
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шульженко Надія Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

к.ю.н., доцент, асистент кафедри  кримінального 

права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми вдосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування за 

окремі кримінальні правопорушення 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні проблеми вдосконалення кримінального 

законодавства та практики його застосування за 

окремі кримінальні правопорушення 2,67 д.а.  

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

Монографії:  

1. Шульженко Н. В. Поняття стійкості 

злочинних об’єднань: аналіз правових позицій 

Верховного Суду. Moderni ́ aspekty vědy: XІV. Diĺ 

mezinárodni ́ kolektivni ́ monografie / Mezinárodni ́

Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: 

Mezinárodni ́Ekonomický Institut s.r.o., 2021. 870 с. С. 

847-857 0,36 д.а. 

Наукові статті:  

1. N. Shulzhenko, S Romashkin. Types of 

individual criminal responsibility according to article 25 

(3) of Rome Statute. Juridical Tribune/Tribuna Juridica. 

Volume 11, Issue 1, March 2021. p. 72-80 (Web of 

science, Scopus) 0,5 д.а. 

2. N. Shulzhenko, L. Demydova, Ye. Demydova, 

O Yu Dudchenko Intellectual property: search of the 

optimum model of legal protection. Amazonia Investiga. 

Vol 10 № 39 (2021). P.136-148 (Web of science) 0,35 

д.а 

3. N. Shulzhenko, S Romashkin. Legalization of 

gambling in Ukraine. Perspectives of Law and Public 

Administration. Volume 9, Issue 2, December 2020. P. 

182-188 (не увійшла до звіту за 2020 р.) 0,45 д.а 

4. Шульженко Н.В., Шевчук Н.В. Загадки 

кримінального кодексу України: дві статті з 

однаковим номером «286-1». Наукові перспективи. 

Вип. 11 (17). 2021. С. 231-244 0,46 д.а 

Тези наукових доповідей: 

1. Шульженко Н.В., Ромашкін С.І. Визначення 

поняття «організована злочинність» відповідно до 

європейського законодавства. Міжнародна науково-

практична конференція «Юридична наука України»: 

історія, сучасність, майбутнє», 5-6 листопада 2021 

р., м. Харків. – С. 120-122 0,17 д.а 

2. Шульженко Н. В., Ромашкін С. І. Поняття 

«організованої злочинності» відповідно до 

законодавства Італії. Юридична наука України: 

історія, сучасність, маиб̆утнє: міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 5–6 листопада 

2021 р. – Харків : Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2021. – Ч. 2. – 140 с. С. 117-

120 0,18 д.а 

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1580
https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1580
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/issue/view/40
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3. Шульженко Н. В. Міжнародний досвід 

боротьби із вчиненням кримінальних 

правопорушень організованою злочинністю. 

Юридична наука України: історія, сучасність, 

маиб̆утнє: міжнародна науково-практична 

конференція, м. Харків, 5–6 листопада 2021 р. – 

Харків : Східноукраїнська наукова юридична 

організація, 2021. – Ч. 2. – 140 с. С. 120-122 0,24 д.а. 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Досліджені практичні аспекти кваліфікації злочинів, 

що вчиняються стійкими злочинними об’єднаннями, 

розглянуто та проаналізовано поняття та ознаки 

організованої групи за проектом нового 

Кримінального кодексу України.  

Досліджено практичні аспекти кваліфікації 

кримінальних правопорушень, вчинених проти 

безпеки руху та експлуатації транспорту.  

Проаналізовано актуальні проблеми вдосконалення 

кримінального законодавства та практики його 

застосування, шляхом вивчення кримінального 

законодавства Англії, Франції, Німеччини та США 

та інших. 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  

 

 

 

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 

«Практика Європейського суду з прав людини щодо 

дорожньо-транспортних пригод» в межах 

сертифікованої програми «Захист прав учасників 

при ДТП» 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

Науковий висновок щодо кваліфікації дій осіб 

за сукупністю злочинів ст. 260 та ст. 110, 111 ККУ 

від 25.01.2021 

Науковий висновок щодо кваліфікації діянь 

передбачених ч. 1 ст. 2551 ККУ від 15.11.2021 

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) 

4th European Forum on Human Rights and 

Humanitarian Law «Time for individual, national and 

global solidarity: Domestic and international human 

rights norms and COVID-19» 16.04.2021  

Conference extradition and surrender Leiden 

University – Utrecht University – Maastricht University 

24-25 June 2021, Leiden 

Законодавче врегулювання форм 

відповідальності за колабораціонізм як складова 

реінтеграційного процесу тимчасово окупованих 

територій України: стан проблеми та шляхи 

вирішення, організованого Комітетом з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України 

спільно з Комітетом з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. 

Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України: міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків – Київ, 17 трав. 2021 р.). 

«Наукові коди поколінь»: семінар, присвячений 

90-річчю від дня народження проф. Л.М. 

Кривоченко (Харків, 20.04.2021 р.). 

V міжнародний науково-практичний круглий 

стіл «Сучасна доктрина кримінального права в 

правовій системі України: поняття, джерела, 

значення, проблеми формування» (м. Харків, 14 

травня).  Співорганізатори: Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності  імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України (сектор 

дослідження кримінально-правових проблем 

боротьби зі злочинністю), Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, ГО 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

Сателітний захід в рамках V Харківського 

міжнародного юридичного форуму Проtкт 

Кримінального кодексу України у вимірі 

верховенства права  

(м. Харків, 21 верес. 2021 р.). Організатори: Комісія 

з правової реформи при Президентові України, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Консультативна місія 

Європейського Союзу в Україні, Громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права». Міжнародна наукова конференція Особлива 
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частина Кримінального кодексу України: система 

та зміст (м. Харків, 20–22 жовт. 2021 р.). 

Організатори: Комісія з правової реформи при 

Президентові України, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права», Консультативна місія Європейського Союзу 

в Україні. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Монографії:  

1. Шульженко Н. В. Поняття стійкості 

злочинних об’єднань: аналіз правових позицій 

Верховного Суду. Moderni ́ aspekty vědy: XІV. Diĺ 

mezinárodni ́ kolektivni ́ monografie / Mezinárodni ́

Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: 

Mezinárodni ́Ekonomický Institut s.r.o., 2021. 870 с. С. 

847-857 0,36 д.а. 

Наукові статті:  

1. N. Shulzhenko, S Romashkin. Types of 

individual criminal responsibility according to article 25 

(3) of Rome Statute. Juridical Tribune/Tribuna Juridica. 

Volume 11, Issue 1, March 2021. p. 72-80 (Web of 

science, Scopus) 0,5 д.а. 

2. N. Shulzhenko, L. Demydova, Ye. Demydova, 

O Yu Dudchenko Intellectual property: search of the 

optimum model of legal protection. Amazonia Investiga. 

Vol 10 № 39 (2021). P.136-148 (Web of science) 0,35 

д.а 

3. N. Shulzhenko, S Romashkin. Legalization of 

gambling in Ukraine. Perspectives of Law and Public 

Administration. Volume 9, Issue 2, December 2020. P. 

182-188 (не увійшла до звіту за 2020 р.) 0,45 д.а 

4. Шульженко Н.В., Шевчук Н.В. Загадки 

кримінального кодексу України: дві статті з 

однаковим номером «286-1». Наукові перспективи. 

Вип. 11 (17). 2021. С. 231-244 0,46 д.а 

Тези наукових доповідей: 

4. Шульженко Н.В., Ромашкін С.І. Визначення 

поняття «організована злочинність» відповідно до 

європейського законодавства. Міжнародна науково-

практична конференція «Юридична наука України»: 

історія, сучасність, майбутнє», 5-6 листопада 2021 

р., м. Харків. – С. 120-122 0,17 д.а 

5. Шульженко Н. В., Ромашкін С. І. Поняття 

«організованої злочинності» відповідно до 

законодавства Італії. Юридична наука України: 

історія, сучасність, маиб̆утнє: міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 5–6 листопада 

2021 р. – Харків : Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2021. – Ч. 2. – 140 с. С. 117-

120 0,18 д.а 

Шульженко Н. В. Міжнародний досвід боротьби із 

вчиненням кримінальних правопорушень 

організованою злочинністю. Юридична наука 

України: історія, сучасність, майбутнє: міжнародна 

https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1580
https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1580
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/issue/view/40
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науково-практична конференція, м. Харків, 5–6 

листопада 2021 р. – Харків : Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2021. – Ч. 2. – 140 с. 

С. 120-122 0,24 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

1. N. Shulzhenko, S Romashkin. Types of individual 

criminal responsibility according to article 25 (3) of 

Rome Statute. Juridical Tribune/Tribuna Juridica. 

Volume 11, Issue 1, March 2021. p. 72-80 (Web of 

science, Scopus) 

2. N. Shulzhenko, L. Demydova, Ye. Demydova, O Yu 

Dudchenko Intellectual property: search of the optimum 

model of legal protection. Amazonia Investiga. Vol 10 

№ 39 (2021). P.136-148 (Web of science) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Наукові перспективи, наукове видання 

включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus (IC), міжнародної пошукової 

системи Google Scholar та до міжнародної 

наукометричної бази даних Research Bible 

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) 

Член редколегії Review of European and 

Comparative Law (Люблін, Польща) 

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 

The European Law Students’ Association (ELSA), 

науковий координатор та рецензент у межах Legal 

Research Group on Criminal Law, суддя II National 

Criminal Law Moot Court Competition, National 

Anticorruption Moot Court Competition 

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) 

Гурток з Рубащенко М.А. (кількість – 14 ), кількість 

надрукованих тез 1 та статей – 6 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1580
https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1580
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/issue/view/40
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/issue/view/40
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Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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