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Передмова 

 

Біобібліографічний покажчик присвячений вченому 

правознавцю, фахівцю в галузі кримінального права, кандидату 

юридичних наук Вадиму Борисовичу Харченко. 

У покажчику представлені монографії, статті з наукових 

періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників, 

матеріали конференцій, підручники і навчально-методичні посібники. 

Бібліографічні описи розташовані в хронологічному порядку та 

за алфавітом авторів та назв. Матеріали бібліографуються мовою 

оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Скорочення слів приводяться згідно до діючих стандартів: ДСТУ 

3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке». Всі 

записи нумеруються. 

Основний текст видання доповнює іменний покажчик (містить 

прізвища авторів, укладачів, редакторів, що зустрічаються в 

бібліографічних описах). 

Покажчик одержаний за допомогою програмного модуля 

автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «UNILIB» 

(розробник модуля – Д.М. Бублик). 
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В.Б. Харченко як педагог і вчений 

 

Випуск, який ви тримаєте у руках, є свідченням активного 

творчого шляху вже знаного науковця, фахівця з кримінального 

права, кандидата юридичних наук, завідуючого кафедрою 

кримінально-правових дисциплін та адміністративного права - 

Вадима Борисовича Харченко. 

 

Вищу юридичну освіту В.Б. Харченко отримав у Харківському 

юридичному інституті (нині Національна академія ім. Я. Мудрого) за 

спеціальністю «Правознавство». Має досвід практичної роботи в 

органах внутрішніх справ. Близько десяти років займається 

педагогічною діяльністю. 

 

Життєвий шлях В.Б. Харченко тісно пов‘язаний з Національним 

університетом внутрішніх справ, в якому він працював з 1992 по 2007 

роки. За цей час він пройшов шлях від молодого викладача кафедри 

кримінального права і кримінології до декана, начальника 

факультету. В.Б. Харченко зарекомендував себе як високо-

кваліфікований фахівець, що досконало володіє теорією та 

практикою педагогічної діяльності, талановитий вчений та керівник. 

 

Вадим Борисович – перший декан факультету права і 

підприємництва Національного університету внутрішніх справ, саме з 

якого і розпочався Харківський економіко-правовий університет. На 

цій посаді він виявив здібності талановитого організатора, якому 
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притаманне почуття нового та прогресивного, згуртував навколо себе 

колектив, здатний виховувати студентів нового покоління. 

 

В.Б. Харченко успішно поєднує викладацьку та організаційну 

роботу з науково-дослідницькою. Він автор низки наукових праць з 

кримінального права, кримінології, кримінального процесу та 

криміналістики. Головним напрямком його досліджень є захист прав 

інтелектуальної власності. У 1996 році захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Кримінально-правова охорона авторського 

права та суміжних прав». Актуальність та затребуваність даної 

тематики сьогодні очевидна.  

 

В.Б. Харченко активно приймає участь у вітчизняних та 

міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах. Він також 

здійснює роботу по підготовці молодих наукових кадрів. Під його 

керівництвом підготовлено та проведено низку студентських 

конференцій та міжвузівських семінарів. 

 

Вадим Борисович наполегливо удосконалює свою професійну 

майстерність. Наступною сходинкою його професійного зростання 

стане захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук «Кримінально-правова охорона 

права інтелектуальної власності в Україні (порівняльний аналіз, 

тенденції, перспективи розвитку)», над яким він зараз працює. 
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У вересні 2010 р. В.Б. Харченко призначений завідуючим 

кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права 

Харківського економіко-правового університету.  

 

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 47 від     

20 січня 2011 року В.Б. Харченко присвоєно вчене звання доцента 

кафедри права Сумського державного університету. 

 

Сподіваємось, що авторитет і безперечний талант організатора, 

педагога і вченого-дослідника будуть і надалі затребувані на благо 

розвитку Харківського економіко-правового університету та науки 

кримінального права. 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи 

Харківського економіко-правового  

університету,  

доктор юридичних наук,  

професор        В.С. Венедіктов 
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Біографічна довідка 

 

Народився 28 серпня 1965 року у місті Харкові. 

 

По закінченню восьмого класу середньої школи № 28 міста 

Харкова у вересні 1980 року вступив на навчання до МПТУ № 30. 

Отримавши спеціальність працював на Харківському заводі ім. Т.Г. 

Шевченка. 

У листопаді 1983 року був призваний на військову службу до лав 

Радянської Армії.  

Після звільнення в запас, з грудня 1985 року, працював на заводі 

«Електромашина» у місті Харкові ливарником лиття під тиском. 

 

У серпні 1986 року вступив на навчання до Харківського 

юридичного інституту ім. Ф.Е. Дзержинського, який успішно 

закінчив у 1990 році. 

З серпня 1990 року працював на посаді слідчого відділення ЛВВС 

на станції «Харків-пасажирський» Південного УВС на транспорті.  

У серпні 1991 року призначений на посаду старшого слідчого, а у 

липні 1992 року - на посаду заступника начальника слідчого 

відділення. 

 

У серпні 1992 року вступив на навчання до ад’юнктури 

Харківського інституту внутрішніх справ, де за сумісництвом 
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займався викладацькою роботою на кафедрі кримінального права та 

кримінології. 

У серпні 1995 року закінчив ад’юнктуру і був призначений на 

посаду старшого викладача кафедри кримінального права та 

кримінології Університету внутрішніх справ. 

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона 

авторського права та суміжних прав». 

У березні 1998 року був призначений на посаду доцента кафедри 

кримінального права та кримінології Університету внутрішніх справ, 

де і працював до липня 2001 року. 

З грудня 1998 року до липня 2001 року за сумісництвом займав 

посади заступника декана, а згодом, декана факультету права та 

підприємництва Національного університету внутрішніх справ. 

У липні 2001 року призначений на посаду начальника факультету 

№6 – кримінальної міліції Національного університету внутрішніх 

справ.  

У 2004 році призначений на посаду начальника кримінологічної 

лабораторії Національного університету внутрішніх справ. 

У листопаді 2004 року був призначений на посаду доцента 

кафедри попереднього розслідування Інституту початкової 

підготовки та перепідготовки працівників органів внутрішніх справ 

Національного університету внутрішніх справ. 

У серпні 2006 року, у зв’язку із реорганізацією, був призначений 

на посаду доцента кафедри кримінального права і кримінології 
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Національного університету внутрішніх справ, де і працював до 

грудня 2007 року. 

31 грудня 2007 року був звільнений з органів внутрішніх справ і 

Національного університету внутрішніх справ у зв’язку із вислугою 

років у званні підполковника міліції. 

 

З 2 січня 2008 року працює доцентом кафедри права Сумського 

державного університету.  

У вересні 2010 року призначений завідуючим кафедри 

кримінально-правових дисциплін та адміністративного права 

Харківського економіко-правового університету. 
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Праці В.Б. Харченко 

1993 
 

1. Методичні рекомендації та роздатковий матеріал до 

спецкурсу "Кваліфікація злочинів проти власності" [Текст] / 

В.Б. Харченко [та ін.] ; МВС України, Харк. ін-т внутр. справ. 

- Х. : Харк. ін-т внутр. справ, 1993. - 39 с. 

 

2. Харченко В.Б. Защита авторских и изобретательских прав 

по Уголовному кодексу Украины [Текст] / В.Б. Харченко // 

Бизнес-информ. - 1993. - № 33. - С.10-12. 

 

3. Харченко В.Б. Защита авторских и изобретательских прав 

по Уголовному кодексу Украины [Текст] / В.Б. Харченко // 

Бизнес-информ. - 1993. - № 32. - С. 5-7. 

 

4. Харченко В.Б. Уголовно-правовая охрана интеллек-

туальной собственности в Украине [Текст] / В.Б. Харченко // 

Проблемы развития гражданского законодательства и 

методология преподавания гражданско-правовых дисциплин : 

сб. материалов науч. - практ. конф. (Харьков, 29-30 янв. 1993 

г.) / Харьк. ин-т внутр. дел ; редкол. : А.Н. Ярмыш [и др.]. - 

Х., 1993. - С. 183-184. 

 

1994 
 

5. Харченко В.Б. Удосконалення кримінального 

законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності 

[Текст] / В.Б. Харченко // Проблеми охорони громадського 

порядку і вдосконалення законодавства : матеріали наук. -

практ. конф. (30 листоп. - 1 груд. 1993 р.) / М-во внутр. справ 
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України ; Гол. упр. охорони громад. порядку ; Харк. ун-т 

внутр. справ. - Х.,1994. - С. 182-183. 

 

1995 
 

6. Харченко В.Б. Захист прав інтелектуальної власності у 

новому Кримінальному кодексі України [Текст] / В.Б. 

Харченко // Право України. - 1995. - № 2. - С. 31-33. 

 

7. Харченко В.Б. Методические указания по выполнению, 

оформлению и защите курсовых работ по уголовному праву 

Украины [Текст] : Общая и Особенная часть / В.Б. Харченко . 

- Х. : Ун-т внутр. дел, 1995. - 10 с. 

 

8. Харченко В.Б. Питання співвідношення цивільно-

правової та кримінально-правової охорони прав авторів, 

виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення 

[Текст] / В.Б. Харченко // Міжнародна робоча сесія, 

присвячена обговоренню проекту Цивільного кодексу 

України : матеріали Міжнар. робочої сесії (Київ, 4-9 лип.). - 

К., 1995. - С. 41-43. 

 

9. Харченко В.Б. Проблеми кримінально-правової охорони 

авторського права та суміжних прав [Текст] / В.Б. Харченко // 

Проблеми провадження правових реформ в Україні : зб. наук. 

праць. - Х., 1995. - С. 76-82. 

 

10. Харченко В.Б. Удосконалення кримінально-правової 

охорони прав інтелектуальної власності [Текст] / В.Б. 

Харченко // Стан кодифікаційного процесу в Україні: 

системність, пріоритети, уніфікація : тези ІІІ Всеукр. конф. - 

К., 1995. - С. 96-97. 

 



 

 12 

1996 
 

11. Харченко, Вадим Борисович. Кримінально-правова 

охорона авторського права та суміжних прав [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 / В.Б. Харченко ; Нац. юрид. акад. України ім. 

Я. Мудрого ; наук. кер. П.І. Орлов. - Х., 1996. - 23 с. 

 

12. Харченко В.Б. Кримінально-правовий захист творчої 

діяльності виконавців, виробників фонограм та організацій 

мовлення [Текст] / В.Б. Харченко // Актуальні проблеми 

сучасної науки в дослідженнях молодих вчених : матеріали 

наук. конф. молодих учених Ун-ту внутр. справ (Харків, 15 

листоп. 1996 р.) / МВС України, Ун-т внутр. справ. - Х., 1996. 

– Вип. 1. - С. 65-67. 

 

13. Харченко В.Б. Питання удосконалення кримінально-

правової охорони прав виконавців, виробників фонограм та 

організацій мовлення (суміжних прав) [Текст] / В.Б. Харченко 

// Концепція розвитку законодавства України до 2005 р. : 

матеріали наук. - практ. конф. (Київ, 23-24 трав.). - К., 1996. - 

С. 451-453. 

 

14. Харченко В.Б. Проблеми удосконалення підготовки 

кадрів для підрозділів ОВС України, що займаються 

протидією порушенням прав інтелектуальної власності 

[Текст] / В.Б. Харченко // Проблеми кадрового та наукового 

забезпечення Комплексної цільової програми боротьби із 

злочинністю на 1996-2006 роки : наук. - практ. конф. (Харків, 

6-7 груд. 1996 р.) / Акад. правових наук України ; Нац. юрид. 

акад. ім. Я. Мудрого ; Ун-т внутр. справ МВС України. - Х., 

1996. - С. 9. 
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15. Харченко, Вадим Борисович. Уголовно-правовая охрана 

авторского права и смежных прав : дис. на соиск. учен. степ. 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.Б. Харченко ; Ун-т внутр. 

дел МВД Украины. - Х., 1996. - 216 с. 

 

1997 
 

16. Погребной И.М. Государственный (выпускной) экзамен 

по теории государства и права [Текст] : пособие по 

подготовке / И.М. Погребной, А.М. Шульга ; сост. В.Б. 

Харченко ; рец. С.Н. Олейников ; М-во внутр. дел, Ун-т внутр. 

дел. - Х., 1997. - 126 с. 

 

17. Погребной И.М. Государственный (выпускной) экзамен 

по теории государства и права [Электронный ресурс] : 

пособие по подготовке / И.М. Погребной, А.М. Шульга; сост. 

В.Б. Харченко ; рец. С.Н. Олейников ; М-во внутр. дел, Ун-т 

внутр. дел. - Х.,1997. - 1 дискета.  

 

18. Харченко В.Б. Государственный (выпускной) экзамен по 

уголовному праву Украины [Текст] : учеб. пособие / В.Б. 

Харченко. - Х. : Рубикон, 1997. - 224 с. 

 

19. Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины [Текст] : 

пособие по подготовке к гос. (выпускному) экзамену/ Ю.П. 

Янович ; сост. В.Б. Харченко ; М-во внутр. дел Украины, Ун-т 

внутр. дел. - Х., 1997. - 255 с. 

 

1998 
 

20. Одерий А.В. Криминалистика [Текст] : материалы по 

подгот. к гос. (выпускному) комплексному экзамену / А.В. 
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Одерий, М.Г. Щербаковский, В.Б. Харченко ; М-во внутр. дел 

Украины, Ун-т внутр. дел. – Х. : Ун-т внутр. дел, 1998. - 200 с. 

 

21. Програми вступних іспитів до Університету внутрішніх 

справ у 1998 році [Текст] / МВС України, Ун-т внутр. справ ; 

уклад. : П.І. Орлов, С.В. Яковлєв, В.Я. Гоц, В.Б. Харченко [та 

ін.]. - Х., 1998. - 54 с. 

 

22. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : учеб. -

практ. пособие / В.Б. Харченко . - Х. : Ун-т внутр. дел, 1998. - 

304 с. 

 

23. Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Особенная 

часть [Текст] : учеб. пособие / В.Б. Харченко , Н.А. Гуторова. - 

Х. : Ун-т внутр. дел, 1998. - 196 с. 

 

24. Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины [Текст] : 

пособие по подготовке к гос. (выпускному) экзамену / Ю.П. 

Янович ; сост. В.Б. Харченко ; рец. А.В. Горбачев ; М-во 

внутр. дел Украины, Ун-т внутр. дел. - Х., 1998. - 255 с. 

 

1999 
 

25. Методичні рекомендації по виконанню, оформленню та 

захисту курсових робіт з дисципліни "Кримінальне право 

України (Загальна частина)" [Текст] : спец. 7.060.101 

"Правознавство" / МВС України, Ун-т внутр. справ, Каф. 

кримін. права та кримінології ; авт. - уклад. : Н.О. Гуторова, 

В.Б. Харченко [та ін.] ; під заг. ред. П.І. Орлова. - Х., 1999. - 

119 с. 

 

26. Програми вступних іспитів [Текст] / МВС України, Ун-т 

внутр. справ ; уклад.: П.І. Орлов, С.В. Яковлєв, В.А. 

Греченко, В.Б. Харченко [та ін.]. - Х., 1999. - 51 с. 
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27. Харченко В.Б. Основи держави і права [Текст] : навч. 

посіб. / В.Б. Харченко , П.І. Орлов ; під ред. П.І. Орлова ; Ун-т 

внутр. справ. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. - 180 с. 

 

2000 
 

28. Збірник задач з кримінального права [Текст] : Особлива 

частина / МВС України, Ун-т внутр. справ, Каф. кримін. 

права та кримінології; за заг. ред. П.І. Орлова, Н.О. Гуторової, 

В.Б. Харченко . - Х., 2000. -71 с. 

 

29. Зелинский А.Ф. Криминология [Текст] : учеб. пособие/ 

А.Ф. Зелинский; наук. ред. В.Б. Харченко ; М-во внутр. дел 

Украины, Ун-т внутр. дел. -Х.: Рубикон, 2000. - 239 с. 

 

30. Методичні матеріали з спецкурсу "Економічні злочини" 

[Текст] : для студ. ф-ту права та підприємництва / МВС 

України, Ун-т внутр. справ; уклад.: П.І. Орлов, Н.О. Гуторова, 

С.Ю. Романов, В.Б. Харченко . - Х., 2000. - 35 с. 

 

31. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : 

пособие по подготовке к гос. (выпускному) экзамену / В.Б. 

Харченко . - Х. : Атика, 2000. - 272 с. 

 

32. Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая и 

Особенная части [Текст] : учеб. пособие / Харченко В.Б. - К. : 

Атика, 2000. - 288 с. 

 

33. Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая часть 

[Текст] : в вопросах и ответах : учеб. пособие / В.Б. Харченко . 

-Х. : Торгсинг, 2000. - 176 с. 
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2001 
 

34. Греченко В.А. Історія України [Текст] : Всесвітня історія 

(ХХ століття) : посіб. для підготовки до вступ. іспитів у вищ. 

навч. закл. за спец. "Правознавство"/ В.А. Греченко, О. 

Ярмиш ; уклад. В.Б. Харченко . - Х. : Торгсін, 2001. - 319 с. 

 

35. Каткова Т.В. Зразки бланків, процесуальних та інших 

документів у кримінальній справі [Текст] : практ. посіб. / Т.В. 

Каткова, Г.К. Кожевников ; наук. ред. В.Б. Харченко . - Х. : 

Рубікон, 2001. - 16, [180] с. - (Бібліотека слідчого). 

 

36. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : 

Особенная часть : новое законодательство в вопросах и 

ответах : конспект лекций / В.Б. Харченко , Б.Ф. Перекрестов. 

- Х. : Скорпион, 2001. - 272 с. 

 

2002 
 

37. Правила прийому та програми вступних іспитів [Текст] / 

уклад.: П.І. Орлов, С.В. Яковлєв, О.Н. Ярмиш, В.А. Греченко, 

В.Б. Харченко , С.Б. Шеховцов ; за заг. ред. П.І. Орлова ; М-во 

внутр. справ України, Ун-т внутр. справ. – Х., 2002. - 76 с. 

 

38. Харченко В.Б. Програма навчальної (ознайомлювальної) 

практики курсантів факультету кримінальної міліції 

Національного університету внутрішніх справ та методичні 

рекомендації до її проведення [Текст] / В.Б. Харченко ; Нац. 

ун-т внутр. справ. - Х., 2002. - 36 с. 

 

39. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : Общая 

и Особенная части : новое законодательство в вопросах и 

ответах : [конспект лекций] / В.Б. Харченко . - К. : Атика, 

2002. -287 с. 
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40. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : 

Особенная часть в вопросах и ответах : [конспект лекций] / 

В.Б. Харченко , Б.Ф. Перекрестов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

К. : Атика, 2002. - 256 с. 

 

2003 
 

41. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : Общая 

и Особенная части в вопросах и ответах / В.Б. Харченко . - 2-е 

изд, перераб. , доп. - К. : Атика, 2003. - 270 с. - Библиогр: с. 

262-270. 

 

2005 
 

42. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : Общая 

и Особенная части в вопросах и ответах : конспект лекций / 

В.Б. Харченко . - Изд. 3-е , перераб. и доп. - К. : Атика, 2005. - 

271 с. -Библиогр.: с. 266-271. 

 

2006 
 

43. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : Общая 

и Особенная части : новое законодательство в вопросах и 

ответах : конспект лекций / В.Б. Харченко - 4-е изд., испр., 

перераб. и доп. - К. : Атика, 2006. - 272 с. 

 

2007 
 

44. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та 

захисту курсових робіт з дисципліни "Кримінальне право 

України [Електронний ресурс] : Загальна частина : для студ. 
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денної форми навчання / уклад. В.Б. Харченко . - Х. : ХЕПУ, 

2007. – 1 дискета. 

 

45. Харченко В.Б. Криміналістичні та кримінально-правові 

аспекти захисту авторського права в Україні (системний 

підхід та напрямки розвитку) [Електронний ресурс] / В.Б. 

Харченко // Роль держави, бізнесу та громадськості в рішенні 

проблем захисту авторських прав : матеріали круглого столу 

(Харків, 14 верес. 2007 р.) / Coalition for Intellectual Property 

Rights = Коаліція з питань захисту прав інтелектуальної 

власності. - Х., 2007. - Режим доступу: http//www.cipr.org/ 

activities/publications/index.htm. 

 

46. Харченко В.Б. Методичні рекомендації щодо виконання, 

оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни 

"Кримінальне право України [Текст] : для студ. за спец. 

5.060101 та 5.060100 "Правознавство" денної та заоч. форми 

навчання освітньо-кваліфікац. рівнів "молодший спеціаліст" 

та "бакалавр" / В.Б. Харченко . – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. 

- 24 с. 

 

2008 
 

47. Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідаль-

ності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті 

європейської інтеграції України [Текст] / В. Харченко // Право 

України. - 2008. - № 9. - С. 96-101. 

 

48. Харченко В. Захист права інтелектуальної власності в 

Україні: впорядкування кримінальної відповідальності 

[Текст] / В. Харченко // Теорія та практика інтелектуальної 

власності. -2008. - № 5. - С. 21-31. 
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49. Харченко В. Комерційна таємниця: проблеми охорони за 

кримінальним законодавством України та напрямки її 

вдосконалення [Текст] / В. Харченко // Теорія та практика 

інтелектуальної власності. - 2008. - № 6. - С. 42-52. 

 

50. Харченко В.Б. Актуальні проблеми правового 

регулювання й виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі [Текст] / В.Б. Харченко // Проблеми 

законності : респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. - Х., 

2008. – Вип. 98. - С. 112-120. 

 

51. Харченко В.Б. Інтелектуальна власність: проблеми 

охорони за кримінальним законодавством України та 

Російської Федерації [Текст] / В.Б. Харченко // Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 

2008. - № 851. - С. 49-55. 

 

52. Харченко В.Б. Проблеми визначення суб'єктивних ознак 

порушення права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю за кримінальним правом України [Текст] / В.Б. 

Харченко // Вісник Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ / М-во внутр. справ України. - 2008. – Вип. 4. - С. 132-

141. 

 

53. Харченко В.Б. Проблеми кримінально-правової охорони 

комерційної таємниці як виду інформації з обмеженим 

доступом [Текст] / В.Б. Харченко // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. - 2008. - № 4. - С. 204-214. 

 

54. Харченко В.Б. Проблемы уголовно-правовой охраны 

интеллектуальной собственности в Украине и перспективы ее 

гармонизации с Европейским законодательством [Текст] / 
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В.Б. Харченко // Вестник патентного поверенного. - 2008. - № 

2. - С. 20-25. 

 

55. Харченко В.Б. Совершенствование уголовно-правовой 

охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (сравнительный анализ, 

тенденции, перспективы развития) [Текст] / В.Б. Харченко // 

Обеспечение прав человека в уголовно-процессуальной 

деятельности: перспективы развития в свете современных 

правовых реформ : материалы науч. - практ. конф. (Курск, 17-

18 апр. 2008 г.) / Орловский юрид. ин-т, Курск. фил. - Курск, 

2008. - С. 53-64. 

 

56. Харченко В.Б. Уголовное право Украины [Текст] : Общая 

и Особенная части : новое законодательство в вопросах и 

ответах / В.Б. Харченко . - К.: Атика, 2008. - 546 с. 

 

57. Харченко В.Б. Уголовно-правовая охрана интеллек-

туальной собственности в Украине: тенденции, перспективы 

развития и проблемы гармонизации с европейским 

законодательством [Текст] / В.Б. Харченко // Защита прав 

интеллектуальной собственности : материалы XII Междунар. 

науч. - практ. конф. / М-во экономики Авт. респ. Крым. - 

Симферополь, 2008. - С. 70-74. 

 

58. Харченко В.Б. Уголовно-правовая охрана прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в право-

применительной практике и доктрине уголовного права 

Российской Федерации и Украины [Текст] / В.Б. Харченко // 

Наукові записки Харківського економіко-правового 

університету. - 2008. - № 1 (6). - С. 78-87. 
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2009 
 

59. Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони 

прав інтелектуальної власності, пов'язаних із 

конфіденційністю [Текст] / В.Б. Харченко // Право України. - 

2009. - № 8. - С. 86-93. 

 

60. Харченко В.Б. Виконання трудового договору, 

пов'язаного із створенням об'єкту інтелектуальної власності: 

проблеми правової регламентації та відповідальності [Текст] / 

В.Б. Харченко // Проблеми вдосконалення правового 

регулювання соціально-трудових відносин в України : 

матеріали наук. - практ. конф. (Харків, 5-6 черв. 2009 р.) / 

Укр. асоц. фахівців труд. права ; Харк. екон. - правовий ун-т ; 

за ред. В.С. Венедіктова. - Х., 2009. - С. 69-73. 

 

61. Харченко В.Б. Деякі проблеми кваліфікації незаконного 

використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікаційного зазначення походження 

товару [Текст] / В.Б. Харченко // Защита прав интеллек-

туальной собственности : материалы XII Междунар. науч. - 

практ. конф. / М-во экономики Авт. Респ. Крым. - 

Симферополь, 2009. - С. 59-64. 

 

62. Харченко В.Б. Комерційна таємниця як об'єкт права 

інтелектуальної власності та категорія кримінального права 

[Текст] / В.Б. Харченко // Вісник господарського судочинства. 

-2009. - № 1. - С. 79-87. 

 

63. Харченко В.Б. Комерційне найменування як предмет 

злочину за кримінальним законодавством України [Текст] / 

В.Б. Харченко // Право і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 78-85. 
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64. Харченко В.Б. Комерційне найменування: проблеми 

охорони за кримінальним законодавством України та 

напрямки її вдосконалення [Текст] / В.Б. Харченко // Теорія та 

практика інтелектуальної власності. - 2009. - № 4. - С. 38-50. 

 

65. Харченко В.Б. Комерційне найменування, торговельна 

марка і географічне зазначення як об'єкти права 

інтелектуальної власності та категорії кримінального права 

[Текст] / В.Б. Харченко // Вісник господарського судочинства. 

- 2009. - № 6. - С. 80-92. 

 

66. Харченко В.Б. Кримінально-правова охорона об'єктів 

права інтелектуальної власності, створених у зв'язку з 

виконанням трудового договору [Текст] / В.Б. Харченко // 

Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 

аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного 

факультету : (Суми, 20-25 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки 

України ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2009. - С. 5-7. 

 

67. Харченко В.Б. Кримінально-правова охорона права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 

[Текст] / В.Б. Харченко // Правова освіта та правова наука в 

Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів : тези 

доп. Міжнар. наук. - практ. конф. (Запоріжжя, 24-25 груд. 

2009 р.) : у 2 т. / за ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. - 

Запоріжжя, 2009. – Т. 1. - С. 265-269. 

 

68. Харченко В.Б. Кримінально-правова політика, кримінал-

лізація і декриміналізація щодо злочинів проти прав на 

результати інтелектуальної діяльності та засоби 

індивідуалізації [Текст] / В.Б. Харченко // Збірник наукових 

праць Харківського державного педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди. Сер. Право. - Х., 2009. – Вип. 11. - С. 107-
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