
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. 

Поняття і система злочинів проти здоров’я особи 1,5 

друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Поняття і система злочинів проти здоров’я особи 3,46 

друк. арк 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та ін.). 

Статті, тези наукових доповідей, підручник.  

 

 

4.2.  Наукова  новизна 

отриманих результатів 

Розробка питань, пов'язаних з проблемами 

кваліфікації кримінальних правопорушень проти 

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

удосконаленні вказаних кримінально-правових норм. 

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 
Розробила проект закону «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо незаконного 

позбавлення волі або викрадення людини» 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

Не була 

5.4. Робота консультантом 

інших вищих та державних 

органів влади 

 

Не була 

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, 

 

Не було 



правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму 

Верховного Суду України, 

ВССУ та їх рецензування 

 

Не було 

6.4. Прочитані лекції 

практичним працівникам. 

 

Не читала 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій, громадян. 

1. Науково-правовий висновок на запит 

Прокуратури Сумської області щодо кримінального 

провадження про злочин, передбачений ст. 366-1 КК 

України.- 20.12.2019  

2. Науково-правовий висновок на запит ВС щодо 

правильності кваліфікації судом дій засудженого за ч. 

2 ст. 140 КК України. –  07.07.2020 р. 

3. Науково-правовий висновок на запит ВР 

України щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до КК України щодо відповідальності за 

злочини, вчинені злочинною спільнотою» (реєстр. № 

2513) – 19.12.2019 р. 

4. 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.- 19.06.2020 р. 

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. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Дніпро, 31 січня-1 лютого 2020 р 

2. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: Міжнар. 

наук.-практ. круглий стіл, м. Харків, 15 травня 2020 р.  

Зарубіжні конференції: 

Современные тенденции развития юридической 

науки: Материалы международной научно-



теоретической конференции молодых ученых / Под 

общей ред. канд. юрид. наук доц. А. Дарменова, 26 

июня 2020 г. – Караганда: Карагандинская академия 

МВД РК им. Б.Бейсенова, 2020.  

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 1,17 друк. арк. 

    Володіна О.О., Малиновська Т.М. Профілактика 

вчинення дмашнього насильства щодо осіб похилого 

віку // Право і безпека. - № 2(77), 2020. - Харків: 

Харківський націоналний університет внутрішніх 

справ, 2020. - С. 81-86.(0.5 д.а.) 

    Protection Of Agrosphere Objects Through Criminal 

Law In Sustainable Development. JOURNAL OF LAW 

AND POLITICAL SCIENCES (JLPS), Vol. 25, Issue 4, 

September 2020, p. 168-198. (1,2 д.а. /0.4 д.а.) 

    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.. 

Тези: 1,2 друк. арк. 

1. Щодо питання про кваліфікацію дій, передбачених 

ст. 366' КК України («Декларування недостовірної 

інформації»): Тези // Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали 

міжнародної наково-практичної конференції, м. 

Дніпро, 31 січня-1 лютого 2020 р. – Дніпро: ГО 

«Правовий світ», 2020. - С. 77-82. (0.3 д.а.) 

2. Щодо питання про проблеми кваліфікації 

незаконного проведення аборту або стерилізації (ст. 

134 КК): Тези  // Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України: матеріали міжнар. 

наук. конф., м. Харків, 17-19 жовтня 2019 р. / редкол.: 

В.Я. Тацій (голов.ред.), А.П. Гетьман, Ю.В. Баулін та 

ін. – Харків: Право, 2019. – С. 384-388. (0.3 д.а. ) 

3. Щодо деяких аспектів питання про здоров'я 

людини як об'єкт кримінально-правової охорони: 

Тези // Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: матеріали 

міжнар.наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 

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

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

Харків: Право, 2020. - С. 83-86. – (0.3 д.а.) 

4. Уголовно-правовая оценка вреда здоровью 

потерпевшего при похищении человека: Тези // 

Современные тенденции развития юридической 

науки: Материалы международной научно-

теоретической конференции молодых ученых / Под 

общей ред. канд.юрид.наук доц. А. Дарменова, 26 

июня 2020 г. – Караганда: Карагандинская академия 

МВД РК им. Б.Бейсенова, 2020. -  С. 47-49.  (0.3 д.а.)    

Підручники: 1,09 друк. арк.  
Кримінальне право України: Загальна 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. – 584 с. – Зі 



змісту: розділ XXIII § 3, 4.- с. 554-559 (0,49 д.а.) 
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 III (§ 4).- с. 88-98. (0,6 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of 

Science. 

Oksana Volodina, Tetiana Kurman, Larysa Maksymova. 

Protection Of Agrosphere Objects Through Criminal Law 

In Sustainable Development. JOURNAL OF LAW AND 

POLITICAL SCIENCES (JLPS), Vol. 25, Issue 4, 

September 2020, p. 168-198. 

ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551. 

WEB Of SCIENCE 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у інших 

наукометричних базах 

даних. 

Профілактика вчинення дмашнього насильства щодо 

осіб похилого віку – індексується в  Index Copernicus 

International, Google Scholar, Research Bible 

(ResearchBib) 

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 

 

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. 

                              Не отримувала 

      

 

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
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