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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 співвідношення кримінального закону і 

кримінального права 2,0 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Проблеми співвідношення кримінального закону і 

кримінального права 5,6 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навч. посібника, наукові 

статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, розділи 

навчального посібника 

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). 

Не приймав 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України з 

метою забезпечення невідворотності покарання за 

корупційні кримінальні правопорушення» (реєстр. № 

5137 від 23.02.2021) 

 Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення кримінальної відповідальності за 

виготовлення та поширення забороненої 

інформаційної продукції)» реєстр. № 5102 від 

18.02.2021 р.   

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України 

щодо підвищення відповідальності у сфері 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 5072 від 

16.02.2021) 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України 

щодо кримінальної відповідальності за 

адміністративне, економічне, військове, політичне, 

військово-політичне та інше співробітництво з 

державою-агресором – колабораціонізм» (реєстр. № 

5135 вiд 02.03 проекти ,202l) та  Про внесення змін 



до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення 

відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну 

діяльність) (реєстр. № 5143 від 24.02.2021). 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України, 

Кримінального процесуального кодексу України 

щодо розвитку системи пробації, збільшення 

альтернатив позбавленню волі та створення умов для 

зниження рецидивної злочинності» (реєстр. № 5360 

від 12.04.2021 р.) 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо 

кримінальної відповідальності за катування» (реєстр. 

№ 5336 від 05.04.2021 р.) 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо 

захисту української мови як державної» (реєстр. № 

5670 від 17.06.2021 р.) 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України 

щодо забезпечення особам, які були засуджені до 

довічного позбавлення волі, права на апеляційне 

оскарження вироку» (реєстр. № 5747 від 09.07.2021 

р.) 

Висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо 

встановлення відповідальності за підробку 

документів, що стосуються проведення 

профілактичних щеплень» (реєстр. № 6084) 

    Науково-правовий висновок України «Про 

внесення змін до законодавства України про 

адміністративні правопорушення, кримінального 

законодавства та кримінального процесуального 

законодавства щодо діяльності Служби безпеки 

України та розвідувальних органів (реєстр. № 4392)».      

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 

 

Не приймав 



Верховного Суду України, 

ВССУ та їх рецензування 

6.4. Прочитані лекції 

практичним працівникам. 

 

немає 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій, громадян. 

Висновок на запит Харківської обласної 

Прокуратури від 15.09.2021 щодо невиконання 

Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Харківській області рішень судів, що набрали 

законної сили про визнання бездіяльності Головного 

управління Пенсійного фонду України в Харківській 

області протиправною та зобов’язання перерахувати 

та виплатити пенсію відносно низки громадян, тобто 

за ознаками кримінальних правопорушень, 

передбачених ч.2 ст. 382 КК України. 

Науково-правовий висновок за зверненням 

адвоката Герелюка Тараса Богдановича 

Науково-правовий висновок за зверненням 

адвоката Макаренка Михайла Михайловича 

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) 

1. Сучасна доктрина кримінального права в правовій 

системі України: поняття, джерела, значення. 

проблеми формування 14 травня 2021 р. м. Харків; 

2. Законодавче забезпечення діяльності бюро 

економічної безпеки України 17 травня 2021 р. 

Харків–Київ; 

3. Захист економіки від впливу організованої 

злочинності 20 вересня 2021р. м. Харків; 

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: 1,8 друк. арк. 

 1. Social danger of domestic violence and the need for 

rehabilitation  of its victims //Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(12 cz 2), С. 2895–

2901   (у спів.) (Scopus та Web of Science) 0,3 д.а. 

2. Микола Іванович Панов // Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики. 2020. №22. С. 

613-615 0,3 д.а. 

3. Кримінальне правопорушення: поняття та його 

види // Право України 2021. № 3. С. 27-60  (у спів.) 

0,9 друк. арк. 

4. Criminal law as a means of protecting human rights 

and freedoms in the modern world // Journal of the 

national academy of legal sciences of Ukraine 2021. №3. 

р. 248-253 (у спів.) (Scopus) 0,3 д.а. 

Тези наукових доповідей: 0,6 друк. арк. 

1. Доктрина кримінального права та проблеми 

законотворення 0,2 друк. арк.;  

2. Проблемні аспекти кваліфікації кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності на 

прикладі аналізу ухилення від сплати податків. 

зборів (обов’язкових платежів) 0,2 д.а.; 

3. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з 



кримінальними правопорушеннями у сфері 

господарської діяльності 0,2 д.а. 

Навчальні посібники: 3,2 друк. арк. 

1. Кримінальне право України і Англії: порівняльний 

аналіз (окремі питання Загальної частини) 2021 (у 

спів.) 0,5 д. а.; 

2. Кримінальне законодавство України та зарубіжних 

країн: порівняльні таблиці статей (параграфів) 

Загальної частини Кримінального кодексу України 

2001 року та Кримінальних кодексів інших держав 

2021 (у спів.) 2,3 д. а.; 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of 

Science. 

Social danger of domestic violence and the need for 

rehabilitation  of its victims //Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(12 cz 2), С. 2895–

2901   (у спів.) (Scopus та Web of Science) 

Criminal law as a means of protecting human rights and 

freedoms in the modern world // Journal of the national 

academy of legal sciences of Ukraine 2021. №3. р. 248-

253 (у спів.) (Scopus) 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних 

даних, у інших 

наукометричних базах 

даних. 

Кримінальне правопорушення: поняття та його види 

// Право України -  Index Copernicus International, 

Google Scholar, ERIH PLUS. 

Микола Іванович Панов // Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики. 2020. №22. С. 613-615 - 

індексується в  Index Copernicus International, Google 

Scholar, Worldcat 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

Право України, Проблеми законності 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

 

Ні 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Пащєнко Є.М. «Кримінологічна  характеристика та 

запобігання насильницькій злочинності 

військовослужбовців» 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

1. Відзив на автореферат дисертації Бондаренко М.С. 

«Кримінальна відповідальність за незаконні дії з 

отруйними чи сильнодіючими речовинами або 

отруйними чи сильнодіючими лікарськими 

засобами», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

2. Відзив на автореферат дисертації Балобанової Д.О. 

«Динаміка кримінального права України (теоретико-

прикладне дослідження)», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 082 

3. Відзив на автореферат дисертації Бойченка В.П. 

«Кримінально-правова охорона суспільної моралі в 

Україні: антропологічний вимір», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 

4. Відзив на автореферат дисертації Герелюка Т.Б. 

«Кримінально-правова характеристика знищення, 

руйнування або пошкодження об’єктів культурної 

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


спадщини за законодавством України та країн 

східної Європи», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 

5. Відзив на автореферат дисертації Вірт А.О. 

«Кримінально-правова протидія злочинам, 

пов’язаним з незаконним використанням корисних 

копалин», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 

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. 

Міжнародний юридичний форум –вересень 2021  р.  м. 
Харків. 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Почесна грамота Ректора НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри   ___________________ 
(протокол № 4 від 30.11.2021 р.).                                                                 (підпис)                                                                      
 


