
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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 N 1 

3. Тема і обсяг 

запланованої річної 

науково-дослідної 

роботи. 

Гендерні аспекти розвитку кримінально-правової науки 

1.5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Гендерні та гіднітарні аспекти розвитку кримінально-правової наук 2.3 

д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР 

(розділи монографії, 

підручника, навчал. 

посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

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 

Рецензування проєкту Закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо встановлення відповідальності за заперечення 

міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, пов’язаних 

з окупацією Російською Федерацією частини території України, 

порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень щодо 

встановлення зв’язків і взаємодії з органами влади Російської Федерації, 

окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за 

кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, 

довкілля і власності, вчинені на тимчасово окупованих територіях 

України» (реєстр. № 5166 від 26.02.2021) 

 

Рецензування проєктів Законів «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо посилення відповідальності за невиконання 

рішень Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 5577 від 

27.05.2021) 

та 

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за невиконання рішень Європейського 

суду з прав людини» 

(реєстр. № 5578 від 27.05.2021) 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної 
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Ради України.  

5.4. Робота консультантом 

інших вищих та 

державних органів 

влади, у науково-

консультативних радах 

при Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

Консультації «Тягар доказування вини у справах пов’язаних з домашнім 

насильством» спільно з Урядовою Уповноваженою з питань гендерної 

політики та ГО “Ла Страда - Україна”, 25 серпня 2021 р. 

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. 

Підготовка доповідної записки на запит Міністерства освіти і науки 

України № 124-01-467 щодо виконання листа КМУ від 25.02.2021 № 

6183/0/2-21 щодо співпраці з 

ОЕСР та Європейською комісією з питань науки та інновацій «STIP 

Compass» 

6.3. Участь у розробці 

наукових висновків за 

зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції 

практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для 

практичних працівників 

«Протидія прокурора домашньому насильству», тренінг 28 травня 2021 у 

Тренінговому центрі прокурорів України 

 

«Протидія прокурора домашньому насильству», тренінг 30 серпня 2021 у 

Тренінговому центрі прокурорів України 

 

«Застосування примусових заходів медичного характеру» 6 жовтня 2021, 

тренінг у Тренінговому центрі прокурорів України 

 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Гендер. Гідність. Рівність. 

Конституційна скарга як інструмент захисту від дискримінаціїі» 9-11 

червня 2021 

 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Недискримінація. Практичний 

аспект конституційного поняття», 18-20 жовтня 2021 

 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Теорія і практика 

недискримінації: конституційні виміри. Поглиблений тренінг», 18-20 

листопада 2021 

 

Навчальний курс «Як навчати гендеру в alma mater» з ГО «Асоціація 

жінок-юристок України ЮрФем» (23 липня 2021 – 07 серпня 2021) 

 

Осіння школа для викладачів кримінального права Координатора 

проектів ОБСЄ 08-10 вересня 2021 
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Annual Inter-University School on Human Rights 12 April-14 May 2021, 

Council of Europe Project “Legal Education in the field of freedom of 

expression in Ukraine”, OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, Supreme 

Court, National School of Judges of Ukraine 

 

Дискусія Just Talk, програма «Права людини та правосуддя» фонду 

Відродження, Київ, 13 березня 2021 

https://www.facebook.com/438890496898310/videos/746820319331726 

https://www.youtube.com/watch?v=3ES37lrF1ao 

https://justtalkpodcast.buzzsprout.com/1166444/8433451-?fbclid=IwAR3f-

bWMc5wgVKl8G_B4IGv35QXU9vW5JWTSKb286kZtM6DuQG6ehjCV1X0 

 

Сертифікатна програма «Практичний курс верховенства права» (з 

університетом Південної Кароліни США за підтримки USAID) 

6.5. Підготовка відповідей 

(висновків) на запити 

органів державної 

влади та місцевого 

самоврядування, 

організацій та 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) 

Вебінар «Ідеологія, пропаганда і ми», Центр верховенства права і релігії 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 9 марта 2021 

Відкриття Центру ЮрФем: освіта 17 березня 2021 

Діалог «Бунтарки : жінки, котрі розбивають скляні стелі та стіни», Форум 

видавців у Львові 18 вересня 2021 

Круглий стіл «Етика правника», 23 квітня 2021, Харків, Україна 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві», 26 березня 2021 року, Харків, 

Україна 

Науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня народження проф. Л. М. 

Кривоченко «Класифікація як проблема епістемології у кримінально-

правових науках», Харків, 20 квітня 2021 р. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація гендерної 

політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: 

стан, проблеми, перспективи», 29 квітня 2021 року, Хмельницький, 

Україна  

Вебінар "Порівняльний аналіз застосування чинного та проєкту нового 

КК України за кримінальні правопорушення проти прав людини", 30 

березня 2021 

III Форум юристок, 18 червня 2021, Київ, Україна 

CrimHum зустріч з проф. Emilio Viano, 26 квітня 2021, Одеса, Україна 

Круглий стіл «Сучасні виклики соціального розвитку України», 24 

червня 2021, Харків, Україна 

Міжнародна науково-практична конференція «Права людини в 

«ковідному» світі», 14 травня 2021, Харків, Україна 

Цифровий конгрес криміналістів 28 травня 2021, Харків, Україна 

Маріупольський конституційний форум «Людська гідність та 

забезпечення прав людини в умовах суспільних трансформацій», 13-14 

https://www.facebook.com/438890496898310/videos/746820319331726
https://www.youtube.com/watch?v=3ES37lrF1ao
https://justtalkpodcast.buzzsprout.com/1166444/8433451-?fbclid=IwAR3f-bWMc5wgVKl8G_B4IGv35QXU9vW5JWTSKb286kZtM6DuQG6ehjCV1X0
https://justtalkpodcast.buzzsprout.com/1166444/8433451-?fbclid=IwAR3f-bWMc5wgVKl8G_B4IGv35QXU9vW5JWTSKb286kZtM6DuQG6ehjCV1X0
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вересня 2021, Маріуполь, Україна 

V Харківський міжнародний юридичний форум, 20-24 вересня 2021, 

Харків, Україна 

Міжнародна наукова конференція "Особлива частина Кримінального 

кодексу України: система та зміст", 20-22 жовтня 2021 р., Харків, Україна 

Чотирнадцята міжвузівська науково-практична онлайн-конференція 

„Гендерні аспекти злочинності”, 29 жовтня 2021 року, м. Сєвєродонецьк, 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка 

Львівський форум кримінальної юстиції 16-17 вересня 2021, Львів, 

Україна 

Науково-практична конференція «Доказування у справах, пов’язаних з 

сексуальним насильством», zoom, 1-3 грудня 2021 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. 

робіт та їх обсяг, 

кількість друкованих 

аркушів 

Харитонова О. Людська гідність та гендерна рівність у конституційному 

просторі. Український часопис конституційного права. 4/2020. C. 61-71. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.constjournal.com/wp-

content/uploads/issues/2020-4/pdfs/3-olena-kharytonova-liudska-hidnist-

henderna-rivnist-konstytutsiinomu-prostori.pdf 

https://doi.org/10.30970/jcl.4.2020.3 (0.5 д.а.) 

Харитонова О.В. Пандемія Covid-19 як точка сингулярності і 

відновлювальний порядок денний у кримінально-правових політиках // 

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : 

зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління 

Кримінол. асоц. України, проф. Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 

16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. 

асоц. України.  Харків : ХНУВС, 2021. – C. 461-462 (0,2 д.а.) 

Харитонова О.В. Людина в проекціях антропоцену і пандемічної 

диктатури: гуманізм, постгуманізм, трансгуманізм // Пролеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2021 р., / 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Друкарня Мадрид, 2021. – С. 95-96 (0,2 

д.а.) 

Харитонова О.В. Юридична етика: виклики інституціоналізації та 

гендерні аспекти // Етика правника: тези доповідей та повідомлень 

учасників круглого столу / за заг. ред. Т. Б. Вільчик. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 164-168 (0.3 д.а.) 

Харитонова О.В. Професор Людмила Миколаївна Кривоченко: науково-

біографічний етюд (до 90-річчя від дня народження) // Класифікація як 

проблема епістемології у кримінально-правових науках: матеріали наук. 

семінару, присвяченого 90-річчю від дня народження проф. Л. М. 

Кривоченко, м. Харків, 20 квітня 2021 р. / уклад.: Ю. А. Пономаренко, А. 

В. Горностай, О. В. Харитонова, І.А. Вишневська; за заг. редакцією проф. 

В. Я. Тація. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – C. 20-

25 (0.3 д.а.) 

Харитонова О. Порядок денний «Жінки, Мир, Безпека»: вплив та ризики 

// Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору 

безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи: тези ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 29 квітня 

2021 року). Хмельницький: Видавництво НаДпсУ, 2021.  – С. 410-414 – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://new.nadpsu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/11/konferencziya_genderna_29_10_2021.pdf (0.3. д.а.) 

Харитонова Е.В. Человеческое достоинство как гетеротопия уголовного 

права (к 100-летию профессора И.И. Горелика) // Журнал Белорусского 

https://www.constjournal.com/wp-content/uploads/issues/2020-4/pdfs/3-olena-kharytonova-liudska-hidnist-henderna-rivnist-konstytutsiinomu-prostori.pdf
https://www.constjournal.com/wp-content/uploads/issues/2020-4/pdfs/3-olena-kharytonova-liudska-hidnist-henderna-rivnist-konstytutsiinomu-prostori.pdf
https://www.constjournal.com/wp-content/uploads/issues/2020-4/pdfs/3-olena-kharytonova-liudska-hidnist-henderna-rivnist-konstytutsiinomu-prostori.pdf
https://doi.org/10.30970/jcl.4.2020.3
https://new.nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/konferencziya_genderna_29_10_2021.pdf
https://new.nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/konferencziya_genderna_29_10_2021.pdf
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государственного университета. – 2021. – № 2. – С. 38-46 (0.5 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у 

наукометричних базах 

даних Scopus, Web of 

Science (окремо та 

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 дисертації Андрушка Андрія Васильовича 

«Злочини проти волі, честі та гідності особи (кримінально-правове та 

кримінологічне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 — кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

 

15. Співробітництво з 

закордонними 

організаціями 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Гендер. Гідність. Рівність. 

Конституційна скарга як інструмент захисту від дискримінаціїі» 9-11 

червня 2021 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Недискримінація. Практичний 

аспект конституційного поняття», 18-20 жовтня 2021 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Теорія і практика 

недискримінації: конституційні виміри. Поглиблений тренінг», 18-20 

листопада 2021 

Осіння школа для викладачів кримінального права Координатора 

проектів ОБСЄ 08-10 вересня 2021 

Annual Inter-University School on Human Rights 12 April-14 May 2021, 

Council of Europe Project “Legal Education in the field of freedom of 

expression in Ukraine”, OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, Supreme 

Court, National School of Judges of Ukraine 

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  

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

госпрозрахунковій 

основі 

18. Які відзнаки чи 

нагороди отримали у 

звітному році. 

Подяка Харківської обласної ради (2021) 

Медаль «За волонтерську діяльність» ГО «Спілка інвалідів-учасників 

АТО «Непереможні» (2021) 

 

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: 

Щемур Е.Р. Домашнє насильство і пандемія Covid-19: виклики та 

рішення. – Інтернаука. № 6. - Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16212555397654.pdf  

Харламова Д.В., Іноземцев М.Д. Боротьба проти домашнього насильства 

в Україні та світова практика // «Young Scientist». No 5 (93), May, 2021. – 

C/ 341-347. - Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/638/621  

Правник С. О. Запобігання і протидія перешкоджанню професійної 

діяльності журналіста // Матеріали науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», випуск № 2, 2021, м. 

Харків, 30 травня 2021, Харків, 2021  

Бітлян Д.А., Правник С.О., Шевченко А.А. Гендерна рівність і 

недискримінація як вимоги верховенства права і шляхи розвитку 

юридичної етики // Етика правника: тези доповідей та повідомлень 

учасників круглого столу / за заг. ред. Т. Б. Вільчик. Харків: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 314-318 

Андреєв Т. П. Емоційний інтелект в теорії та практиці кримінального 

права: стан та перспективи // Засади функціонування кримінальної 

юстиції: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Хмельницький, 14 травня 2021 року). – Хмельницький: Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – C. 5-7 

 

Участь у конференціях, тренінгах, конкурсах студентських наукових 

робіт: 

Науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», Харків, 30 травня 2021 (С. Правник) 

Круглий стіл «Етика правника», 23 квітня 2021, Харків (Д. Бітлян, С. 

Правник, А. Шевченко) 

Міжнародна науково-практична конференція «Засади функціонування 

кримінальної юстиції», Хмельницький, 14 травня 2021 р. (Т. Андреєв) 

Тренінг Координатора проектів ОБСЄ «Теорія і практика 

недискримінації: конституційні виміри. Поглиблений тренінг», 18-20 

листопада 2021 (Д. Харламова, М. Іноземцев) 

Студентський мудровертний турнір з кримінального права – О. Сафончик 

(3 місце), Д. Бітлян, С. Правник, А. Шевченко – учасниці турніру. 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 

 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16212555397654.pdf
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/638/621
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