
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище,ім’я,по-

батькові. 
Харитонов Сергій Олександрович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального 

права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Проблеми кримінальної відповідальності за військові 

злочини 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Проблема кримінальної відповідальності за військові 

злочини. Кримінальне правопорушення 5,18 друк. 

арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навч. посібника, наукові 

статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, підручник/ 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

Проаналізовані окремі питання вдосконалення 

кримінального законодавства України 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Участь у розробці проекту Кримінального кодексу 

України 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

 

Не працював 

5.4. Робота консультантом 

інших вищих та державних 

органів влади 

 

Не працював 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та 

проведення інших 

соціологічних досліджень  

 

 

Не проводив 

6.2. Підготовка доповідних 

записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

 

Не готував 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму 

Верховного Суду України, 

ВССУ та їх рецензування 

 

Не приймав 



6.4. Прочитані лекції 

практичним працівникам. 

 

немає 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій, громадян. 

1) Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України» (щодо незастосування строків 

давності до злочинів, вчинених з метою особистої 

наживи та незаконного збагачення під час Операції 

Об’єднаних Сил (ООС), а також посилення 

кримінальної відповідальності за злочини, скоєні при 

виконанні державного оборонного замовлення або 

при продажу  військового майна) реєстр. № 1176 

2) Науково-правовий висновок на проект Закону 

України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації норм  

міжнародного кримінального та гуманітарного 

права» № 2689 від 27 грудня 2019р 

3) Науково-правовий висновок на проекти законів 

України:  

     «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України, щодо відповідальності за постановлення 

суддею (суддями) упередженого судового рішення» 

реєстр. № 3500 

     «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України, щодо відповідальності за постановлення 

суддею (суддями) неправосудного судового рішення 

судді» реєстр. № 3500-1 

     «Про внесення змін до статті 375 Кримінального 

кодексу України» реєстр. № 3500-2 

     «Про внесення змін до статті 375 Кримінального 

кодексу України, щодо умисного ухвалення завідомо 

незаконного та необґрунтованого рішення суду» 

реєстр. № 3500-3 

4) Науково-правовий висновок на запит 

Конституційного Суду України щодо відповідності 

Конституції України  (конституційності) положень 

статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України 

5) Науково-правовий висновок на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо виконання рішень 

європейського суду з прав людини» (реєстраційний 

№ 4049 від 03.09.2020 р.) поданий Кабінетом 

Міністрів України 

6) Науково-правовий висновок на запит ВР України 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

кримінального законодавства щодо особливого 

порядку здійснення розслідування кримінальних 

правопорушень з метою забезпечення належних 

умов для розвитку цифрової економіки» (реєстр. № 

4305 від 02.11.2020 р.) 

7) Науково-правовий висновок за зверненням 

адвоката Яценко Дениса Ігоровича 

7. Чи є ви депутатом місцевої  



ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування (в тому 

числі робочих та дорадчих). 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

  Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України: міжнародна науково-практична 

конференція 17–19. 11. 2019 р., м. Харків 

  Забезпечення порядку в умовах коронокризи: 

панельна дискусія IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму 23-24.09.2020р., м. Харків; 

Зарубіжні конференції: 

 Современные тенденции развития юридической 

науки: международная научно-практическая 

конференция молодых ученых 26.06.2020 г., 

Караганда 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті: 3,79 друк. арк. 

    Суспільна небезпечність діяння в системі ознак 

поняття «кримінальне правопорушення» /Харитонов 

С.О./ Проблеми законності. - 2020.- № 150 (у співавт 

з Пановим М.І.) (0,5 друк. арк.) 

   Зміцнення військового правопорядку та окремі 

питання вдосконалення кримінального законодавства 

України// Право України 2020. № 2 С. 198-210. (0,6 

друк. арк.). 

   Конфіскація майна та спеціальна конфіскація як 

заходи кримінально-правового впливу на суспільно-

небезпечні посягання з боку фізичних осіб // 

Юридичний вісник України. // 2020. (у спів.) (0,6 

друк. арк.)  

   Вступна стаття «Творчий внесок академіка НАПрН 

України М.І. Панова у розвиток юридичної науки»/ М.І. 
Панов Вибрані праці з проблем правознавства/ Харків : 

право, 2020, с. 7-22 (у співавт) – 0,27 друк. арк.. 

   Брошура «Микола Іванович Панов (до 80-річчя від дня 
народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності)» 

/упоряд.: Журавель В.А., Борисов В.І., Харитонов 

С.О.,/Нац. акад. прав. наук України.- Харків : Право, 

2020.- 104 с (5,46/1,82 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 0,6 друк. арк. 

Тяжкі наслідки як оціночне поняття та їх визначення 

у кримінально-правових нормах 0,2 друк. арк.;  

К вопросу о фундаментальном признаке понятия 

"преступление" 0,2 д.а.; 

Банкетні норми кримінального права: особливості та 

допустимі межі в кримінальному законодавстві 0,2 д. 

Підручник: 0,82 друк. арк. 

Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов 

та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. 

Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків : 

Право, 2020. – 768 с. – Зі змісту : Розділ ХХ 

«Кримінальні правопорушення проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові 

кримінальні правопорушення)».- с.696-727 (у спів.) 

0,82 друк. арк.. 



  

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. 

Суспільна небезпечність діяння в системі ознак 

поняття «кримінальне правопорушення» – 

індексується в  Index Copernicus International, Google 

Scholar, ERIH PLUS. 

Зміцнення військового правопорядку та окремі 

питання вдосконалення кримінального законодавства 

України – індексується в Index Copernicus EBSCO 

Publisher, HeinOnline. 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

Ні 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

 

Ні 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Ні 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Ні 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву 

стипендії, премії). 

 

Не був 

15. Співробітництво з 

закордонними 

організаціями 

 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Ні 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Почесна грамота Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри   ___________________ 
(протокол № 6 від 04.12.2020 р.).                                                                 (підпис)                                                                      

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9pthdf0AAAAJ&authuser=2
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488891

