
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Харитонова Олена Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права  

№ 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Права людини як центр сучасних кримінально-

правових досліджень 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Права людини як центр сучасних гендерних 

кримінально-правових досліджень; права людини в 

колоніальному дискурсі  2 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Монографія, стаття, тези 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

КМЄС в Україні 

Зустріч робочої групи з розробки нового 

кримінального кодексу. 

Київ, 27 вересня 2019 р. 

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 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Тренінг для викладачок/чів правничих шкіл в 

українських ВНЗ (Асоціація жінок-юристок ЮрФем, 

USAID), 6-7 листопада 2019 р., м. Львів 

Вебінар щодо кар’єрного зростання юристок для 

Асоціації жінок-юристок ЮрФем, 28 жовтня 2019 р. 

Тренерка сертифікатної програми «Практичний курс 

верховенства права» (з університетом Південної 

Кароліни США за підтримки USAID) 
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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). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

Круглий стіл Фонду народонаселення ООН 

«Відповідальність за домашнє насильство і насильство 

за ознакою статі: новели Кримінального кодексу 

України», 12 лютого 2019 р., м. Київ 

Круглий стіл EUAM «Міжвідомча співпраця для 

ефективного реагування системи кримінального 

правосуддя на насильство в сім’ї», 18 березня 2019 р., 

м. Київ 

Форум «Місто твоїх можливостей»,  презентація 

гендерного паспорту Харкова, 21 лютого 2019 р., м. 

Харків 

Науково-практичний семінар «Академічна 

доброчесність, псевдонаука та право», 5 березня 2019 

р., м. Харків 

Майстер-клас для Ліги студентів АПУ «Жіноче 

лідерство в юридичній професії», 6 березня 2019 р., м. 

Харків 

Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: 

перспективи реформування української системи і 

міжнародний досвід», 26 квітня 2019 р., м. Харків 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 р., м. Харків 

Другий Всеукраїнський Форум Юристок «Жінки у 

юридичній професії: видимість, адвокація, вплив», 1-2 

червня 2019 р., м. Київ 

V Львіський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: quo vadis?», 19-21 вересня 2019 

р., м. Львів 

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24-28 

вересня 2019 р., м. Харків 

Міжнародна наукова конференція «Концептуальні 

засади нової редакції Кримінального кодексу 

України», 17-19 жовтня 2019 р., м. Харків 

Міжнародна науково-практична конференція «Не 

карою єдиною: проблеми модернізації системи 

протидії злочинності в Україні, ІІІ Київський полілог», 

15 листопада 2019 р., м. Київ 

International Conference “Protection of Human Rights in 

the Time of Crisis of Liberal Democracy”, 15-16 April 

2019, Warsaw 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Kharytonova Olena. Legal and Socio-Economics Changes 

in New Zealand / Scientific editor Mieczyslaw Sprengel. 

Adam Mickiewicz University in Poznan by the Adam 

Mickiewicz University Press, Poznan 2019. 176 p. (co-

authors – Valentina Emikh, Mieczyslaw Sprengel, Alicja 

Mikolajewicz-Wozniak, Dariusz Zdziech, Joanna Siekiera, 

Justyna Eska-Mikolajewska, Karolina Kania) 1 д.а. 

Kharytonova Olena Human Rights and Gender 
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Mainstreaming in Criminal Law Policy: New Challenges 

and Solutions / Powszechny system ochrony praw 

czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej 

deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia – bariery – nowe 

wyzwania i rozwiazania. Redakcia naukowa Jerzy 

Jaskernia, Kamil Spryszak. – Torun. Wydawnictwo Adam 

Marszalek, 2019. P. 473-483 0,6 д.а. 

Харитонова О. Обмежувальні заходи в системі 

інструментів запобігання та протидії домашньому 

насильству // Актуальні проблеми кримінально-

правового, кримінально-процесуального та 

криміналістичного забезпечення безпеки України: 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 

р., м. Дніпро). – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. – С. 

214-216 0,2 д.а. 

Харитонова О. Гендерна обумовленість домашнього 

насильства та українська модель кримінально-

правового реагування на нього // Організаційно-

правові засади запобігання домашньому насильству: 

реалії та перспективи: матеріали круглого столу, 31 

травня 2019 р. / за ред. О.П. Рябчинської. Запоріжжя: 

КПУ, 2019. – С. 157-160 0,2 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

- 

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 вченої ради ви 

є 

- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

- 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Review Report on the Summary of Doctoral Thesis Social 

Sciences, Law (01 S) submitted to the Law Research 

Council of Mykolas Romeris University and Vytautas 

Magnus University. Author: Ramunė Jakštienė Title: 

"Domestic violence against women: protection by criminal 

law" 

Відгук на автореферат дисертації Криворучка Івана 

Олександровича «Кримінально-правова протидія 

діяльності терористичних організацій в Україні 

засобами кримінальної юстиції», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право 

Відгук на автореферат дисертації Пушкаря Олега 

Анатолійовича на тему: «Змішана форма вини як 

кримінально-правова категорія», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право 

Відгук на автореферат дисертації Омецинської 

Вероніки Юріївни: «Кримінально-правова охорона 

статевої свободи та статевої недоторканості дитини», 

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 

Rule of law Certificate program (USAID «New Justice», 

University of South Carolina, USA) 

Autumn School on Criminal Law of the project «Helping 

Law Schools Promote Human Rights» The Rule of Law 

Unit of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine 

Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для 

майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням 

європейських стандартів прав людини CRIMHUM» 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

- 

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) 

Керівниця наукового гуртка з кримінального права, 

постійними членами якого є близько 15 студентів. 

Публікації гуртківців: 

Горбачевська Т.І. Захист прав людини у збройному 

конфлікті між Україною та Росією: питання 

юрисдикції у світлі практики Європейського Суду з 

прав людини / Журнал східноєвропейського права. – 

2019. - № 62. - С. 131-144 

Кахнова М. Защита прав матери и нерожденного 

ребенка в контексте незаконного проведения аборта: 

компаративный срез // Наука онлайн: международный 

научный электронный журнал. – 2019. - № 5 

Шевченко Ю. До питання щодо кваліфікації провокації 

підкупу під час виконаня працівниками 

правоохоронних органів спеціального завдання. // 

Юридичний бюлетень. – 2018. – Вип. 7(7). - С. 264-271 

Участь гуртківців у конференціях та інших заходах: 

Дебати у форматі європейського Суду з прав людини 

(30 березня 2019 р., Львів) 

Відкрита лекція-дискусія проф. Брайана Таманаги, 17 

квітня 2019 р., м. Харків 

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24-28 

вересня 2019 р., м. Харків 

National Criminal Law Moot Court Competition, 26-27 

жовтня 2019 р., м. Київ 

X Всеукраїнська школа з кримінального права і 

процесу, 8 листопада 2019 р., м. Харків 

75th Joint Meeting of the Forum for Security Co-operation 

and Permanent Council, 16-17 October 2019, Vienna 
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Всеукраїнська науково-практична конф. «Теорія і 

практика сучасної юриспруденції» (15 грудня 2019 р., 

м. Харків) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

Додаток 1 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

2 

Публікація наукової статті у виданні, що видається за межами України 

Kharytonova Olena Human Rights and Gender Mainstreaming in Criminal 

Law Policy: New Challenges and Solutions / Powszechny system ochrony 

praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej deklaracji Praw 

Czlowieka. Osiagniecia – bariery – nowe wyzwania i rozwiazania. Redakcia 

naukowa Jerzy Jaskernia, Kamil Spryszak. – Torun. Wydawnictwo Adam 

Marszalek, 2019. P. 473-483 0,6 д.а. 

130 годин 

5 

Публікація монографії, що видається за межами України 

Kharytonova Olena. Legal and Socio-Economics Changes in New Zealand / 

Scientific editor Mieczyslaw Sprengel. Adam Mickiewicz University in 

Poznan by the Adam Mickiewicz University Press, Poznan 2019. 176 p. (co-

authors – Valentina Emikh, Mieczyslaw Sprengel, Alicja Mikolajewicz-

Wozniak, Dariusz Zdziech, Joanna Siekiera, Justyna Eska-Mikolajewska, 

Karolina Kania) – 1 д.а. 

120 годин  

14 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) з виступом на відповідному заході, що проходив в Україні 

Харитонова О. Обмежувальні заходи в системі інструментів запобігання 

та протидії домашньому насильству // Актуальні проблеми кримінально-

правового, кримінально-процесуального та криміналістичного 

забезпечення безпеки України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (30 

листопада 2018 р., м. Дніпро). – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018. – С. 

214-216 0,2 д.а. 

Харитонова О. Гендерна обумовленість домашнього насильства та 

українська модель кримінально-правового реагування на нього // 

Організаційно-правові засади запобігання домашньому насильству: 

реалії та перспективи: матеріали круглого столу, 31 травня 2019 р. / за 

ред. О.П. Рябчинської. Запоріжжя: КПУ, 2019. – С. 157-160 0,2 д.а. 

40 годин  

 

 

 

 

 

40 годин 

17 

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки наукової статті: 

Горбачевська Т.І. Захист прав людини у збройному конфлікті між 

Україною та Росією: питання юрисдикції у світлі практики 

Європейського Суду з прав людини / Журнал східноєвропейського 

права. – 2019. - № 62. - С. 131-144 

Кахнова М. Защита прав матери и нерожденного ребенка в контексте 

незаконного проведения аборта: компаративный срез // Наука онлайн: 

международный научный электронный журнал. – 2019. - № 5 

Шевченко Ю. До питання щодо кваліфікації провокації підкупу під час 

виконаня працівниками правоохоронних органів спеціального завдання. 

// Юридичний бюлетень. – 2018. – Вип. 7(7). - С. 264-271 

30 годин 

 

 

 

30 годин 

 

30 годин 

                                                                                                           Усього 420 год 
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