
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Зінченко Ірина Олександрівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 
К.ю.н., доцент  

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

«Проблеми  вчення про кримінальне  

правопорушення. Правопорушення проти 

виборчих прав громадян». 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

«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 (статті 157-160 

КК)» У співав.-2 д.а.; «Порівняльне 

кримінальне право України та Англії: навч. 

посіб» . У співавторстві. Електронне 

видання- 2.д.а.; «Кримінальне 

законодавство України та зарубіжних країн. 

Порівняльні таблиці».-у співавтор.-2 д.а. 

«Проблемні питання кримінальної 

відповідальності за доведення до 

самогубства». - у співавтор.-1,3 д.а. 

Загальна -7,4 друк. арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

лекції, навчальні посібники, наукові статті, 

тези наукових доповідей. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Вперше проаналізовані склади 

кримінальних правопорушень проти 

виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина (статті 

157-184 КК) на підставі останніх змін 

кримінального закону. Удосконалено і 

доповнено розділи навчального посібника 

«Порівняльне кримінальне право України 

та Англії», вперше складені порівняльні 

таблиці із Загальної частини кримінального 

права України та Іспанії. Розглянуті 

проблемні питання кваліфікації доведення 

до самогубства. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 
 

5.2. Рецензування (підготовка      Науково правовий висновок на Закон 
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експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

України «Про внесення змін до 

законодавства України про адміністративні 

правопорушення, кримінального 

законодавства та кримінального 

процесуального законодавства щодо 

діяльності Служби безпеки України та 

розвідувальних органів (реєстр. № 4392)».      

       Висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України з метою 

забезпечення невідворотності покарання за 

корупційні кримінальні правопорушення  ( 

реєстр № 5137 від 23.02.21); 

     Висновок на проект Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо 

кримінальної відповідальності за 

адміністративне, економічне, військово-

політичне та інше співробітництво з 

державою агресором – колабораціонізм ( 

реєстр.№51 35 від 02.03.21) та Про внесення 

змін до  деяких законодавчих актів (щодо 

забезпечення відповідальності осіб, які 

здійснювали колабораційну діяльність ( 

реєстр № 5143 від 24.02.21);  

   Висновок на проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо захисту української мови як 

державної ( реєстр № 5670 від. 17.06. 21). 
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 соціологічних 

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. 
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6.5. Підготовка відповідей та висновків 

на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, 

організацій, громадян. 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та 

дорадчих). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

       Науковий семінар , присвячений 90-

річчю з для народження проф.. 

Л.М.Кривоченко «Класифікація як 

проблема епістемології у кримінально-

правових науках» 20 квітня 2021 р., 

м.Харків 

        Науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції»  - Харків  - 30 травня 2021 р 

      ІІ Науково-практична конференція 

«Реформування правової системи держави» 

(м. Ужгород, 26-27 червня 2021 р.) 

       Міжнародний юридичний форум –20-22  

вересня  2021 р.  м. Харків. 

       Науково-практична конференція з 

обговорення проекту Особливої частини 

Кримінального кодексу України –20-22 

жовтня 2021р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 

2019 р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

   Статті : 2,4 друк. арк 

       «Проблемні питання кримінальної 

відповідальності за доведення до 

самогубства». У співав. з Шевченком Є.В.// 

Економічна теорія і право. - 2021.- №.1 –С. 

118.-143 – 1,3.д.а. 

     «Доведення до самогубства: 

кримінально-правовий, віктимологічний та 

соціологічний аспекти»// У співав. з 

Черниш В.В.- Юридичний науковий 

електронний журнал.-2021.-№5 С.88-95. (0,4 

друк. арк) 

  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 (статті 157-

160 КК)». – І.О Зінченко, Є.В.Шевченко // 

Вісник асоціації кримінального права 

України, 2020, Том 2 (14).- С. 366-406.-2 д.а. 

Тези : 1,0 друк. арк 
1.  «До питання щодо методики викладання  

Загальної частини                         



 

 

4 

4 

кримінального права студентам – юристам» 

// Features of the application  of modern 

methodology of training of lawyers experience 

of foreign countries. 28 September - 30 

Oktober 2020. Arad, Romania 2020.- С.31-35. 

- 0,2 д.а.  

 2. «Ч и потрібен  «апгрейд» кримінальному 

праву України або audiatоr et altera pars» // 

Реформування кримінального 

законодавства України: сучасність та 

майбутнє.-матеріали міжн наук практ 

конференції м.Харків, 22-23 жовтня 2020 . -

Харків: Право, 2021.-50-55. (0,3 друк. арк) 

 3. «Уточнення змісту завдань 

Кримінального кодексу України як важлива 

складова реформи кримінального права» У 

співав. з Шевченко Є.В.// Реформування 

кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє.-матеріали міжн 

наук практ конференції м.Харків, 22-23 

жовтня 2020 .-Харків : Право, 2021.Тези с 

Шевченко. С.65-69. (0,3 друк. арк..) 

4. «Домашнє насильство: аналіз складу 

злочину за статтею 126-1 Кримінального 

кодексу України».- Тези у співав. з 

Тараніченко Ю.І. .- Матеріали П науково-

практичної конференції «реформування 

правової системи держави» ( м. Ужгород, 

26-27 червня 2020 р.) .-Херсон: видавництво 

«Молодий вчений», 2021 р.-С.86-90. (0,2 

друк. арк.) 

Навчальні посібники: 4,0 друк. арк..  

1. Порівняльне кримінальне право України 

та Англії: навч. посіб . У співавторстві.- 

електр. варіант. § 5. Стадії злочину за 

кримінальним правом України і Англії.   § 

6. Співучасть у злочині за кримінальним 

правом України і Англії.  Видання 2-ге  

Переробл. і доповн.- 2021.-2 д.а. 

 2. Кримінальне законодавство України та 

зарубіжних країн. Порівняльні таблиці  

статей (параграфів) Загальної частини 

Кримінального кодексу України 2001 року  

та Кримінальних кодексів зарубіжних країн. 

У співав. Електронне видання . -Харків, 

2021.- 2 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 

«Проблемні питання кримінальної 

відповідальності за доведення до 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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наукометричних базах даних. самогубства» індексується у - Crossref 

index, Copernikus International , Ulrichsweb. 

    «Доведення до самогубства: 

кримінально-правовий, віктимологічний та 

соціологічний аспекти» індексується у - 

Crossref index, Copernikus International , 

Ulrichsweb.  

    «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 (статті 157-160 

КК)» індексується у - Crossref index, 

Copernikus International , Ulrichsweb. 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

та кандидатські ) 

Підготовка відгуків на автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські – відзив на 

автореферат  кандидатської дисертації 

Бондаренко М.С. «Кримінальна 

відповідальність за незаконні дії з 

отруйними чи сильнодіючими речовинами 

або отруйними  чи сильнодіючими 

лікарськими засобами»  

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 
 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

 Міжнародний юридичний форум –20-22  

вересня  2021 р.  м. Харків. 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 
 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали 

у звітному році. 
 

      

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 4 від 30.11.2021 р.).                                                                     (підпис) 
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                        Опубліковані в 2021 р.тези студентів 

 

       У збірці  Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції»  випуск №1.- 2021.- Харків.- 30 квітня 2021 р. 

         1.Чуйко В.О. «Правове регулювання домашнього насильства в Україні та 

його ефективність в умовах пандемії Ковід 19» 

         2. Юхименко Д.С. «Порявняльно-правовий аналіз кримінальної 

відповідальності за торгівлю людьми ст. 149 КК України» 

    У збірці Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» випуск №2.- 2021.- Харків.- 30 травня 2021 р. 

         1.Гриньов  С.О. «Аналіз кримінальної відповідальності за одержання 

доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, 

перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» ( ст. 

301-1 КК) 

         2. Куценко Р.І. «Кримінально-правова охорона таємниці» 

         3. Лобода Д.О. «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних 

засобів:  склад та відмежування від диверсії» 

         4. Малюк А.С. «Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства 

матір'ю  своєї новонародженої дитини» 

         5. Нагаєва В.О. «Особливості кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення» 
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