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1. Повзик Євген Вікторович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості застосування кримінального провадження на підставі 

угоди про визнання винуватості» (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості застосування кримінального провадження на підставі 

угоди про визнання винуватості» (1, 64 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна полягає у тому, що на підставі наукового аналізу 

інституту угоди про визнання винуватості та критичного осмислення 

чинного законодавства було досліджено проблемні, актуальні питання 

процесуального порядку укладення угоди про визнання винуватості,  вимоги 

до її змісту, процесуального порядку розгляду судом угоди про визнання 

винуватості, прийняття процесуального рішення за результатами такого 

розгляду та запропоновано шляхи їх вирішення і вдосконалення. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Верховна Рада України: 

- сумісно з проф. Шило О. Г. підготовлено пропозиції та зауваження до 

проекту закону «Про внесення змін до статті 469 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо окремих питань удосконалення 

інституту угод про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним 
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чи обвинуваченим» № 5211 від 03.10.2016 р., внесеного народним депутатом 

України Паламарчуком М. П.; 

 - сумісно із колективом викладачів кафедр кримінального процесу і 

кримінального процесу та ОРД  було підготовлено відповідь на запит Голови 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України щодо необхідності розробки нових Законів України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про правоохоронні органи та 

правоохоронну діяльність»  (квітень 2016 р.). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Сумісно із колективом викладачів кафедри кримінального процесу  і 

кримінального процесу та ОРД підготовлено пропозиції та зауваження до 

проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» 

(№ 3726 від 28.12.2015 р.), внесеного народними депутатами України 

Паламарчуком М. П., Кожемякіним А. А., Продан О. П., Тетеруком А. А. 

(січень 2016 року). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Запити Генеральної прокуратури України: 
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 сумісно із колективом викладачів кафедри кримінального процесу і 

кримінального процесу та ОРД  на запит прокурора Харківської області 

державному раднику юстиції 3 класу Ю.Б. Данильченка було надано 

роз’яснення щодо застосування окремих норм кримінального процесуального 

законодавства України та здійснення їх наукового аналізу з метою 

однакового застосування у кримінальному провадженні (березень 2016 р.). 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

Науково-практичний семінар «Проблемні питання застосування КПК 

при проведенні НС(Р)Д» на базі Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процессу, Інститут 

підготовки юридичних кадрів для органів СБУ 23 березня 2016 р., м. Харків. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

реформування прокуратури», яка проводилася Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого, кафедрою  організації судових та 

правоохоронних органів, Союзом юристів України, первинною 

профспілковою організацією студентів Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого, 15 квітня 2016 р., Харків. 

Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні» на базі кафедри кримінології Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 19 квітня 2016 р., м. 

Харків. 

IV Міжнародна науково-практична конференція “Сектор безпеки 

України: виклики сьогодення»  на базі кафедри адміністративного права,  

адміністративного права та адміністративної діяльності, Слідчо-

криміналістичного  інституту, Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Асоціації фахівців з безпекознавства, Головного 
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управління Європейської поліцейської асоціації України в Харківській 

області, 20 травня 2016 р., м. Харків. 

 Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри 

правової реформи», який проводився НАПрН України, координатором 

проектів  ОБСЄ в Україні, за участі: Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, Лодзинського університету, університету Миколаса 

Ромеріса, 19-20 травня 2016 р.. 

 VII Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання 

кримінального процесу очима молодих дослідників», присвяченої 85-річчю зі 

дня народження академіка АПрН України, засл. діяча науки і техніки д.ю.н., 

проф. Грошевого Ю.М. , що проводилася на базі кафедри кримінального 

процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

24 травня 2016 р.. 

Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення»  на базі Інституту підготовки кадрів для Служби безпеки 

України, Національного юридичного університеу імені Ярослава Мудрого, 27 

травня 2016 р., м. Харків. 

Постійно діючий науково-практичний семінар «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»  на базі Інституту 

підготовки кадрів для Служби безпеки України, Національного юридичного 

університеу імені Ярослава Мудрого, 21 жовтня 2016 р., м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів.  
   
Статті: 

 1. Повзик Є.В.  Угоди про визнання винуватості та вимоги до її змісту/ 

Є. Повзик //Зб.наук.праць «Вісник Національної академії правових наук 

України».- 2016.- № 2(85).-С.123-132 (0,5 друк.арк.)   
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 2. Повзик Є.В. Актуальні питання розгляду судом угоди про 

визнання винуватості [Електронний ресурс] / Є.В. Повзик // Форум права. – 

2016. – №5 [Електронний ресурс].   (0,5 друк. арк.). 

  

 Тези: 

 1. Повзик Є.В.   Актуальні питання забезпечення безпеки інформації, 

яка стосується укладення угоди про визнання винуватості : зб. наук. пр. за 

матеріалами IV Міжн.наук.-пр.конференції  “Сектор безпеки України: 

виклики сьогодення»/ редкол.:  Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман та ін. – Х. :  Вид-во 

«Плеяда», 2016. –  320 с. (С. 75-76) (0,16 д.а.); 

 2. Повзик Є.В.   Актуальні питання здійснення кримінального 

провадження щодо кіберзлочинів// Матеріали «круглого столу» «Міжнародні 

стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» (м. Харків, 19 

квіт.2016 р., м. Харків)/  за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.  – Х. :   

Право, 2016. –  88 с. (С. 56-58) (0,16 д.а.); 

  3. Повзик Є.В. Вимоги до змісту угоди про визнання винуватості // 

Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-прат.семінару (м. 

Харків, 27 трав.2016 року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін.. – Х.: 

Право, 2016. – Вип.7. – 382 с. (С.316-319) (0,16 д.а.) 

 4.  Повзик Є.В.  Обов’язки підозрюваного, обвинуваченого відповідно 

до угоди про визнання винуватості  /   Є.В. Повзик // Досудове розслідування 

: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого 

наук.-практ. семінару / редкол.: В.В. Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов 

(заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – С.62-65 (0,16 д.а.). 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські:  

 Кандидатські: 

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук Бабошина Арсенія Миколайовича 

“Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського 

кредитування оперативними підрозділами ”, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 20.01.2016 р.; 

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук Пєшого Даніїла Артуровича “Засада законності 

та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні”, Національна 

академія внутрішніх справ, м. Київ, 23.03.2016 р.. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

19. Інше. 

 
 
Канд. юрид. наук, аситент 
кафедри кримінального процесу  
та оперативно-розшукової діяльності          Є.В. Повзик 

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та оперативно-
розшукової діяльності, протокол № 7 від «05» грудня 2016 р. 
 
 
 


