
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК

1. Володіна Оксана Олександрівна

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

доцент, доцент кафедри кримінального права № 2

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

Відмежування захоплення заручників від суміжних злочинів. Кваліфікація 

злочинів за об'єктивною стороною -1,5 д.а.

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

Відмежування захоплення заручників від суміжних злочинів. Кваліфікація 

злочинів за об'єктивною стороною -1,5 д.а .

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.) -  Розділ навчального посібника, тези наукової доповіді.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці проблемних 

питань кримінальної відповідальності за злочини проти волі, честі та 

гідності особи, а також дослідженні проблем кваліфікації злочинів за 

об'єктивною стороною.

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

не приймала.

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

приймала.

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів -  не приймала.

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України -  не 

працювала.



5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України -  не 

працювала.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади -  

консультації органів МВС та прокуратури Харківської області.

6. Зв’язок з практикою:

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не проводила.

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів -  не готувала.

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування -  не

приймала.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам -не  читала.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян -

1. Науково-консультативний висновок адвокату Беспалому Т.Г, 

відповідь на клопотання від 26.12.2017 р.

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - не є.

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

та місце проведення) -

1. II Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 25 вересня 

2018 р.

2. Міжнародна наукова-практична конференція «Кримінально-правове 

регулювання та забезпечення його ефективності», м. Харків, 18-19 жовтня 

2018р..



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість д.а.

Тези:

1. Щодо питання про встановлення кола суб'єктів викрадення людини, 

вчиненого щодо малолітнього// Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Харків, 18-19 жовт. 2018 р. /  редкол.: В.Я.Тацій (голов.ред), В.І. Борисов 

(заст.голов, ред.) та ін. - Харків: Право, 2018. -  С. 285-290 (0,4 д.а.);

Навчальний посібник:

Володіна О.О. Розділ IV. Кваліфікація злочину за об'єктивною 

стороною// Основи кваліфікації злочинів (у спів. З Пановим М.І.) -  2,2 д.а. 

(авт. -1 ,1  д.а.)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science - немає.

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних - немає.

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - не є.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були не була.

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: відгук на докторські дисертації -  2, кандидатські -  1.

Кандидатська:

1) Відгук на автореферат кандидатської дисертації - Ольховенка Олега 

Ігоровича на тему «Кримінально-правова характеристика злочину відмова 

свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них обов'язків (cm. 385 КК України)».

Докторські:



Докторські:

1) Вознюка Андрія Андрійовича на тему «Теоретичні та практичні 

проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань 

та участь у  них як посягання на громадську безпеку»;

2) Данильченка Юрія Броніславовича на тему «Тероризм: 

феномен, детермінація, протидія»

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) не була.

15. Співробітництво з закордонними організаціями - не співпрацювала.

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - не 

приймала.

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не 

приймала.

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році -

1. Подяка директора Слідчо-криміналістичного інституту за високий 

рівень організації та активну участь у  вікторині з кримінального права 

«Злочин та покарання» серед юних правознавців м. Харкова

19. Керівництво написанням та рецензування тез наукових доповідей 

студентів 2 та 3 курсу -  опубліковано 22 тези.

« 27 » листопада 2018 р.

(підпис)

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


