
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Харитонова  

Олена Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права № 1  

3. Тема і обсяг запланованої 

річної НДР 

Кримінально-правове наукознавство як рефлексія 

науки кримінального права. 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної НДР 

Кримінально-правове наукознавство як рефлексія 

науки кримінального права. 3,2 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР. 

Статті, тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджені рефлексії сучасної науки кримінального 

права щодо її базових напрямів та артикульовані 

глобалістичні та гендерні акценти в сучасному 

кримінально-правовому просторі 

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 

 

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 

Лекція для директорів по персоналу та топ-

менеджерів українських та міжнародних 

компаній на Першій People Management 

конференції SHARETHON 2017 «Ейджизм, 

проблеми рівності у сфері зайнятості та 

антидискримінаційні стандарти» 

  Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради 
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8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

IX
 

International Conference Systems of Protection of 

Human Rights in Europe and in Australia & Oceania 

Universal’s Context – Regional’s Specific – 

Implementations' Conditioning on the occasion of the 60
th

 

anniversary of the Rome Treaties, 25
th

 anniversary of 

signing the Treaty of European Union and 30
th

 anniversary 

of establishment of the Australian Human Rights 

Commission 24-25 kwietnia 2017 r., Warsaw, Poland 

Global Gender Forum (м. Харків, 7 липня 2017 р.) 

Колоквіум «Фемінізм та кримінальне право: тренди, 

виклики, реконструкції» (м. Харків, 2 березня 2017 р.) 

Харківський форум «Гендер. Конфлікт. Безпека.» (м. 

Харків, 16 вересня 2017 р.) 

Перша People Management конференція 

SHARETHON 2017 (м. Київ, 21 вересня 2017 р.) 

Львівський форум кримінальної юстиції (м. Львів, 22-

23 вересня 2017 р.) 

Відкрита лекція в Українському католицькому 

університеті «Як мода ставала правом, а право - 

модою» в рамках проекту «Human Rights Talk» (м. 

Львів, 22 вересня 2017 р.) 

1-й Харківський Міжнародний Юридичний Форум 

«Право та проблеми сталого розвитку у 

глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Глобалізація, плюралізм та кримінальне право: 

перспективи розвитку» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017)  

Міжнародна конференція «Угода про Асоціацію як 

інструмент правових реформ в Україні» (м. Харків, 23 

жовтня 2017 р.) 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

   Харитонова О.В. Гендерні акценти в методології 

дослідження статевих злочинів // Гуманізація 

кримінальної відповідальності та демократизація 

кримінального судочинства: матеріали Міжнародного 

науково-практичного симпозіуму (м. Івано-

Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-

Франківського університету права імені Короля 

Данила Галицького, 2016. – С. 300-304 (0.4 д.а.) 

   Харитонова О.В. Глобалізаційна оптика та основні 

тренди розвитку сучасного кримінального права 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Політика в сфері боротьби зі злочинністю» 8-10 

червня 2017 року // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі 

злочинністю» з нагоди відзначення 25-річчя 

навчально-наукового юридичного інституту, [Текст]. – 

Івано-Франківськ, 2017. – С. 219-224 (255 с.) (0,4 д.а.) 

    Харитонова О. Глобалізація, плюралізм та 

кримінальне право: перспективи розвитку // 

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації : матеріали між нар. 

наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. 

Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред. та 

ін.) – Харків: Право, 2017. – С. 134-137 (560 с.) – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступа: 
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http://ivpz.org/images/pdf/zbirnik_konf_2017.pdf(0,4 д.а.) 

     Харитонова О.В. Класична школа кримінального 

права http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/07/19_Kharitonova.pdf (0,2 д.а.) 

     Харитонова О.В. Антропологічна школа 

кримінального права //  Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: 

Кримінальне право / редкол. : В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

– 2017. – С. 13-16 (0,4 д.а.) 

      Харитонова О.В. Кістяківський Олександр 

Федорович //  Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: 

Кримінальне право / редкол. : В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

– 2017. – С. 414-416 (0,4 д.а.) 

      Харитонова О.В. Класична школа кримінального 

права //  Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право 

/ редкол. : В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук України; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 

420-423 (0,4 д.а.) 

      Харитонова О.В. Новий соціальний захист у 

кримінальному праві //  Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: 

Кримінальне право / редкол. : В.Я. Тацій (голова), В.І. 

Борисов (заст. голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

– 2017. – С. 621-623 (0,4 д.а.) 

      Харитонова О.В. Таганцев Микола Степанович //  

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / 

редкол. : В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. 

голови) та ін. : Нац. акад. прав. наук України; Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 

954-955 (0,2 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 наукометричних базах 

даних. 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

http://ivpz.org/images/pdf/zbirnik_konf_2017.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/19_Kharitonova.pdf
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/19_Kharitonova.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради  

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Офіційний опонент по дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Наумової О.С. «Кримінально-правова протидія 

злочинам проти волі особи (за статтями розділу ІІІ 

Особливої частини КК України)» (02.10.2017). 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відзив на автореферат дисертації Т. В. Дубно на тему 

«Спосіб вчинення злочину за кримінальним правом 

України», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право 

Відзив на автореферат дисертації В. Я. Бондаренка на 

тему «Кримінальна відповідальність за незаконне 

поводження зі спеціальними технічними засобами 

негласного отримання інформації за кримінальним 

правом України», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право 

Відзив на автореферат дисертації С. П. Старосольської 

на тему «Кримінальна відповідальність за ухилення від 

відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією 

особи», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право 

Відзив на автореферат дисертації Резнік Юлії 

Степанівни «Принцип гуманізму та його реалізація в 

кримінальному праві України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.08 — кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

Сертифікований учасник Методологічної школи з 

викладання Європейської конвенції з прав людини та 

практики Європейського суду з прав людини у межах 

проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Гарантування дотримання прав людини при 

здійсненні правосуддя» (Київ, 13-16 липня 2017 р.) 

Тренер Школи ОБСЄ з кримінального права (м. 

Харків, 18-20 жовтня 2017 р.) 

Лектор Програми академічних обмінів з кримінального 

права ОБСЄ (м. Полтава, листопад-грудень 2017 р.) 

Сертифікований учасник навчального тренінгу «Угода 

про асоціацію: правовий орієнтир для українських 

юристів» проекту ЄС Association4U 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Модератор панельної дискусії на Global Gender Forum 

(м. Харків, 7 липня 2017 р.) 

Модератор Всеукраїнського флешмобу «16 Днів 

активізму проти насильства щодо жінок» в рамках 

щорічної кампанії Генерального секретаря Організації 

Об’єднаних Націй з боротьби з насильством щодо 

жінок (UNiTE) (м. Харків, 24 листопада 2017 р.) 
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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) 

Керівник наукового гуртка з кримінального права, 

постійними членами якого є близько 15 студентів. 

Публікації гуртківців: 

Балашова О., Гапонова Є. Відповідальність за 

порушення порядку електронного декларування: 

особливості кваліфікації // ЮНЕЖ «De Lege Ferenda». 

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини: матеріали круглого столу (м. 

Харків, 17 травня 2017 р.). – Х.: 2017. – С. 5-8 

Мурашко В. Об’єкт торгівлі людьми // Університетські 

кримінально-правові та кримінологічні читання : зб. 

тез доп. I Всеукр. курсант.-студент наук.-практ. конф. 

(16 черв. 2017 р., м. Харків) /  МОН України; МВС 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. 

Асоц. України. – Харків, 2017. – С. 80-85 

Баша К. А. Законопроект щодо хімічної кастрації:  

критичний погляд // Шості харківські кримінально-

правові читання «Україна на кримінально-правовій 

карті світу»: тези доп. та наук. повідомл. Учасників 

між нар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 

13 жовт. 2017 р. ) / редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.) та 

ін.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 14-16 

Белей О.В., Трофімов Б.Д., Шевченко Ю.А. 

Міжнародно-правові стандарти та національні 

кримінально-правові інструменти захисту права на 

свободу слова у професійній діяльності журналіста // 

Охорона та захист прав людини : студентська 

колективна монографія / наук. ред. к.ю.н. доц. О.В. 

Острогляд; ПВНЗ «Університет Короля Данила». – 

Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. –  С. 171-186  

      Участь гуртківців у конференціях: 

 Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини» (м. Харків, 17 

травня 2017 р.); 

I Всеукр. курсант.-студент наук.-практ. конф. 

Університетські кримінально-правові та 

кримінологічні читання (16 червня 2017 р., м. Харків);  

Шості харківські кримінально-правові читання 

«Україна на кримінально-правовій карті світу» (м. 

Харків, 13 жовтня 2017 р.); 

І Міжнародний конкурс студентських наукових 

проектів «Охорона та захист прав людини» (м. Івано-

Франківськ, 18 листопада 2017 р.) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 


