
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 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-дослідної 

роботи. 

Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я; 

1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кваліфікація злочинів проти життя та здоров'я;, 

10,08 д.а.;  

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

Розділи підручників, навчального посібника, тези 

наукових доповідей.   

 

 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Наукова новина полягає в розробці питань, 

пов'язаних з проблемами кваліфікації злочинів 

проти здоров'я, та шляхів їх вирішення, а також 

удосконаленні вказаних кримінально-правових 

норм. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

Не приймала 

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 

 

Не була 

6. Зв’язок з практикою: Не проводила 

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 було 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

 

Не було 
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рецензування 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

Не читала 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

 

 

Не було 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

 

Не є 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та дата 

та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1) постійно діючий наук.-практ. семінар 

«Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення», м. Харків, 23 травня 

2019 р.;  

2) Ш Харківський Міжнародний Юридичний 

форум, м. Харків, 24 вересня 2019; 

3) Міжнародна наукова конференція 

«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України», санаторій 

«Березовий гай», с. Березівське, харківська 

обл., 17-19 жовтня 2019 р. 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

навч. посіб 

1) Основи кваліфікації злочинів:./[М.І. Панов, 

І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.]; за заг. ред. 

М.І. Панова. – Харків: Право, 2019. (Підрозділ 

2.2. у співавторстві з Пановим М.І.). С. 93-134. – 

1д.а.;  

2) Кваліфікація кримінальних правопорушень 

проти життя та здоров'я особи: навч. посіб. / І.О. 

Зінченко, О.О. Володіна; за заг. ред. М.І. Панова. 

– харків: Право, 2019. – С. 117-245. – 6 д.а.; 

Тези: 

 Щодо питання про загальні правила кваліфікації 

злочинів за об'єктивною стороною: тези наук. 

доповіді // Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого 

наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. 

/ редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – 

Харків: Право, 2019. – Вип. 10. – С. 138-141 (0,3 

д.а.); 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

Не має 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

Не має 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Член редакційної колегії Збірника тез доповідей 

та наукових повідомлень учасників регіональної 

науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики», квітень 

2019 р. Харків. 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

Член вченої ради Слідчо-криміналістичного 

інституту 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

Не була 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

 

Не готувала 

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. 

Почесна грамота від Ректора НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого 

      

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ________________ 

(протокол № 3 від 05.12.2019 р.).                                                       (Підпис)                      
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Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-педагогічними 

працівниками університету за 2019 р. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

7 

1) Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб./[М.І. Панов, 

  І.О. Зінченко, О.О. Володіна та ін.]; за заг. ред.                     

М.І. Панова. – Харків: Право, 2019. (Підрозділ 2.2. у  

  співавторстві з Пановим М.І.). С. 93-134. – 1д.а.;                         

  2)Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та 

здоров'я особи: навч. посіб. /   І.О. Зінченко, О.О. Володіна; за 

заг. ред. М.І. Панова. – Харків: Право, 2019. – С. 117-245. – 6 

д.а.;  

3)Підручник Кримінальне право. Особлива частина (Розділ III 

§ 4) (0,6 д.а.);                                                               

                 50 годин 

 

 

 

300 годин 

 

 

 

30 годин 

 

 

 

15 

Щодо питання про загальні правила кваліфікації злочинів за 

об'єктивною стороною: тези наук. доповіді // Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого 

наук.-практ.  семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. / редкол.: 

С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2019. –

Вип. 10. – С. 138-141 (0,3 д.а.);                                                          

20 годин 

16 

Рецензування: Гальцова В.В. Злочини проти миру та 

міжнародного правопорядку: навч. посібник. – Харків:             

Вид-во Юрайт, 2019. – 96 с. (4,48 д.а.)                                               
 

67,2 

17 

2)наукової статті : 

1.Горожанкіна Ю.С. Особливості відмежування шахрайства 

від суміжних злочинів // ЛОГОZ.  

Мистецтво наукової думки: науковий журнал / За заг. ред. 

М.А. Голденблат. Вінниця:  

ГО «Європейька наукова платформа», 2019. - № 4. -   С. 197 -

199.  (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

2.Кончина К., Сисой В. Основні проблеми притягнення до 

кримінальної відповідальності за  

доведення до самогубства // Підприємництво, господарство і 

право .- 2019. - № 4 . –  

С. 213-216 (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

3.Олефір А.Ю. Сутенерство або втягнення особи у заняття 

проституцією: особливості,  

проблеми та відповідальність// ЛОГОZ. Мистецтво наукової 

думки: науковий журнал / 

За заг. ред. М.А. Голденблат. Вінниця: ГО «Європейька 

наукова платформа», 2019. - № 4. 

 – С. 208 – 211. (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

4. Сільченко В.В. Правове регулювання посмертного 

донорства органів в Україні //  

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018 

(грудень). – № 22. – С. 29-33. (гр. 5, 

 курс 3, фак. 7). 

5. Сільченко В.В. Кримінальна відповідальність за 

вбивство матір'ю своєї новонародженої  

210 годин 
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дитини // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // №.7 

(69), 2т, 2019. - Київ. –  

С. 20-23. - (гр. 5, курс 3, фак. 7). 

6. Чебукіна Д.О. Кримінально-правова характеристика 

легалізації (відмивання) доходів,  

одержаних злочинним шляхом // ЛОГОZ. Мистецтво 

наукової думки: науковий журнал 

 / За заг. ред. М.А. Голденблат. Вінниця: ГО «Європейька 

наукова платформа», 2019. – 

 № 4. -   С. 197 -199. (гр. 5, курс 3, фак. 7). 

7. Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю 

людьми // Підприємництво,  

господаоства і право. - № 5. – Київ, 2019. -  С. 266 – 269.                                      
 

3).тез доповідей на конференцію: 

, 1. Бабіч А.Г. Особливості родового об'єкта 

злочинів проти правосуддя // 

зб.наук.праць «ЛОГОZ» з  матеріалами міжнар.наук.-

практ.конф., м. Харків,  

15 червня, 2019. Том 5.– С. 48-50 (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

2. Докучаєва В.О. Кримінальна відповідальність за 

злочинні порушення порядку  

трансплантації органів або тканин людини // Підсумки 

розвитку наукової  

думки: зб. наук.праць «ЛОГОZ» з матеріалами 

міжнар.наук.-практ.конф.,  

м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018. Вінниця: ГО 

«Європейська наукова  

платформа», 2018, Т. 1. - С.94-96(гр. 5, курс 3, фак. 7). 

3. Докучаєва В.О. Відмежовування бандитизму від 

створення злочинної організації //   

Проблеми та досягнення сучасної науки: зб. наук. праць 

«ЛОГОZ»  з матеріалами  

міжн.наук.-практ.конференції, м. Вінниця, 6 травня 2019. 

Вінниця:  

ГО «Європейька наукова платформа», 2019. Т.7. – С. 29-

31. (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

4. Жевнєров І.М. Легалізація наркотичних засобів: ЗА і 

ПРОТИ: Наукові відкриття та  

фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід» : 

Збірник наукових праць за  

матеріалами міжнародної науково-практичної конф. – 

Полтава, 20 травня 2019. Том 2. –  

С. 88-91. (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

5. Канівець К.О. Дослідження інституту рецидиву 

злочинів за кримінальним правом  

України // Теорія та практика сучасної юриспруденції: 

матеріали Всеукраїнської 

 наукової конференції. - Харків, 2019. – С. 214-215. Гр. 1 

фак. 10, курс 2. 

6. Кончина К., Сисой В. Основні проблеми притягення 

до кримінальної відповідальнсті  

320 годин 
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за доведення до самогубства // Підпрємництво, 

господарство і право .-  

2019. - № 4 . – С. 213-216(гр. 5, курс 3, фак. 7) 

            7. Корнієнкова К.М. Відмінність тяжкого 

тілесного ушкодження, що спричинило смерть  

                потерпілого, від умисного вбивства та вбивства 

через необережність // Прикладні  

                розробки та теоретичні дослідження ХХI 

століття: зб.наук.праць «ЛОГОZ» з  

                матеріалами міжнар.наук.-практ.конф., м. 

Вінниця, 15 квітня, 2019. Том 4.– С. 48-50.  

    (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

8. Кончина К.М. Судова практика із розгляду 

кримінальних справ у сфері господарської  

діяльності на прикладі статті 210 Кримінального Кодексу 

України // Підсумки розвитку  

наукової думки: зб. наук.праць «ЛОГОZ» з матеріалами 

міжнар.наук.-практ.конф.,  

м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018. Вінниця: ГО 

«Європейська наукова платформа»,  

2018, Т. 3. - С. 57-58. (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

9. Малик К.Р. До питання відмежування хуліганства від 

умисного знищення або  

пошкодження майна // Проблеми та досягнення сучасної 

науки: зб. наук. праць  

«ЛОГОZ»  з матеріалами міжн.наук.-практ.конференції,  

м. Вінниця, 6 травня 2019. 

 Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. 

Т.7. – С. 44-46. (гр. 5, курс 3,  

фак. 7) 

10. Олефір А.Ю. Значення віктимної поведінки при 

зґвалтуванні // Підсумки розвитку  

наукової думки: 2018: зб.наук.праць «ЛОГОZ» з 

матеріалами міжнар.наук.- 

практ.конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня 2018 р. 

Вінниця: ГО  

«Європейська наукова платформа», 2018. Т.1. С. 71-73. 

(гр. 5, курс 3, фак. 7) 

11. Проценко О.А. Нова редакція складу злочину – 

«доведення до самогубства» //  

Підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб.наук.праць 

«ЛОГОZ» з матеріалами  

міжнар.наук.-практ.конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня 

2018 р. Вінниця:  

ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т.2. С. 22-

24. (гр. 5, курс 3, фак. 7) 

12. Проценко О.А. Шахрайство з фінансовими 

ресурсами: розмежувальні особливості //  

Прикладні розробки та теоретичні дослідження ХХI 

століття: зб.наук.праць    

«ЛОГОZ» з матеріалами міжнар.наук.-практ.конф., м. 

Вінниця, 15 квітня, 2019.  
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Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. 

Т.5. - С. 97-100. (гр. 5, курс 3,  

фак. 7) 

13. Саградян М.С. Правова характеристика та 

заходи запобігання фіктивному  

підприємництву в Україні // Проблеми та досягнення 

сучасної науки: зб. наук. праць 

«ЛОГОZ»  з матеріалами міжн.наук.-практ.конференції,  

м. Вінниця 6 травня 2019.  

Вінниця: ГО «Європейька наукова платформа», 2019. Т.7. 

– С. 100-103. (гр. 5, курс 3,  

фак. 7) 

14. Саградян М.С. Торгівля людьми як 

транснаціональна проблема: Мат. XVIII  

Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції»  

(Том № 2), Харків. - С. 110-111. (гр. 5, курс 3, фак. 7) 
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