
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Харитонова Олена Володимирівна 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
Канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної науково-дослідної 
роботи. 

Наука кримінального права в Україні: закономірності, 
сучасні тенденції та перспективи 
 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

Наука кримінального права в Україні: закономірності, 
сучасні тенденції та перспективи 
6,4 д.а. 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези). 

Статті, тези  

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Осмислення процесів формування наукового знання у 
галузі кримінального права, його когнітивних та 
інституціональних аспектів. Розуміння 
закономірностей та тенденцій його творення, що 
формує уявлення про потенціал досліджуваних 
проблем і надає орієнтири у реалізації практичних 
завдань, що стоять перед наукою. Фундаменталізація 
основ науки, що створює інтелектуальну платформу 
для розуміння сучасних процесів її розвитку та 
прогнозування перспектив, векторів майбутніх 
досліджень. 

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 круглому столі в офісі Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні в рамках проектного 
співробітництва з комітетами ВРУ «Концепція 
реформування законодавства про публічні 
правопорушення в Україні» 13 травня 2016 р.  

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 
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Суду України, їх рецензування 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

 

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) 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Політика в сфері боротьби зі злочинністю», (м. Івано-
Франківськ, 18-19 грудня 2015 р.) 
Науково-практична конференція «Теорія кримінально-
правової кваліфікації як феномен української 
кримінально-правової доктрини» (м. Львів, 16 січня 
2016 р.) 
Круглий стіл  «Кримінально-правове, кримінологічне 
та кримінально-виконавче забезпечення механізму 
реалізації прав та свобод людини і громадянина» (м. 
Запоріжжя, 10 березня 2016 р.) 
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Кримінально-правова політика України у дискурсі 
рішень Європейського Суду з прав людини» (м. Одеса, 
22 квітня 2016 р.) 
Міжнародна науково–практична конференція 
«Актуальні проблеми кримінального права та 
кримінології у світлі реформування кримінальної 
юстиції» (м. Харків, 19 травня 2016 р.) 
Львівський форум кримінальної юстиції (м. Львів, 18-
23-24 вересня 2016 р.) 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Соціологічні проблеми права: польська соціологія 
права XIX-XX ст.», (м. Київ, 30 вересня 2016 р.) 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Соціальна функція кримінального права: проблеми 
наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня, 2016 р.) 
Міжнародна наукова конференція з циклу «У пошуках 
оптимальної моделі ув’язнення» на тему 
«Багатовимірність ресоціалізаційних впливів 
у пенітенціарній роботі» (м. Ополе, Польща, 23‒26 
жовтня 2016 р.) 
Міжнародний науково-практичний симпозіум 
«Гуманізація кримінальної відповідальності та 
демократизація кримінального судочинства» (м. Івано-
Франківськ, 18-19 листопада 2016 р.) 
Міжнародна науково-практична конференція  
«Корупція як загроза національній безпеці України: 
попереджаємо, протидіємо, переслідуємо» (м. Київ, 29 
листопада 2016 р.) 

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 

Харитонова О.В. Сучасна кримінально-правова 
система в Україні: реалії та перспективи / Ю.В. Баулін, 
М.В. Буроменський, В.В. Голіна, В.К. Грищук, О.В. 
Зайчук, В.О. Навроцький, О.В. Наден, Ю.В. Нікітін, 
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р. робіт та їх обсяг. Н.М. Оніщенко, Ю.А. Пономаренко, М.І. Хавронюк, 

О.В. Харитонова, В.І. Шакун – Київ: ВАІТЕ, 2015. – С. 
75-168 (4,2 д.а.) 
Харитонова О.В. Програма навчальної дисципліни 
«Порівняльне кримінальне право» (галузь знань 08 
«Право», спеціальність 082 «Міжнародне право», 
перший (бакалаврський) освітній рівень) / уклад.: В.Я. 
Тацій, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, І.В. Самощенко, О.В. 
Харитонова – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2015. – 20 с. 
Харитонова О.В. Кримінально-правова політика у 
сфері права на отримання освіти: деякі методологічні 
питання дослідження // Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції ''Політика в сфері 
боротьби зі злочинністю'' [Текст]. - Івано-Франківськ, 
2016. – C. 79-84 (0,3 д.а.) 
Харитонова О.В. Теорія кримінально-правової 
кваліфікації як мова опису кримінально-правової 
реальності // Теорія кримінально-правової кваліфікації 
як феномен української кримінально-правової 
доктрини :  тези доповідей та повідомлень учасників 
науково-практичної конференції, 16 січня 2016 р., м. 
Львів. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 180-
183 (236 с.) (0,2 д.а.) 
Харитонова Е.В. Учителя: к сердцевине традиции // 
Шлях у науку: розповідь про вчителя / [уклад. : С.Ф. 
Денисов, Т. А. Денисова, О.П. Рябчинська; відп. ред. 
Т.А. Денисова]. – Запоріжжя, «Просвіта», 2016. – С. 
184-190 (0,4 д.а.) 
Харитонова О.В. Конвенція 1950 р. та практика 
Європейського Суду з прав людини в українському 
кримінально-правовому науковому дискурсі // 
Актуальні проблеми кримінального права та 
кримінології у світлі реформування кримінальної 
юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.–практ. конф. (19 
травня 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України: 
Харків. нац. ун-т внутр. справ та ін. – Харків, ХНУВС, 
2016. – С. 79-80 (0,3 д.а.) 
Харитонова О.В. Стратегічні засади реформування 
українських університетів // Innovative educational 
technologies: European Union experience and its 
implementation to the training of lawyers» : the abstracts 
of scientifically-methodological works by the results of 
international scientifically-educational internship, which 
was organized by Pan-European University for scientists 
of law schools of Ukrainian universities on August 10–13, 
2016 in Bratislava, Slovak Republic (232 р.) P. 219-222 
(0,4 д.а.) 
Харитонова О.В. «Соціальнe» у кримінальному праві: 
реконструювання дослідницького простору // 
Соціальна функція кримінального права: проблеми 
наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 12-13 жовт., 2016 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. 
ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 
2016. – С. 172-177 (564 с.) (0,3 д.а.) 
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Kharytonova O. «Social in criminal law : reconstructing 
the research areas // Socjologiczne problemy prawa: polska 
socjologia prawa XIX-XX w. (pod red. Prof. Wasyla 
Kostyckiego): materiały VI Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Praktycznej, 30 września 2016 r./ Instytut 
Założeń Legislacyjnych i Ekspertyzy 
Prawnej. Kijów: Wydawnictwo Instytutu Założeń 
Legislacyjnych i Ekspertyzy Prawnej, 2016 – S. 22-27 
(Sociologic problems of law: polish sociology of law in 
XIX-XX (edited by Prof. Vasyl Kostytskyi: materials 
of VI International scientific and practic conference, 
30 september 2016 / Institute of legislative predictions and 
legal expertise. Kyiv : Printing house «Institute of 
legislative predictions and legal expertise», 2016 – P. 22-
27) (0,3 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 
та інш. 

 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання 

 
 
 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради  є 

 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

Офіційний опонент по дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук 
Плутицької К.М. «Запобігання примушуванню до 
вступу в статевий зв'язок» (29.06.2016). 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат дисертації М. З. Вовк на тему 
«Кримінально-правова характеристика віку особи», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право 
Відгук на автореферат дисертації М. В. Карп’юк на 
тему «Насильницькі злочини проти власності за 
кримінальним правом України та Республіки Польща: 
порівняльний аспект», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право 
Відгук на автореферат дисертації Т. І. Пономарьової на 
тему «Звільнення неповнолітніх від покарання та його 
відбування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом\стипендіатом 

 

15. Співробітництво з 
закордонними організаціями 

Учасник Програми академічних обмінів з 
кримінального права ОБСЄ (м. Харків, Івано-
Франківськ, Львів, листопад 2016 р.) 
Сертифікований учасник освітнього курсу 
«Толерантність у транзитивних суспільствах: правові 
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аспекти», проведеного НАПрНУ за підтримки Black 
Sea Trust for Regional Cooperation та Robert Bosch 
Stiftung (м. Харків, 20 травня – 15 червня 2016 р.) 
Сертифікований учасник науково-педагогічного 
стажування у Панєвропейському університеті 
«Інноваційні освітні технології: досвід Європейського 
Союзу та його впровадження в процес підготовки 
юристів» (м. Братислава, Словацька республіка, 10-13 
серпня 2016 р.). 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

 

17. Участь у наукових 
дослідженнях Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

 

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) 

Керівник наукового гуртка з кримінального права, 
постійними членами якого є близько 15 студентів 
Публікації гуртківців: 
Полях Є.В. Кримінальна відповідальність держави // 
П’яті Харківські кримінально-правові читання: тези 
доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. 
студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 травня 2016 
р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін.; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2016 – С. 226-
228 
Довбенко К.О. Правове регулювання згоди особи на 
заподіяння шкоди її правам та законним інтересам в 
законодавствах країн світу: порівняльно – правовий 
аспект // Юридична наука в XXI столітті: перспективні 
та приорітетні напрями досліджень: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 
р.); юрид. факультет Запорізького національного ун-ту. 
– Запоріжжя, 2016 – С. 22-23 
Довбенко К.О. Правова природа згоди потерпілого на 
заподіяння шкоди його правам і законним інтересам // 
П’яті Харківські кримінально-правові читання: тези 
доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. 
студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 травня 2016 
р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін.; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2016 – С.69-71 
Корнєєва О.В. Межі втручання держави у права 
людини в контексті згоди потерпілого на заподіяння 
шкоди його право охоронюваним інтересам // П’яті 
Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та 
наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. 
студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 травня 2016 
р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін.; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2016 – С. 114-
116 
Шульга В.О. Деякі питання удосконалення 
відповідальності за злочини проти волі дитини // П’яті 
Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та 
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наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. 
студентів та аспірантів (м. Харків, 12-13 травня 2016 
р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін.; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2016 – С. 329-
330 
Участь гуртківців у конференціях: П’яті Харківські 
кримінально-правові читання (м. Харків, 12-13 травня 
2016 р.); Юридична наука в XXI столітті: перспективні 
та приорітетні напрями досліджень (м. Запоріжжя, 13-
14 травня 2016 р.) 
Інші форми роботи зі студентами: 
Лекція на тему «Кримінальне право як інструмент 
євроінтеграції в сучасних умовах» з циклу «Покоління 
без кордонів» у Молодіжній раді при Харківському 
міському голові (7 квітня 2016 р.); «Вища освіта та 
розвиток особистості» (Ліга студентів АПУ, 25 березня 
2016 р.) 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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