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Звіт кафедри кримінального права № 2 

з науково-дослідної роботи за 2021 рік 

 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

1.1. Цільова комплексна програма, за якою провадились дослідження.  

Протягом звітного року колектив кафедри кримінального права №2 (разом з 

кафедрою кримінального права №1) працює над 5-ти річним циклом роботи, над  

цільовою комплексною програмою «Теоретичні проблеми ефективності 

кримінального законодавства України та практики його застосування». Науковими 

керівниками цієї ЦКП є д.ю.н., проф. Тацій,  д.ю.н., проф. Панов М.І., к.ю.н., проф. 

Тютюгін В.І.  

В науковій роботі кафедри кримінального права №2 приймали участь 11 

виконавців, із них 2 - доктор юридичних наук, 7 - к.ю.н. доцентів, 2 – к.ю.н. асистент 

1.2. Штатний склад кафедри  

1. Харитонов Сергій Олександрович, д.ю.н., професор  

«Проблеми співвідношення кримінального закону і кримінального права» - 2,0 

друк. арк. 

Фактично виконано 5,6 друк. арк. 

Стаття: 

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. 
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Тези наукових доповідей: 

1) Доктрина кримінального права та проблеми законотворення // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції Сучасна доктрина кримінального права 

в правовій системі України: поняття, джерела, значення. проблеми формування 14 

травня 2021 р. м. Харків 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. 

Навчальний посібник: 

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.; 

 

2. Панов Микола Іванович, д.ю.н., професор 

«Діяння як елемент кримінального правопорушення» - 2,0 друк.арк. 

Фактично виконано 79,4 друк. арк. 

Монографія: 

Вибрані праці з проблем правознавства. / М.І. Панов ;упоряд.: В.І. Борисов, С.О. 

Харитонов, О.О. Володіна ; відп. за вип. С.О. Харитонов ; авт.. вступ. ст.: В.І. 

Борисов, С.О. Харитонов, О.О. Володіна. – Харків : Право, 2020. с. 1160 (72,5 

друк.арк.) 

Статті: 

1. Актуальна тема номера: Кримінальне правопорушення (його види: кримінальний 

проступок і злочин) – новела кримінального законодавства України. // Право України 
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2021, № 3 с. 9-11.// Висновки та рекомендації з актуальної теми // Право України 

2021, № 3 с.73-75. (0,5 друк. арк.) 

2. Кримінальне правопорушення: поняття та його види. / Право України 2021, № 3 с. 

27-60. У співавторстві з Харитоновим (1,66 друк. арк.) 

3. Обґрунтування постійно діючої рубрики «Актуальні проблеми кваліфікації 

кримінальних правопорушень» / Право України 2021, № 8 (0,4 друк. арк.) 

4. Кваліфікація кримінальних правопорушень: поняття та кримінально-правове 

значення./ Право України 2021, № 9 с. 117-143 (2,5 друк. арк.) 

5. Інтерв’ю у газеті Верховної Ради «Голос України» № 129 (7629) вівторок, 13 

липня 2021, с. 4-6. Новий етап розвитку кримінального законодавства України (до 

першої річниці дії Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень», № 2617-VIII).(0,8 друк. арк.) 

     Тези: 

1. «Доктрина кримінального права та проблеми законотворення» (у співавторстві із 

Харитоновим С.О.) (0,3 друк. арк.) 

2. «Теоретико-прикладні засади ви будови системи і структури норм Особливої 

частини КК в проекті Кримінального кодексу» (0,3 друк. арк.)  

         Навчальний посібник:  

Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз // конспект лекцій / 

Електронне видання, 2021 р. С. 5-28 (0,5 друк. арк.) 

 

3. Зінченко Ірина Олександрівна, к.ю.н., доцент  

«Проблеми  вчення про кримінальне  правопорушення. Правопорушення проти 

виборчих прав громадян» - 1,5 друк. арк. 

Фактично виконано 7,4 друк. арк.        

 Статті: 
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1) Проблемні питання кримінальної відповідальності за доведення до самогубства. 

У співав. з Шевченком Є.В.// Економічна теорія і право. - 2021.- №.1 –С. 118.-143 – 

1,3 друк. арк. 

2) Доведення до самогубства: кримінально-правовий, віктимологічний та 

соціологічний аспекти // У співав. з Черниш В.В.- Юридичний науковий електронний 

журнал.-2021.-№5 С.88-95. (0,4 друк. арк..) 

3) Лекція за темою:«Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина ( статті 

157-184 КК). Кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян (статті 

157-160 КК)». – І.О Зінченко, Є.В.Шевченко // Вісник асоціації кримінального права 

України, 2020, Том 2 (14).- С. 366-406. (2,0 друк. арк.) 

Тези:  

1) «До питання щодо методики викладання  Загальної частини                         

кримінального права студентам – юристам» // Features of the application  of modern 

methodology of training of lawyers experience of foreign countries. 28 September - 30 

Oktober, 2020. Arad, Romania 2020.- С.31-35.  (0,2 друк. арк.)  

 2) «Чи потрібен  «апгрейд» кримінальному праву України або audiatоr et altera pars» 

// Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє.-

матеріали міжнародна науково-практична конференції м. Харків, 22-23 жовтня 2020 . 

-Харків: Право, 2021.-50-55. (0,3 друк. арк..) 

3) «Уточнення змісту завдань Кримінального кодексу України як важлива складова 

реформи кримінального права» У співав. з Шевченко Є.В.// Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє.-матеріали 

міжнародна науково-практична конференції м. Харків, 22-23 жовтня 2020 .- Харків : 

Право, 2021.Тези с Шевченко. С.65-69. (0,3 друк. арк..) 

4) «Домашнє насильство: аналіз складу злочину за статтею 126-1 Кримінального 

кодексу України».- Тези у співав. з Тараніченко Ю.І. .- Матеріали П науково-

практичної конференції «реформування правової системи держави» ( м. Ужгород, 26-
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27 червня 2020 р.) .-Херсон: видавництво «Молодий вчений», 2021 р.-С.86-90. (0,2 

друк. арк.) 

Навчальний посібник:  

1) Порівняльне кримінальне право України та Англії: навч. посіб . У співавторстві.- 

електр. варіант. § 5. Стадії злочину за кримінальним правом України і Англії.   § 6. 

Співучасть у злочині за кримінальним правом України і Англії.  Видання 2-ге  

Переробл. і доповн.- 2021. (2,0 друк. арк.) 

 2) Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн. Порівняльні таблиці  

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року  та 

Кримінальних кодексів зарубіжних країн. У співав. Електронне видання . - Харків, 

2021. (2,0 друк. арк.)           

                         

4. Володіна Оксана Олександрівна, к.ю.н., доцент 

«Поняття і система кримінальних правопорушень проти здоров'я особи» - 1,5 

друк. арк. 

 Фактично виконано 3,9 друк. арк. 

 Статті: 

1) Volodina, O.O., Haltsova, V.V., Kharytonov, S.O. Social danger of domestic 

violence and the need for rehabilitation of its victims. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, 

Poland:1960), 2020, 73 (12 cz2), p.p. 2895-2901 (Scopus) – ( 1 друк. арк./0,5) 

2) Володіна О.О., Курман Т.В.  К вопросу об уголовной ответственности за 

причинение вреда объектам агросферы и здоровью человека. Scientific Collection 

«InterConf», (№ 71): with the Proceedings of the 3-rd International Scientific and Practical 

Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» 

(August 19-20, 2021). Р. 1. Orléans, France: Epi, 2021. Р. 206-219. DOI 

10.51582/interconf.19-20.08.2021.020 (0,8 друк. арк./0,4.) 

Тези:  
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1) Щодо змісту поняття «фізичне насильство» у складі кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 126¹ КК України (домашнє насильство) // 

Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м Запоріжжя, 25-26 червня 2021 р. – Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 2021. – С. 52-55 (0.4 друк. арк.) 

2) Щодо питання про вдосконалення кримінальної відповідальності за катування // 

Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 2-3 липня 2021 р. - Дніпро: ГО 

"Правовий світ», 2021. - С. 61-65 (0.4 друк. арк.) 

Навчальний посібник:   

1) Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

Кримінальних кодексів зарубіжних країн для студентів П курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 293 «Міжнародне право»/ уклад.: С.О. Харитонов, О.О. Володіна, В.В. 

Гальцова та ін. 2-ге електрон. Вид., переробл. та допов. Харків: Нац.юрид.ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2021. – 428 с. (табл. 7 – 2,2 друк. арк.) 

                                                           

5. Гальцова Вікторія Володимирівна, к.ю.н, доцент 

«Об'єкт та система кримінальних правопорушень проти сім’ї, прав та інтересів 

неповнолітніх» - 1,5 друк. арк. 

Фактично виконано 3,2 друк. арк.  

Статті : 

1) 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 друк. арк. 
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2) 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.) (0,3 друк. арк.) 

3) Criminal liability for violation of the quarantine regime in the conditions of the COVID-

19 pandemic // International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, стр. 1548-

1556 (у спів.) (0,3 друк. арк.) 

Навчальний посібник :  

1) Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

Кримінальних кодексів інших держав 2021 (2,3 друк. арк.) 

 

6.   Дзюба Юрій Павлович, к.ю.н., доцент  

«Об’єкт і система злочинів у сфері документообігу» – 1,5 друк. арк. 

Фактично виконано 4,2 друк. арк. 

Статті: 

1) Dziuba, O. Sivash, O. Drozdova. Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable 

Groups: New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic // Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. - Vol. 24, Spec. Iss. 1. (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-

0044) 

2) V. Teremetskyi, I. Dziuba, K. Tokarieva,Combatting Disinformation And Cyber 

Threats In The European Union And United States: Lessons For Ukraine // Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues. Allied Academies, USA 

Тези: 

1) До питання про визначення поняття документа в проекті нового КК України // 

Проект Кримінального кодексу України у фокусі академічної думки : матеріали 

вебінару (м. Харків, 21 січ. 2021 р.) – Харків, Право. – С. 59-61; (0,3 друк. арк.) 
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2) Паспорт та інший важливий документ як предмет кримінального 

правопорушення за ч. 3 ст. 357 КК України // Злочинність і протидія їй в умовах 

сингулярності: тенденції та інновації. – ХНУВС, 2021. – С. 198-200; (0,3 друк. арк.) 

3) Питання забезпечення інформаційної безпеки в міжнародних інформаційно-

правових актах // Мат. V Міжнародної науково-практичної конференції «Право і 

суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку» 10 грудня 2020 р. С.59-62. 

(0,3 друк. арк.) 

4) Зелений курс Європи в контексті рішення Конституційного Суду Німеччини щодо 

Закону ФРН про захист клімату 2019 р.: досвід для України //  VI міжнародна 

науково-практична конференція «Право і суспільство: актуальні питання та 

перспективи розвитку». – Полтава, 2021. – С. 41-45 (0,3 друк. арк) 

Навчальний посібник :  

1) Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини): конспект лекцій / Панов М.І., Харитонов С.О., Дзюба Ю.П. - Нац. 

юрид. ун-т ім. Я.Мудрого, 2021. – 144 с. 

2) Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

Кримінальних кодексів Європейських країн / Дзюба Ю. П., Гальцова. В. В., 

Харитонов С.О. та ін. – Нац. юрид. ун-т ім. Я.Мудрого, 2021. – 450 с.; 

 

7. Ємельяненко Володимир Віталійович, к.ю.н., доцент 

«Ознаки порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проблеми 

забезпечення кримінально-правової охорони» - 1.5 друк. арк. 

Фактично виконано 3,31 друк. арк. 

Статті: 
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1) Volodymyr Iemelianenko, Alesia Gornostay, Nataliya Maslak. Coerced sterilization as 

a reproductive rights violation. Wiadomosci Lekarskie. 2020. № 12. Cz 2. C. 2902-2908 

(1,06 д.а., авт. 0,3 д.а.) 

2) Дудоров О.О., Ємельяненко В.В., Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за 

незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз законодавчих 

новел. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 277–286 (1,34 д.а., 

авт. 0,45 д.а.). 

Тези: 

1) Алеся В. Горностай, Наталія В. Маслак, Володимир В. Ємельяненко. Вимушена 

стерилізація як прояв порушення права на реалізацію репродуктивних прав. 

Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали ІV 

Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 30-31 

(0,06 друк. арк., авт. 0,05 друк. арк.) 

 Навчальний посібник: 

1) Кримінальне  законодавство  України  та  зарубіжних  країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

Кримінальних кодексів зарубіжних країн. Навчально-практичне видання для 

студентів ІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 

«Міжнародні» відносини спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: С. О. 

Харитонов, О.О. Володіна, В.В. Гальцова та ін. 2-ге електрон. вид., перероб. та допов. 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 459 с. (авт. 2,56 друк. арк.). 

 

8. Самощенко Ігор Вікторович, к.ю.н., доцент (0,25 ставки) 

«Загальна характеристика кримінального права України та зарубіжних країн» - 

4,0 друк. арк. 

Фактично виконано 4,07 друк. арк. 

    Стаття :  
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1) Відповідальність за погрозу, передбачену як окреме кримінальне 

правопорушення за КК України та зарубіжних країн //Юридичний науковий 

електронний журнал. - Запоріжжя.-№9.-2021. (0,6 друк. арк.) 

Тези:  

1) Щодо моменту закінчення погрози як окремого кримінального правопорушення // 

Міжнародна науко-практична конференція «Цінність права як найефективнішого 

регулятора суспільних відносин» 1-2 жовтня 2021 р. м. Харків (0,17 друк. арк.). 

Навчальний посібник: 

1) «Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз  (окремі питання 

Загальної частини).- електронне видання. - 2021. (1,0 друк. арк.) 

2) «Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

кримінальних кодексів зарубіжних країн. - електронне видання. - 2021. (2,3 друк. 

арк.) 

 

9. Осадча Анна Сергіївна, к.ю.н., доцент 

«Суб’єкт кримінального правопорушення за кримінальним правом України» - 

1,5 друк. арк. 

Фактично виконано – 2,6 друк. арк.. 

Монографія: 

Розділ у зарубіжній монографії/ §5.2 Диференційна функція спеціального суб’єкта 

кримінального правопорушення Tým autorů C91 Moderní aspekty vědy: XІ. Díl 

mezinárodní kolektivní monografie/ Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká 

republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 383 с.168-188 (1,3 друк. 

арк.) 

Тези: 

1. Новели визначення ознак суб’єктів корупційних правопорушень у Кримінальному 

Кодексі України // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції 
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розвитку, Лісабон, 07 серпня 2021/ Київ, Лісабон: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021- 

С.107-109 (0,3 друк. арк.)  

Навчальний посібник :  

1. Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини): навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищ. закладів 

освіти/ М.І. Панов, І.О. Зінченко, І.В. Самощенко, Ю.П. Дзюба, К.М. Оробець, А.С. 

Осадча. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020 – Електронне видання 

(1,0 друк. арк.) 

 

10. Оробець Костянтин Миколайович, к.ю.н., асистент  

«Кваліфікація кримінальних правопорушень як оціночна діяльність» – 1,5 друк. 

арк. 

Фактично виконано 5,5 друк. арк. 

Статті: 

1. Кваліфікація кримінальних правопорушень: проблема визначення та методологічні 

аспекти дослідження. Правова держава. 2021. Вип. 44. (0,7 друк. арк.)  

2. Оціночні поняття у кримінальному праві: аксіологічний підхід. Jurnalul juridic 

naţional: teorie şi practică. 2021. № 1-2. (0,8 друк. арк.) 

Навчальний посібник :  

1. Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

Кримінальних кодексів зарубіжних країн, Таблиця 6. Витяги із Загальної частини  

Кримінального кодексу України 2001 р. (станом на 1 липня 2020 р.) і Загальної 

частини Кримінального кодексу Республіки Узбекистан 1994 року. для студентів ІI 

курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: С.О. Харитонов, О.О. 

Володіна, В.В. Гальцова та ін. 2-ге електрон. вид., перероб. та допов. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 246-290.  (2,6 друк. арк.) 
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2. Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини) §5. Обставини, що виключають кримінальну протиправність 

діяння.: навчальний посібник для студентів ІI курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 

«Міжнародне право». 2-ге електронне видання, перероблене та доповнене. Харків, 

2021. С. 58-89.  (1,4 друк. арк.) 

 

11.  Гуд Тетяна Миколаївна, к.ю.н., асистент 

«Кваліфікація приховування злочину» - 1,5 друк. арк. 

Фактично виконано – 1,8 друк. арк. 

Статті :. 

1) Суб'єктивна сторона «Приховування злочину» (ст. 396 КК України) та її вплив на 

кваліфікацію. Вісник асоціації кримінального права України. 2021. Том 2. № 16. С.  

(0,9 друк. арк.)  

2) До питання  щодо визначення безпосереднього об’єкту приховування злочину (ст. 

396 КК України). Економічна теорія та право. Ekonomic Theory and Law. № . 2021. С. 

127-148. (1,1 друк. арк.) 

Тези : 

1) Компетентністний підхід в освіті юриста: перспективи застосування в 

навчальному процесі// Legal education in Ukraine and EU Countries: challenges and 

ways of improving. November 16 – December 28, 2020. Riga, Latvia : «Baltija 

Publishing». С.48 -51 (0, 2 друк. арк.) 

Навчальний посібник : 

1) Кримінальне право Грузії// Кримінальне законодавство України та зарубіжних 

країн. Порівняльні таблиці статей (параграфів) Загальної частини  кримінального 

кодексу України 2001 р. та Кримінальних кодексів зарубіжних країн. Навч.посіб. 

Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 2021. С. 3-65. (3,5 друк. арк.) 
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1.3. Вказати викладачів, які не виконали НДР. Усі члени кафедри виконали НДР 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госп. договірних засадах із зазначенням суми 

договору. 3/ 20000 грн. 

Науково-правовий висновок від 04.01.2021 на запит адвоката Онілова В.Л. щодо 

окремих питань юридичної оцінки загибелі поліцейського. - Ємельяненко В.В., 

Харитонов С.О. (5 тис. грн.) 

Науково-правовий висновок за зверненням адвоката Герелюка Тараса 

Богдановича. – Харитонов С.О. (8 тис. грн.) 

Науково-правовий висновок за зверненням адвоката Макаренка Михайла 

Михайловича. – Харитонов С.О. (7 тис. грн.) 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми. 

     Головною задачею науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш 

важливих проблем науки Кримінального права. Кафедра продовжувала проводити 

науково-дослідницьку роботу з перспективних напрямків розвитку науки, їх 

реалізації в нормотворчості, правозастосуванні і навчальному процесі. 

 Метою науково-дослідницької роботи членів кафедри ставилося прискорення 

правової реформи в Україні, формування правової держави, вдосконалення 

кримінального законодавства, підготовка висококваліфікованих юристів.  

Практична значимість  висновків та рекомендацій полягає у тому, що вони 

використовуються у Науково-практичному коментарі Кримінального Кодексу 

України, у підготовці відповідей на запити Конституційного Суду, Верховного Суду, 

Вищого спеціалізованого Суду України, ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, правоохоронних органів, а також у наукових статтях, підготовці підручників і 

навчально-методичної літератури. 

1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Не було 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

 Панов М.І. – Обґрунтовано поняття «кримінальне правопорушення» та його види; 

розроблено концепцію понятійного апарату кримінального права і його ролі у 
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законотворенні; сформована концепція Доктрини кримінального права. 

 Зінченко І.О. – Вперше проаналізовані склади кримінальних правопорушень 

проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 

(статті 157-184 КК) на підставі останніх змін кримінального закону. Удосконалено і 

доповнено розділи навчального посібника «Порівняльне кримінальне право України 

та Англії», вперше складені порівняльні таблиці із Загальної частини кримінального 

права України та Іспанії. Розглянуті проблемні питання кваліфікації доведення до 

самогубства. 

 Володіна О.О. – Наукова новизна полягає в розробці питань, пов'язаних з 

проблемами кваліфікації кримінальних правопорушень проти здоров'я особи , та 

шляхів їх вирішення, а також удосконаленні вказаних кримінально-правових норм. 

 Гальцова В.В. - Досліджуються проблеми кримінальної відповідальності за 

домашнє насильство та його негативний вплив на членів сім'ї,розглядаються 

суспільно небезпечні наслідки до яких воно призводить, визначаються проблеми 

кримінально-правової кваліфікації за вказане кримінальне правопорушення та 

пропонуються шляхи удосконалення кримінального законодавства. 

Розглядаються проблеми застосування норми за порушення санітарних правил та 

норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням та 

пропонуються шляхи її удосконалення.  

Здійснено комплексний аналіз теоретичних та прикладних питань, що стосуються 

засобів захисту прав людини та законних інтересів проти суспільно небезпечних 

посягань, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України та практики його застосування у цій 

сфері.     

 Харитонов С.О. – Проаналізовані окремі питання вдосконалення 

кримінального законодавства України 

 Ємельяненко В.В. - Проаналізовано та визначено зміст ознак окремих 

кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту (розділ 
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XI КК України), в тому числі з урахуванням змін, внесених до КК Законом 

України «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо 

протидії незаконному заволодінні транспортним засобом від 03.09.2020 № 875-IХ 

Окреслені і систематизовані проблеми, пов’язані з обмеженнями права на 

репродукування. 

 Самощенко І.В. – Удосконалення чинного законодавства щодо кримінальної 

відповідальності, тлумачення нових  його положень, рекомендації щодо кваліфікації 

вчиненого 

 Дзюба Ю.П. – Аналіз наукових підходів та вироблення поняття електронного 

документа та електронного документообігу в кримінальному праві; конкретизовано 

ознаки електронного документа; розглянуто проблемні питання кваліфікації 

кримінальних правопорушень у сфері документообігу. 

 Оробець К.М. – Висвітлені раніше не досліджені або недостатньо досліджені 

аспекти кваліфікації кримінальних правопорушень, причому особлива увага 

приділена аксіологічному підходу до цього виду юридичної діяльності; здійснено 

порівняльний аналіз положень Загальної частини кримінального права України та 

деяких зарубіжних країн з урахуванням останніх змін, внесених до КК України. 

 Гуд Т.М. – На аналізі судової практики та наукових робіт обґрунтована 

кримінально-правова оцінка доцільності кримінальної відповідальності за заздалегідь 

не обіцяне приховування злочину, суспільна небезпечність якого визначається 

протидією здійсненню досудового розслідування, виявленню та притягненню до 

кримінальної відповідальності винних осіб. 

  

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні, з наданням 

зауважень та пропозицій, проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у 

проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих груп 

та комісій по розробці законопроектів. 
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Кафедра приймала участь у розробці проекту Кримінального кодексу України а 

також: 

- Зінченко І.О. - зробила зауваження та пропозиції до проект Закону України 

«Про вдосконалення  кримінальної відповідальності за порушення рівноправності 

громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 

інвалідності та за іншими ознаками (ст.161 КК України). 

- Володіна О.О. - розробила проект закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини» 

- Самощенко І.В. – зробив зауваження та пропозиції до законопроекту щодо 

деяких змін про погрозу у КК України. 

- Оробець К.М. - Розробив проект закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне 

зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» 

- Гальцова В.В. - Розробила проект закону «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо домашнього насильства» 

- Ємельяненко В.В. - Розробив проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо  вдосконалення відповідальності за незаконне 

заволодіння транспортним засобом» 

- Гуд Т.М. - зробила зауваження та пропозиції до проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної 

відповідальності за приховування злочину (ст. 396 КК України)» 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих судових 

органів. Ні 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих груп 

та ін.  

- Дзюба Ю.П. – приймав участь у підготовці Експертних висновків  з акредитації 

освітніх програм – як керівник експертних груп  Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (за 2021 рік підготовлено 4 висновки) 
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2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду. Не було 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. Не було 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій.  

- Міжнародний науково-практичний круглий стіл, присвячений пам’яті 

академіка В. В. Сташиса «Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації», 14 травня 2021 р. м. Харків. 

- Міжнародна наукова конференція "Реформування кримінального 

законодавства України: сучасність та майбутнє", 20-22 жовтня 2021 року, в режимі 

он-лайн.  

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

Таблиця № 1. 

№ 

п/п 

 

Термін проведення конференції, назва, місто 

Кількість 

викладачів 

кафедри, 

які взяли 

участь 

Міжнародні 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та зміст» 

/ Національна академія правових наук України, Консульт. 

місія Європейського союзу, Робоча група з питань 

розвитку кримінального права (м. Харків, 20-22 жовтня 

2021р.) 

 

10 

2. Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті 

болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та 

інструменти / Еразму плюс, Рада Європейського Союзу (м. 

Київ, листопад 2021 р.) 

2 

3. VI міжнародна науково-практична конференція «Право і 

суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку». 

(Полтава, 2021); 

3 

4. Міжнародна конференція «Пріоритети в новому зеленому  



 

 

19 

19 

курсі ЄС» / Ун-т Склодовської-Кюрі, під патронатом 

Міністерства освіти і науки України (м. Люблін, Польща, 

червень, 2021); 

1 

5. X Щорічний міжнародний форум з практики 

Європейського суду з прав людини; 

2 

 

6. V міжнародний науково-практичний круглий стіл 

«Сучасна доктрина кримінального права у правовій 

системі України: поняття, джерела, значення, проблеми 

формування». 14 травня 2021 р. 

 

5 

7. Міжнародна науко-практична конференція «Цінність права 

як найефективнішого регулятора суспільних відносин» 1-2 

жовтня 2021 р. м. Харків 

 

1 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні 

науки: проблеми та перспективи», 25-26 червня 2021 р., 

Запоріжжя: Класичний приватний університет. 

1 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи України», 2-3 

липня 2021 р., м. Дніпро: ГО "Правовий світ». 

1 

10. Legal education in Ukraine and EU Countries: challenges and 

ways of improving. November 16 – December 28, 2020. 

Wloclawek, Republic of Poland/ 2020 

1 

12. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, 

тенденції розвитку, Лісабон, 07 серпня 2021/ м. Лісабон 

(Португалія, дистанційно). 

1 

13. Круглий стіл з питань відповідальності за злочини проти 

довкілля за участю представників прокуратури Іспанії (на 

платформі zoom, 18.11.2021.). 

1 

Всеукраїнські 

1. V Всеукраїнська науково-практична конференція: «Україна 

і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку» (на 

платформі zoom, 12.11.2021.)    

2 

2. Науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції»  - Харків  - 30 травня 2021 р 

2 

3.       ІІ Науково-практична конференція «Реформування 

правової системи держави» (м. Ужгород, 26-27 червня 2021 

р.) 

1 

4. Вебінар «Проєкт КК України у фокусі академічної думки»  

21 січня 2021 року / Національна академія правових наук 

України, Консульт. місія Європейського союзу, Робоча 

група з питань розвитку кримінального права (м. Харків, 

січень 2021); 

6 

5. Науковий семінар, присвяченому 90-річчю від дня 9 



 

 

20 

20 

народження проф. Л. М. Кривоченко «Класифікація як 

проблема епістемології у кримінально-правових науках» 

(м.Харків, квітень 2021 р.) 

6. Вебінар “Ініціатива академічної доброчесності та якості 

освіти” / USAID, у межах Проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» (листопад, 2021 р.); 

7 

7. Науково-практична конференція, присвячена пам’яті члена 

Правління Кримінологічної асоціації України професора 

Тетяни Андріївни Денисової «Злочинність і протидія їй в 

умовах сингулярності: тенденції та інновації» 16 квітня 

2021 р.    

5 

8. Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної 

реформи в Україні», 11 груд. 2020 р., м. Харків. 

1 

9. ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні шляхи удосконалення українського 

законодавства». 15 травня.2021 р. Харків. 

3 

10. Круглий стіл «Інститут пробації в контексті реформування 

кримінального законодавства України». 24 травня 2021 р. 

Харків : НЮУ і. Ярослава Мудрого 

6 

Усього 

усіх 

 

23 

 

72 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

 Франція: The 3rd International Scientific and Practical Conference «Current Issues and 

Prospects for the Development of Scientific Research», Orleans, France, 19-20.08.  –  

Володіна О.О. 

Португалія: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції 

розвитку, Лісабон, 07 серпня 2021/ м. Лісабон – Осадча А.С. 

Іспанія: Круглий стіл з питань відповідальності за злочини проти довкілля за 

участю представників прокуратури 18.11.2021 - Дзюба Ю.П. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій. 1 / 72,5 друк. арк. 

Панов М.І. - Вибрані праці з проблем правознавства. / М.І. Панов ;упоряд.: В.І. 

Борисов, С.О. Харитонов, О.О. Володіна ; відп. за вип. С.О. Харитонов ; авт.. вступ. 
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ст.: В.І. Борисов, С.О. Харитонов, О.О. Володіна. – Харків : Право, 2020. с. 1160 

(72,5 друк. арк.) 

Монографії опубліковані за кордоном: 1 / 1,3 друк. арк. 

Осадча А.С. - Розділ у зарубіжній монографії/ §5.2 Диференційна функція 

спеціального суб’єкта кримінального правопорушення Tým autorů C91 Moderní 

aspekty vědy: XІ. Díl mezinárodní kolektivní monografie/ Mezinárodní Ekonomický 

Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 383 

с.168-188  

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників: Не було 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 2 / 24,3 друк. арк. 

1. «Кримінальне право України і Англії: порівняльний аналіз  (окремі питання 

Загальної частини).- електронне видання.- 2021.- (Панов М.І., Харитонов С.О., 

Зінченко І.О., Самощенко І.В., Дзюба Ю.П., Осадча А.С., Оробець К.М.) 

2. «Кримінальне законодавство України та зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 року та 

кримінальних кодексів зарубіжних країн.- електронне видання.- 2021 (Харитонов 

С.О., Зінченко І.О., Самощенко І.В., Дзюба Ю.П., Оробець К.М., Володіна  О.О., 

Гальцова О.О., Гуд Т.М., Ємельяненко В.В.)   

3.4. Кількість опублікованих статей: 25 / 16,96 друк. арк. 

3.4.1. за кордоном, навести перелік: 1 / 0,4 друк. арк  

Володіна О.О., Курман Т.В.  К вопросу об уголовной ответственности за причинение 

вреда объектам агросферы и здоровью человека. Scientific Collection «InterConf», (№ 

71): with the Proceedings of the 3-rd International Scientific and Practical Conference 

«Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (August 19-20, 

2021). Р. 1. Orléans, France: Epi, 2021. Р. 206-219. DOI 10.51582/interconf.19-

20.08.2021.020  

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science: 9 / 2,6 друк. 

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

1) Volodymyr Iemelianenko, Alesia Gornostay, Nataliya Maslak. Coerced sterilization 

as a reproductive rights violation. Wiadomosci Lekarskie. 2020. № 12. Cz 2. C. 2902-2908. 

2) Haltsova, V.V., Kharytonov, S.O. 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 (Kharitonov S.O.,  Haltsova V.V.) 0,6 

3) Haltsova, V.V., Criminal liability for violation of the quarantine regime in the 

conditions of the COVID-19 pandemic // International Journal of Criminology and 

Sociology, 2020, 9, стр. 1548-1556 (Haltsova V.V.) 0,3 д.а. 

4) Volodina, O.O., Haltsova, V.V., Kharytonov, S.O. Social danger of domestic 

violence and the need for rehabilitation of its victims. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, 

Poland:1960), 2020, 73 (12 cz2), p.p. 2895-2901 (Scopus). 1д.а. 

5) Y. Dziuba, O. Sivash, O. Drozdova. Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable 

Groups: New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic // Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. - Vol. 24, Spec. Iss. 1. (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-

0044) https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-

groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf 

6) V. Teremetskyi, I. Dziuba, K. Tokarieva,Combatting Disinformation And Cyber 

Threats In The European Union And United States: Lessons For Ukraine // Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues. Allied Academies, USA 

https://www.abacademies.org/articles/combatting-disinformation-and-cyber-threats-in-

the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of Science): 

14/ 13,15 

Панов М.І. :  

Кримінальне правопорушення: поняття та його види –індексується в Index 

Copernicus EBSCO Publisher, HeinOnline. 

https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf
https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf
https://www.abacademies.org/articles/combatting-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf
https://www.abacademies.org/articles/combatting-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Актуальна тема номера: Кримінальне правопорушення (його види: 

кримінальний проступок і злочин) – новела кримінального законодавства України –

індексується в Index Copernicus EBSCO Publisher, HeinOnline. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень: поняття та кримінально-правове 

значення./ Право України - індексується в Index Copernicus EBSCO Publisher, 

HeinOnline. 

Харитонов С.О. :  

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 

Зінченко І.О. :  

«Проблемні питання кримінальної відповідальності за доведення до самогубства» 

індексується у - Crossref index, Copernikus International , Ulrichsweb. 

«Доведення до самогубства: кримінально-правовий, віктимологічний та 

соціологічний аспекти» індексується у - Crossref index, Copernikus International , 

Ulrichsweb.  

«Загальна характеристика кримінальних правопорушень проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина ( статті 157-184 

КК). Кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян (статті 157-160 

КК)» індексується у - Crossref index, Copernikus International , Ulrichsweb.  

Самощенко І.В. :  

«Відповідальність за погрозу, передбачену як окреме кримінальне 

правопорушення за КК України та зарубіжних країн» - індексується у Index 

Copernicus International, «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib) 

Ємельяненко В.В. :   

Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом: 

http://journals.indexcopernicus.com/+,p24782117,3.html
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://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1h29KzgAAAAJ&hl=ru
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аналіз законодавчих новел. Юридичний науковий електронний журнал - 

індексується у Index Copernicus International, «Google Scholar», «Research Bible 

(ResearchBib) 

Оробець К.М. : 

Оціночні поняття у кримінальному праві: аксіологічний підхід. Jurnalul juridic 

naţional: teorie şi practică. 2021. № 1-2. – Index Copernicus; 

Кваліфікація кримінальних правопорушень: проблема визначення та 

методологічні аспекти дослідження. Правова держава. 2021. Вип. 44. – Index 

Copernicus, Google Scholar, Scientific Periodicals in National Library of Ukraine 

Vernadsky, Scientific Periodicals of Ukraine, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, 

Citefactor 

Гуд Т.М. :  

Суб'єктивна сторона «Приховування злочину» (ст. 396 КК України) та її вплив на 

кваліфікацію. Вісник асоціації кримінального права України. 2021. Том 2. № 16. - 

індексується в  Index Copernicus International, Google Scholar.   

До питання  щодо визначення безпосереднього об’єкту приховування злочину (ст. 

396 КК України). Економічна теорія та право. Ekonomic Theory and Law. № . 2021. 

С. 127-148. - індексується в  Index Copernicus International, Google Scholar, WorldCat/ 

3.5 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науко метричних баз даних 

(Scopus та Web of Science):   

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 

формою: 
№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

Статті 

1 Volodymyr 

Iemelianenko, 

Alesia Gornostay, 

Nataliya Maslak 

Coerced sterilization 

as a reproductive 

rights violation 

Wiadomosci Lekarskie.  № 12. C.2. C. 2902-

2908. 

 

2 Haltsova, V.V., 

Kharytonov, S.O. 

Criminal law as a 

means of protecting 

Journal of the national 

academy of legal sciences 

№3. р. 248-253 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50001&lang=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1h29KzgAAAAJ&hl=ru


 

 

25 

25 

human rights and 

freedoms in the 

modern world 

of Ukraine 

3 Haltsova, V.V., Criminal liability for 

violation of the 

quarantine regime in 

the conditions of the 

COVID-19 

pandemic 

International Journal of 

Criminology and 

Sociology 

9, стр. 1548-1556 

4 Volodina, O.O., 

Haltsova, V.V., 

Kharytonov, S.O. 

Social danger of 

domestic violence 

and the need for 

rehabilitation of its 

victims. 

Wiadomosci lekarskie 

(Warsaw, Poland:1960) 

 73 (12 cz2), p.p. 

2895-2901 

5 Dziuba, O. Sivash, 

O. Drozdova. 

 Access to Justice 

and Legal Aid for 

Vulnerable Groups: 

New Challenges 

Caused by the 

Covid-19 Pandemic 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues 

Vol. 24, Spec. Iss. 1. 

(Print ISSN: 1544-

0036; Online ISSN: 

1544-0044) 

6 V. Teremetskyi, I. 

Dziuba, K. 

Tokarieva 

Combatting 

Disinformation And 

Cyber Threats In The 

European Union And 

United States: 

Lessons For Ukraine 

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues. 

Allied Academies, USA 
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Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Монограф

ії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференція

х 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом МОН 

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативної 

літератури 

Кодекси, 

коментарі 

48/120,0 2/73,8 25/16,95 19/4,95 0/0 2/24,3 0/0 0/0 

 

3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій. Не має 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
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4.1. Лекції, семінари для практичних працівників. Не було  

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 

господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими підготовлено 

відповідні подання. Не було  

4.3. Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої влади 

та ін.  

Науково-правовий висновок на запит Прокуратури Харківської області від 

15.09.2021 щодо кримінально-правової кваліфікації за ст. 382 КК України. – 

Харитонов С.О., Ємельяненко В.В. 

1. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту Закону 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 від 

17.11.2020) (Володіна  О.О., Зінченко І.О., Харитонов С.О.) 

2. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про 

цивільну зброю та боєприпаси»» (реєстр. № 4336-1) (Гальцова В.В., Гуд Т.М., 

Ємельяненко В.В.,  Харитонов С.О.) 

3. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні 

здоров’я» (реєстр. № 4491) (Володіна О.О., Дзюба Ю.П, Харитонов С.О.) 

4. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту 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) (Зінченко 

І.О., Харитонов С.О.) 
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5. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту 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. (Ємельяненко В.В., 

Оробець К.М., Харитонов С.О.) 

6. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту 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) (Ємельяненко В.В., Осадча 

А.С., Харитонов С.О.) 

7. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту 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). (Зінченко І.О., Панов М.І., Харитонов С.О.) 

8. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту 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.) (Гальцова В.В., Харитонов С.О.) 

9. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 

відповідальності за катування» (реєстр. № 5336 від 05.04.2021 р.) (Володіна  В.В., 

Гуд Т.М, Харитонов С.О.) 
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10. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту 

української мови як державної» (реєстр. № 5670 від 17.06.2021 р.) (Зінченко І.О., 

Харитонов С.О.) 

11. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту 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.) (Оробець К.М., Харитонов С.О.) 

12. Науково-правовий висновок на запит ВР України щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних 

щеплень» (реєстр. № 6084) (Володіна О.О., Дзюба Ю.П., Харитонов С.О.) 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських дисертацій. 

 На кафедрі 5 аспіранти денної та заочної форм навчання: аспірантка денної 

форми навчання 3-го року навчання Керопян А.А. (науковий керівник проф. 

Харитонов С.О.); аспірантка денної форми 4-го року навчання Щербиніна І.Ю. 

(науковий керівник доц. Зінченко І.О.); аспірант заочної форми 1-го року навчання 

Панаід І.В. (науковий керівник проф. Харитонов С.О.); аспірант заочної форми 1-го 

року навчання Єсауленко П.М. (науковий керівник проф. Харитонов С.О.); 

аспірантка заочної форми 3-го року навчання Чаюк Ю.С. (науковий керівник проф.. 

Панов М.І.). 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій окремо 
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на кандидатські та докторські дисертації). 

Докторські – 0 

Кандидатські - 2 

Відгуки на кандидатські дисертації: 

Відгук рецензента у захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право М. М. Глоба «Застосування угод про примирення та 

визнання винуватого у кримінальному праві України», разова спеціалізована вчена 

рада ДФ 64.086.025 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого (дата захисту 31.01.2020). (Гальцова В.В.) 

Відгук рецензента у захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право Ю.В. Шапошнікова «Кримінальна відповідальність за 

непокору (ст. 402 КК України)», разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.030 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (дата захисту 

27.05.2021). (Володіна О.О.) 

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

Докторські дис. – 0 

Кандидатські дис. – 6 

1. Відгук 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 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. (Зінченко І.О., Осадча А.С., Харитонов 

С.О.) 

2. Відгук на автореферат дисертації Балобанової Д.О. «Динаміка кримінального 

права України (теоретико-прикладне дослідження)», поданої на здобуття наукового 
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ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 082 «Право. (Ємеляненко 

В.В., Харитонов С.О.) 

3. Відгук 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 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. (Гальцова В.В., Харитонов С.О. ) 

4. Відгук на автореферат дисертації Герелюка Т.Б. «Кримінально-правова 

характеристика знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної 

спадщини за законодавством України та країн східної Європи», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. (Осадча А.С., 

Харитонов С.О.) 

5. Відгук 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 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. (Осадча А.С., 

Харитонов С.О.) 

6. Відгук на автореферат дисертації Ждиняк Наталії Петрівни «Ефективність 

забороняючих кримінально-правових норм» поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. (Дзюба Ю.П., Панов М.І.) 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на кафедрі, 

кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників.  

 Науково-дослідна робота студентів розглядалась кафедрою як суттєва складова 

частина навчального процесу і важлива форма самостійної роботи студентів. 
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На кафедрі кримінального права постійно працює гурток під керівництвом доц. 

Гальцової. У роботі гуртка беруть участь викладачі, які здійснюють керівництво 

підготовкою доповідей окремих студентів – це Панов М.І., доц. Самощенко І.В., доц. 

Володіна О.О., доц. Харитонов С.О., доц.  Дзюба Ю.П., доц.  Ємельяненко В.В., доц. 

Зінченко І.О., доц. Оробець К.М., доц. Осадча А.С., ас. Гуд Т.М. У роботі гуртка 

приймають участь студенти 2, 3, 4 та 5 курсів денного відділення. Як правило, у 

гуртку працюють студенти, які записалися у гурток на 2 курсі.  

 Викладачі кафедри, які керують підготовкою доповідей, виходячи з теми, 

надають методичні рекомендації по структурі роботи, головних проблемах, 

вивченню літератури, матеріалів судової практики. Також знайомлять студентів з 

останніми змінами та доповненнями до КК України, Постановами Пленуму 

Верховного Суду України, умовами проведення конкурсів студентських наукових 

робіт, студентських конференцій. В поточному році студентам дано значну кількість 

індивідуальних консультацій з питань підготовки наукових доповідей та курсових 

робіт. Окрім того, що студенти захищають наукові доповіді та повідомлення, беруть 

участь у обговореннях та дискусіях. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно: 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 

викладачем: 8 / 2,0 друк. арк. 

Керівництво по написанню студентами тез наукових повідомлень – доцент 

Зінченко І.О. 

У збірці  Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції»  випуск №1.- 2021.- Харків.- 30 квітня 2021 р. 

1.Чуйко В.О. «Правове регулювання домашнього насильства в Україні та його 

ефективність в умовах пандемії Ковід 19» 

2. Юхименко Д.С. «Порявняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за 

торгівлю людьми ст. 149 КК України» 
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У збірці Матеріали науково-практичної конференції «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» випуск №2.- 2021.- Харків.- 30 травня 2021 р. 

1.Гриньов  С.О. «Аналіз кримінальної відповідальності за одержання доступу до 

дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше 

переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» ( ст. 301-1 КК) 

2. Куценко Р.І. «Кримінально-правова охорона таємниці» 

3. Лобода Д.О. «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів:  склад та 

відмежування від диверсії» 

4. Малюк А.С. «Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства матір'ю  своєї 

новонародженої дитини» 

5. Нагаєва В.О. «Особливості кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення» 

Керівництво по написанню студентами тез наукових повідомлень – доцент 

Дзюба Ю.П. 

1. Осьмірко І.Р.  «Аналогія у кримінальному праві та процесі» // Міжнародна наук.-

пр. конференція "Теоретичний аналіз та наукові дослідження юрид. науки у XXI 

столітті". – ВД "Гельветика", 2021. - Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2021 – 

С. 87-90. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій. 

 Панов М.І. - Член редколегії міжвідомчого наукового збірника «Проблеми 

законності», науково юридичного журналу «Юридична наука», член наукових рад: 

«Право України»,  «Україна юридична». 

 Харитонов С.О. - Член редколегії міжвідомчого наукового збірника «Проблеми 

законності», член редакційної колегії журналу «Право України». 
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

Панов М.І. – Звання почесного громадянина Харківської області.  

Харитонов С.О. - Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти 

та науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету. 

Володіна  О.О. - Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти 

та науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету; Подяка НАБУ за поширення антикорупційних 

цінностей серед молоді, високий професіоналізм і справедливість при оцінюванні 

учасників Всеукраїнського антикорупційного муткорту, 19-21 листопада 2021 р.; 

Подяка від проректора з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку НЮУ 

ім.. Ярослава Мудрого Ю.Г. Барабаша за активну участь в організації та проведенні 

Всеукраїнського антикорупційного муткорту та інвестиції в розвиток свідомої 

молоді, нетерпимої до корупції. 

Гальцова В.В. - Почесна грамота від Харківської обласної організації Союзу 

юристів України. 

Гуд Т.М. - Почесна грамота Ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

Оробець К.М. - За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету отримав подяку ректора Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 Дзюба Ю.П. - Успішно пройшов підготовку та сертифікацію як Керівник 

експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  (30 

годин, 1 кредит ЄКТС). Сертифікат учасника осінньої школи кримінального права 



 

 

34 

34 

«Європеїзація кримінального права України» (вересень 2021 р., ОБСЄ, спільно з 

Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого, 96 акад. годин, (3 кредити ЄКТС); Практикум 

в Університеті Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща, червень 2021 р., 

спільно з Міністерством освіти та науки України, (0, 2 кредити ЄКТС); Сертифікатна 

програма «Освітнє управління та співпраця у підготовці викладачів професійної 

освіти у Німеччині», жовтень 2021 р., Університет Констанца, ФРН  (0,4 кредити 

ЄКТС); Тренінг ОБСЄ «Недискримінація : практичний аспект конституційного 

поняття», жовтень 2021 р. (0,4 кредити ЄКТС0; Поглиблений тренінг ОБСЄ «Теорія 

та практика недискримінації: конституційні виміри», листопад 2021 р. (1,5 кредити 

ЄКТС); Сертифікатна програма та тренінг для керівників експертних груп 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, квітень 2021 р. (1 

кредит ЄКТС); Сертифікатна програма «Європейська інтеграція вищої освіти 

України в контексті болонського процесу». – Еразму плюс, Рада Європейського 

Союзу, листопад 2021 р. (0,2 кредити ЄКТС); Сертифікат про успішне проходження 

навчання за програмою «Кібербезпека: гігієна та обізнаність» / IFES – Міжнародна 

фундація  з виборчих систем, спільно з USAID, UKAID, під патронатом посольства 

Канади в Україні (листопад 2021 р.); Підготовка Експертних висновків  з акредитації 

освітніх програм як керівник експертних груп Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (за 2021 рік підготовлено 4 висновки). 

 

Звіт кафедри обговорено та затверджено на засіданні кафедри. 

(протокол № 4 від 30.11.2021 р.) 

 

Завідувач кафедри 

кримінального права № 2   ________________________         Сергій Харитонов 

 


