
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК

7. Прізвище, ім’я та по-батькові. Харитонов Сергій Олександрович

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент.

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

Кримінальна відповідальність за військові злочини - 2 д.а.

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

Кримінальна відповідальність за військові злочини. Кваліфікація злочинів за ознаками 

суб ’єкта злочину -  25,8 д.а.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

наукові статті, тези наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Н аукова новизна отриманих  

результ ат ів полягає - висвітлені недостатньо дослідж ені у  літ ерат урі проблеми  

кримінальної відповідальності за військові злочини.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).

5.2. І. Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» №  7279 від 20 квітня 2 0 1 8 року

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 Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.



6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.

6.6. Відповідь на запит Генеральної прокуратури України від 12.03.2018 за №  

23/1/3-32669-17 щодо правової позиції використання cm.cm. 424, 365 та 426-1 КК  

України

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення).

- Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» м. 

Харків 7 вересня 2018p.;

- Міжнародна науко в о-практична конференція «Кримінально-правове регулювання 

та забезпечення його ефективності» м. Харків, 18-19 жовтня 2018p.;

XIV  Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського 

суспільства -  до правової держави» м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку правової системи» 8 листопада 2018 р. м. 

Дніпро;

- Міжнародна науково-практична конференція «Одеські юридичні читання» 9 

листопада 2018 р. м. Одеса.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

Монографія:

1. Харитонов С.О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за 

кримінальним правом України: монографія. -Харків: Право, 2018. -  328 с. -  20,5 д.а.

- Статті:

1. Лишение воинского звания по уголовному законодательству Украины IlLegea si 

viata. Iule 2018 С. 108-112 -  0,6 д.а.

2. Визначення окремих ознак військових злочинів// Вісник Національної академії 

прокуратури України 2018 №  1 (53) С. 78-75 — 0,6 д.а.

3. Тримання у  дисциплінарному батальйоні військовослужбовців// Вісник Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України 2018 №  2, С. 36-41 -0,6 д.а.



4. Співвідношення понять «військовий злочин» та «склад військового 

злочину»//Проблеми законності. 2018, -№  142 С. 179-188 -0,7 д.а.

5. Соціальна зумовленість військових злочинів// Visegrad journal on human rights №  

3 (volume 2) 2018 C. 180 -185 -  0,6 d.a.

6. військові злочини в системі кримінального законодавства України// Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Серія 

«Юридичні науки», т.29 (68).-2018.-№ 5. -  С. 107-112. -  0,6 д.а.

- Тези:

1 .Співвідношення загально правовій принципів та презумпцій при кваліфікації 

військових злочинів. «Від громадянського суспільства-до правової держави»// Захист 

прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: XIV Міжнародна науково- 

практична конференція «Від громадянського суспільства -  до правової держави»: 

Збірник тез доповідей. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна С. 196 -200 -  0, 2 д.а.

2. Деякі питання кримінальної відповідальності за військові злочини, вчинені в 

співучасті.//Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук, 

полілогу, м. Харків, 7 верес. 2018р. / [упоряд.: ЮВ. Баулін, Ю.А. Пономаренко]. -  Харків: 

Право, 2018. -  208 с.: іл. -  0, 2 д.а.

3. Військові злочини в системі кримінального законодавства України// 

Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 жовт. 2018. - Харків: 

Право, 2018. -  552с., С. 307-310-  0, 2 д.а.

навчальний посібник:

Розділ ІУ. Кваліфікація злочинів за ознаками суб’єкту злочину// Основи кваліфікації 

злочинів.-авт.. 1,0 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.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.

Кулькіна Я.С. Кримінальна відповідальність за порушення правил поводження зі 

зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для



4
оточення (ст. 414 КК України) на здобуття наукового ступеня доктора 

наук (спеціальність 12.00.08 -  Кримінальне право та кримінологія, кримінально- 

виконавче право). 24.11.2018р.

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.

Докторські:

1. Відзив на автореферат дисертації Шепітько М.В. Теоретико- 

методологічні засади формування системи протидії злочинам у  сфері правосуддя.

2. Відзив на автореферат дисерт ації Д анильченка Ю рія Броніславовича  

на тему «Тероризм: феномен, детермінація, протидія» на здобуття наукового  

ступеня доктора наук (спеціальність 12.00.08 — Кримінальне право та 

кримінологія, кримінально-виконавче право), (проф. Панов М.І., доц. Володіна  

О.О., доц. Харит онов С. О.)

Кандидатські:

1. Відзив на автореферат дисерт ації М ороза Андрія Олександровича 

«Кримінально-правове дослідж ення злочину втручання в діяльність захисника чи 

представника особи (ст . 397 К К  України)», поданої на здобуття наукового  

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право, (проф. Панов М.І., доц. 

Харитонов С. О.)

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 облдержадміністрацією.

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.

18. Почесна грамота від Харківського міського голови

Подяка Д ирект ора Слідчо-криміналістичного інституту Н Ю У  імені 

Ярослава Мудрого.

« 27 » листопада 2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри кримінального права № 2 
Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


