжнародної наукової 

конференціі «Реформування кримінального 

законодавства України: сучасність та майбутнє» 

Харків. Право. 2021 с. 65-69.  0. 24 д.а. 

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 

Crossref index, Copernikus International , Ulrichsweb.   

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

– 

 

http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/13263
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/118-142.pdf
http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/118-142.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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 

– 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

– 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

– 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

– 

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) 

Під моїм науковим керівництвом у 2021 році 

підготовлено та опубліковано 1 статтю та 13 тез 

доповідей студентів.  

Тези: 

1. Кулич М.В. Деякі питання кримінально правової 

кваліфікації евтоназії. // матеріали МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НОВІТНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ» м. 

Дніпро, 4-5 грудня 2020 р. Громадська організація 

«Правовий світ» м. Дніпро. с. 145-147 

2. Начос Р.Р. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень за новою редакцією статті 203-1 КК 

України  // матеріали МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії» 4-5 

грудня 2020 ХАРКІВ. ЧАСТИНА 2. с. 117-119. 

3. Кваша К.І. До питання про визначеність процесів 

застосування кримінально-правової кваліфікації // 

Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку 

та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 21 листопада 2020 

р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. с. 176-178. 

4. Ковальова Ю.В. Особливості відповідальності за 

вчинення кримінального проступку// Матеріали XXVI 

Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та 

практика сучасної юриспруденції" 20 грудня 2020 

ХАРКІВ. Том 2. с. 246-248. 

5. Батлук М.В. ПРОБЛЕМА НЕВІДПОВІДНОСТІ 

ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИДУ 

ПОКАРАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА// 

Юридичний науковий електронний журнал – 

електронне наукове фахове видання юридичного 

факультету Запорізького національного університету  
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№ 1, 2021  с. 214-217. 

6. Муштай Н.О. Проблемні питання кваліфікації 

замаху на кримінальне правопорушення// Матеріали X 

XVI Всеукраїнської наукової конференції «ЧИННИКИ 

РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ НАУК У ХХІ СТОЛІТТІ» 

м. Дніпро, 6-7 листопада 2020 р. Громадська 

організація «Правовий світ» м. Дніпро.  с. 179-182. 

7. Амосов О. Р. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ 

У СПІВУЧАСТІ // Сучасні тенденції розвитку                        

економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез 

доповідей міжнародної науково-      практичної 

конференції (Полтава, 18 листопада 2020 р.). Полтава: 

ЦФЕНД, 2020. с. 72-73. 

8. Гриценко М.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ 

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНСТИТУТУ МАЛОЗНАЧНОГО ДІЯННЯ// Матеріали 

XXVI Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та         

практика сучасної юриспруденції" 20 грудня 2020 р.  

ХАРКІВ. Том 2.с. 236-238. 

9. Давиденко Д.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗВОРОТНОЇ  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  КВАЛІФІКАЦІЇ У 

ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ//Матеріали 

Міжнародної науково-практичної  конференції 

"Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії" 4-5 грудня 2020 р.  ХАРКІВ. Частина 

1. с. 115-117. 

10. Кулакова І.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА 

ОЗНАКАМИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ//  

Матеріали Міжнародної науково-практичної  

конференції "Становлення громадянського суспільства 

в Україні: нормативно-правове підгрунтя".  м. Дніпро, 

30 квітня - 1 травня 2021р. Громадська організація 

«Правовий світ» м. Дніпро.  с. 108-112. 

11. Вовк А.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ  ЗМІН  ПРИ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ// 

Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку 

та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 21 листопада 2020 

р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. с. 171-172. 

12. Спасьон К.Ю. ПРАВИЛА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ 

СПІВУЧАСНИКІВ ПРИ ЕКСЦЕСІ ВИКОНАВЦЯ// 

Сучасні тенденції розвитку  економіки, фінансів, 

обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції. Полтава: ЦФЕНД, 

2020. с. 80-81. 

13. Бакланова О.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.260 КК// Матеріали 

XXV Науково-практичної конференції "Теорія та 

практика сучасної юриспруденції" 25 листопада 2020 

р.  ХАРКІВ. с. 421-423. 

 

Стаття: 
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Васільєва В.А. До питання з приводу презумпції 

невинуватості як «уявної» проблеми при боротьбі з 

корупцією// Електронне науково-практичне фахове 

видання, Журнал східноєвропейського права. – 2020. – 

№ 83. с.122-130.  

   

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                                       (підпис) 
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