
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-

батькові 

Харитонова Олена Володимирівна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада 

канд. юрид. наук, доцент, доцентка кафедри кримінального 

права № 1  

3. Тема і обсяг 

запланованої річної 

науково-дослідної 

роботи 

Кримінальна юстиція в часи конфлікту,  1,5 друк.арк 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи 

Кримінальна юстиція в часи конфлікту 

Гендерні аспекти кримінальної юстиції. 7,5 друк.арк 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.) 

Розділи підручника, навчал. посібника, наукові статті, 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). 

 

 

 

 

 

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 у 

науково-консультативних 

радах при Верховному 

Суді та Конституційному 

Суді України. 

 

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 

наукових висновків за 

зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

Науковий висновок у справі № 453/1225/19, що перебувала на 

розгляді  Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду, 2020 

 

6.4. Прочитані лекції 

практичним працівникам, 

участь у семінарах для 

практичних працівників 

Тренерка сертифікатної програми «Практичний курс 

верховенства права» (з університетом Південної Кароліни 

США за підтримки USAID). 

Тренінг онлайн Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних 

прав: практичний вимір застосування та гендерні аспекти», 

29-31 липня 2020. 

Школа Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Верховенство права і конституціоналізм», с. Поляна, 

Закарпатська обл., 02-08 серпня 2020. 

Тренінг онлайн Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Людська гідність як конституційна цінність» з практичного 

та гендерного аспекту конституційної скарги, 09-11 листопада 

2020. 

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) 

Експертне читання до 40-річчя Конвенції ООН з ліквідації 

всіх форм дискримінації щодо жінок «Зобов’язання держави 

відповідно до Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації 

щодо жінок. Статті 2 та 3 Конвенції». Укрінформ, 9 січня 

2020. 

Презентація навчального курсу «Гендерна рівність і права 

жінок», ЮрФем, НААУ, 13 лютого 2020, Київ. 

Круглий стіл Роль та можливості Церков та релігійних 

організацій у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству щодо жінок та насильству за ознакою 

статі, 27 лютого 2020, Харків. 

Конференція «Кримінальне правосуддя у підготовці 

майбутніх суддів, прокурорів, слідчих щодо європейського 

стандарту прав людини», 19-22 лютого 2020, Львів. 

Лекція «Права жінок: ефект метелика» ЛьДУВС, 21 лютого 

2020, Львів. 

Панельна дискусія «EU-Ukraine: Equality and Empowerment 

Agenda» 07 березня 2020, Харків. 

Онлайн-конференція «Lessons of Chornobyl in Times of 



Pandemic», 26 квітня 2020. 

Онлайн-конференція «Правові основи епідемічної безпеки», 

29 квітня 2020. 

Міжнародний науково-практичний круглий стіл  

«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів:  традиції та новації», 15 травня 2020, онлайн. 

Тренінг онлайн Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних 

прав: практичний вимір застосування та гендерні аспекти», 

29-31 липня 2020 

Школа Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Верховенство права і конституціоналізм», с. Поляна, 

Закарпатська обл., 02-08 серпня 2020. 

Регіональне обговорення реформ: на шляху до Вільнюса. 

Пропозиції громадянського суспільства до Ukraine Reform 

Conference 2020: гендерна рівність, 11 серпня 2020 онлайн. 

Робота в складі оргкомітету IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму, 23-25 вересня 2020, Харків. 

PreForum юристок 09 жовтня 2020 р. 

Онлайн-дискусія #НеЦінаПолітики: тиск напередодні виборів: 

як діяти? 20 серпня 2020. 

Міжнародна наукова конференція «Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє», 22-23 жовтня 2020 р. 

Тренінг онлайн Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

«Людська гідність як конституційна цінність» з практичного 

та гендерного аспекту конституційної скарги, 09-11 листопада 

2020. 

Осіння школа кримінального права Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні, 11-13 листопада 2020.  

Он-лайн експертна дискусія «Злочини, повязані з домашнім 

насильством: справи приватного обвинувачення чи 

відповідальність держави?»? 17 листопада 2020. 

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція 

«Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в 

Україні», ЛьвДУВС 11 грудня 2020 р., Львів 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, 

кількість друкованих 

аркушів 

Харитонова О. Професор В. Я. Тацій та Харківська школа 

кримінального права // Проблеми законності: спеціальний 

випуск / за заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. – Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020 – С. 63-73 (212 с.) 0.5 д.а. 

Kharytonova Olena. Freedom of speech challenges in Ukraine in 

times of conflict and crisis of liberal democracy // Regionalne 

systemy ochrony praw czlowieka w dobie kryzysu demokracji 

liberalnej / redakcja naukova Jerzy Jaskiernia Kamil Spryszak. – 

Torun. Wydawnictwo Adam Marszalek, 2020. P. 341-356 (618 p.) 

1 д.а. 

Харитонова О. В. Школи (основні напрями) науки 

кримінального права (розділ XXIII (& 1, 2, 5)) // Кримінальне 

право України. Загальна частина : підручник / В.Я. Тацій, В.І. 

Тютюгін, В.І. Борисов, та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. 

Борисова, , В.І. Тютюгіна. 6-те вид., переробл. і допов. – Х.: 

Право, 2020. – 584 с. 1 д.а. 



Харитонова О. В. Освіта, Шекспір і чума: розриви і 

можливості освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 

// Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.‐практ. 

круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. 

Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. 

Гетьман та ін.]. – Харків: Право, 2020. – С. 390-393 0,2 д.а. 

Харитонова О. В. Олександр Миколайович Костенко – лицар 

Просвітництва // Олександр Костенко. У світлі соціального 

натуралізму (вибране) : вибрані твори. – К. : Паливода А.В., 

2020. – С. 798-799 0.3 д.а. 

Харитонова О. Навчальний курс «Гендерна рівність та права 

жінок» / практично-методичний посібник викладача / авторки: 

Я. Волошин, Л. Денисенко, Х. Кіт, О. Поєдинок, О. 

Харитонова / – Київ, 2020. – 102 с. – Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://jurfem.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%B0-15.02..pdf  1 д.а. 

Харитонова О. Освіта, заснована на правах людини, і реформа 

кримінальної юстиції // First International Conference «Criminal 

Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators 

with Respect to European Standard of Human Rights / Conference 

organized in framework of the Erasmus+ Project «Modernisation 

of master programmes for future judges, prosecutors, investigators 

with respect to European standard of human rights» (CRIMHUM), 

19-22 February. P. 69-72 Available at: 

https://crimhum.bsu.by/images/pdf/zbirnyklviv.pdf 

0.2 д.а. 

Харитонова О. В. Домашнє насильство та доступ жінок до 

правосуддя: правові бар’єри // Вісник Асоціації 

кримінального права України, 2020, № 1(13) – С. 29-60. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу:  

http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/204746 

1.2 д.а. 

Харитонова О. В. Гендерний мейнстримінг у кримінальному 

праві України: основні акценти реформ у сфері протидії 

сексуальним злочинам // Порівняльно-аналітичне право, 2020. 

– № 2. – С. 175-180 0.5 д.а. 

Харитонова О.В. Проект ERASMUS+ CRIMHUM: юридична 

освіта, заснована на правах людини, у сфері кримінальної 

юстиції / Барабаш Ю., Головкін Б., Луцик В., Харитонова О. // 

Криміналіст першодрукований. – № 20/2020. – С. 19-28 0.4 

д.а. 

Харитонова О. В. Кримінальні правопорушення проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ V, у 

співавт. з В.І. Борисовим) // Кримінальне право України. 

Особлива частина : підручник / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.І. 

Тютюгін [та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. 

Тютюгіна. - 6-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2020. – 

768 с. 1 д.а. 

http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-15.02..pdf
http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-15.02..pdf
http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-15.02..pdf
http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-15.02..pdf
http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-15.02..pdf
https://crimhum.bsu.by/images/pdf/zbirnyklviv.pdf
http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/204746


Харитонова О. В. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» 

відповідно до вимог ECTS для студентів II курсу / уклад. В.Я. 

Тацій, В.І. Тютюгін, А.В. Горностай та ін. – 4-тє вид., 

переробл. і допов. – Х., 2020. 0.3 д.а. 

Харитонова О. В. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з навчальної 

дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» 

відповідно до вимог ECTS для студентів IІI курсу / уклад. В.Я. 

Тацій, В.І. Тютюгін, С.В. Грінчак та ін. – 4-тє вид., переробл. і 

допов. – Х., 2020. 0.3. 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 ) 

Відгук на автореферат кандидатської дисертації Піддубної 

М.В. «Імплементація норм міжнародного кримінального 

права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України» 

(2020) 

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) 

 

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  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


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: 

Горбачевська Т.І. Довічне позбавлення волі у національній 

правовій системі України та його відповідність міжнародним 

засадам захисту прав людини // Журнал східноєвропейського 

права. – 2019. - № 69. – С. 222-229 

Андреєв Т.П. Трансгресія політики у правовій реальності: 

обмін «всіх на всіх» у грудні 2019 року між Україною та 

невизнаними органами влади тимчасово окупованих 

територій у світлі верховенства права // Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : 

матеріали міжнар. наук.‐практ. круглого столу, м. Харків, 15 

трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. 

Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків: 
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