
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові РАДУТНИЙ  ОЛЕКСАНДР  ЕДУАРДОВИЧ 

 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права 

3. Тема і обсяг запланованої рі-
чної науково-дослідної робо-
ти. 

Окремі теоретико-прикладні проблеми кримінально-
правового забезпечення інформаційної безпеки, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично вико-
наної науково-дослідної робо-
ти. 

Окремі теоретико-прикладні проблеми кримінально-
правового забезпечення інформаційної безпеки, 1,5 д.а. 

4.1. Форма впровадження викона-
них НДР (розділи монографії, 
підручника, навчал. посібника, 
наукові статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідом-
лень, навчально-методичний посібник (у співавторст-
ві) 
 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Досліджено та вперше запропоновано у форматі нау-
кових статей і тез наукових доповідей та повідомлень 
шляхи розв’язання окремих актуальних теоретико-
прикладних проблем кримінально-правового забезпе-
чення інформаційної безпеки, зокрема, щодо спрямо-
ваності змісту національної та інформаційної безпеки, 
державного та інформаційного суверенітету, криміна-
льно-правових заходів забезпечення кібербезпеки, за-
хисту суверенітету в інформаційній сфері в мережі ін-
тернет-простору та відносно злочинів терористичної 
спрямованості тощо 

5. Участь у розробці законопро-
ектів та проектів інших нор-
мативних актів. 

 
------------ 

5.1. Участь у підготовці законопро-
ектів (кодексів та інших зако-
нів) 

 
------------ 

5.2. Рецензування (підготовка екс-
пертних висновків) проектів 
законів та інших нормативних 
актів. 

 
------------ 

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 прак-

тики застосування законодавст-
ва та проведення інших соціо-
логічних досліджень  

Узагальнення судової практики розгляду справ щодо 
посягань на відносини інформаційної безпеки держави, 
суспільства та громадянина 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів 

 
------------ 

6.3. Участь у розробці проектів пос-
танов Пленуму Верховного Су-

 
------------ 
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ду України, їх рецензування 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

 
------------ 

6.5. Підготовка відповідей на запи-
ти органів державної влади, ор-
ганізацій, громадян 

Відповідь на запит № 14/01/10-905 від 02.02.2016 Де-
партаменту карного розшуку Національної поліції 
України (щодо законопроекту Про внесення змін до 
КК України щодо розширення меж відповідальності за 
незаконний обіг зброї, її складових частин та компоне-
нтів, бойових припасів та вибухових речовин) 
 

7. Чи є ви депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого са-
моврядування 

 
------------ 

8. Участь у конференціях, семі-
нарах (повна назва та дата та 
місце проведення) 

Всі семінари та конференції, що проходили в Націона-
льному юридичному університеті ім. Ярослава Мудро-
го, в т.ч. в якості доповідача – Міжнародна науково-
практична конференція «Соціальна функція криміна-
льного права: проблеми наукового забезпечення, зако-
нотворення та правозастосування» 12-13 жовтня 2016 
року (доповідь «Декриміналізація окремих видів дія-
льності, пов’язаних з наданням сексуальних послуг») 
 
08.06.2016 науково-практична конференція «Теорія і 
практика юридичної відповідальності за правопору-
шення в інформаційній сфері» (Науково-дослідний ін-
ститут інформатики  і права Національної академії 
правових наук України, Міжвідомчий науково-
дослідний центр з проблем боротьби з організованою 
злочинністю при РНБО України, Навчально-науковий 
центр інформаційного права та правових питань інфо-
рмаційних технологій ФСП Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інсти-
тут») – доповідь «Захист суверенітету в інформаційній 
сфері в мережі Інтернет-простору» 
 
30.09.2016 – Міжнародна науково-практична конфере-
нція «Протидія терористичній діяльності: міжнарод-
ний досвід і його актуальність для України» (Київ: На-
ціональна академія прокуратури України) – доповідь 
«Подолання недоліків використання сурядних єдналь-
них сполучників на прикладі опису злочинів терорис-
тичної спрямованості» 
 

9. Видавнича діяльність (моног-
рафії, статті, навчальні посіб-
ники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт 
та їх обсяг. 

Спрямованість змісту національної та інформаційної 
безпеки, державного та інформаційного суверенітету / 
Інформація і право: науковий журнал / редкол.: 
В.Г.Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний інститут 
інформатики і права Національної академії правових 
наук України, 2016. – № 1(16). – с. 85 – 92 – 0,4 д.а. 

 
Пределы толерантности / Толерантність у транзитив-
них суспільствах: філософський, правовий, політич-
ний, соціологічний виміри: Збірка наукових статей та 
есе / Упорядкування, наукове редагування і передмова 
О. Петришина, Д. Вовка, О. Уварової. – X : Юрайт, 
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2016. – 176 с. (с. 60 – 70) ISBN 978-966-2740-73-8 – 0,6 
д.а. 
 
Кримінально-правові заходи забезпечення кібербезпе-
ки / Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх засто-
сування в Україні (матеріали «круглого столу» м. Хар-
ків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Го-
ловкіна. – Х. : Право, 2016. – 88 с. – с. 30 – 35 – 0,3 д.а. 
 
Інформаційне забезпечення легалізації проституції та 
декриміналізації окремої пов’язаної з нею діяльності / 
Інформація і право: науковий журнал / редкол.: 
В.Г.Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний інститут 
інформатики і права Національної академії правових 
наук України, 2016. – № 2(17). – с.147 – 157 – 0,4 д.а. 
 
Захист суверенітету в інформаційній сфері в мережі 
інтернет-простору / Теорія і практика юридичної від-
повідальності за правопорушення в інформаційній 
сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 
червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, 
С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат 
РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ 
«КПІ», 2016. – 200 с. – с. 22 – 31 – 0,4 д.а. 
 
Нарис стану інформаційно-законодавчої діяльності на 
прикладі КК України / Інформація і право: науковий 
журнал / редкол.: В.Г.Пилипчук та ін. – К.: Науково-
дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України, 2016. – № 3 (18). – с. 
58 – 68 – 0,6 д.а. 
 
Подолання недоліків використання сурядних єдналь-
них сполучників на прикладі опису злочинів терорис-
тичної спрямованості / Протидія терористичній діяль-
ності: міжнародний досвід і його актуальність для 
України: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (30 вересня 2016 року). –  К.: Національна 
академія прокуратури України, 2016. – 432 с. (с.291 – 
294) – 0,2 д.а. 
 

Декриміналізація окремих видів діяльності, пов’язаних 
з наданням сексуальних послуг / Соціальна функція 
кримінального права: проблеми наукового забезпечен-
ня, законотворення та правозастосування : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / ред-
кол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов, (заст. го-
лов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – с. 376 – 
381 – 0,6 д.а. 
 

Визначення моменту закінчення злочину залежно від 
законодавчої техніки використання дієслова доконано-
го чи недоконаного виду / передано для публікації у 
Сьомому випуску фахового наукового видання «Віс-
ник Асоціації кримінального права України» (ISSN 
2311-9640.) – 0,2 д.а. 
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Legalization of prostitution and decriminalization of relat-
ed activities in Ukraine / Проблеми законності : зб. наук. 
праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-
т імені Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 133. – 282 с. – 
с.152 – 166 – 0,6 д.а. 
 
Корупція – інформаційний образ ворога у криміналь-
ному праві України / передано для публікації Інформа-
ція і право: науковий журнал / редкол.: В.Г.Пилипчук 
та ін. – К.: Науково-дослідний інститут інформатики і 
права Національної академії правових наук України, 
2016. – № 4 (19) – вихід з друку заплановано на грудень 
2016 р. – 0,2 д.а. 
 
до видання «Велика юридична енциклопедія України» 
(том «Кримінальне право») надано словникові статті: 
«Незаконні дії щодо комерційної або банківської таєм-
ниці», «Інформаційний суверенітет» (у співавторстві з 
В.Г. Пилипчуком), «Злочини, що посягають на консти-
туційні права громадян», «Перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів» - 0,6 д.а. 
 
Навчально-методичний посібник для самостійної ро-
боти та практичних занять з навчальної дисципліни 
«Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-
кваліфікаційний рівень «Магістр», напрям підготовки 
за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», для 
студентів 5-го курсу Інституту прокуратури та кримі-
нальної юстиції) / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. Ки-
ричко, Ю. В. Гродецький, О. Е. Радутний, С. В. Гізім-
чук, О. В. Зайцев. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2016. – 79 с. – 0,6 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначен-
ням вихідних даних, у наукоме-
тричних базах даних Scopus, 
РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

Legalization of prostitution and decriminalization of relat-
ed activities in Ukraine / Проблеми законності : зб. наук. 
праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-
т імені Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 133. – 282 с. – 
с.152 – 166 – 0,6 д.а 

10. Чи являєтесь членом редак-
ційної колегії якого-небудь 
видання 

 
ні 
 

11. Вказати членом якої спеціалі-
зованої вченої ради ви є 

------------ 

12. Опонентом яких дисертацій-
них захистів були 

 
------------ 

13. Підготовка відгуків на авто-
реферати. (окремо докторські 
та кандидатські ) 

------------ 
 

14. Чи були у звітному році лау-
реатом\стипендіатом 

------------ 

15. Співробітництво з закордон-
ними організаціями 

------------ 
 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з облдержадмініст-

------------ 
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рацією 

17. Участь у наукових дослі-
дженнях Науково-дослідного 
інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору 

Відповідь на Клопотання (вх. № 128-01-632 від 
07.04.2016 р.) Адвокатського об’єднання «КРЕДО» 
(04070, м. Київ, вул. Братська, 6 оф.403., адвокату Зе-
лінському О.В.) про проведення науково-
консультативного дослідження (у порядку ст.24 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») 
від 30.03.2016 р. 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

25.05.2016 нагороджений Подякою Ректора НЮУ іме-
ні Ярослава Мудрого «За активну пропаганду здорово-
го способу життя серед студентської молоді та розви-
ток баскетболу в Національному юридичному універ-
ситеті імені Ярослава Мудрого» 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, на-
друкованих студентами само-
стійно або у співавторстві з 
викладачем, участь у конфе-
ренціях) 

Підготовлено доповіді студентів на Міжнародну нау-
кову конференцію студентів та аспірантів «П’яті Хар-
ківські кримінально-правові читання» (12-13 травня 
2016 р.): 

• Ганжа О.Г. Розум vs емоції у кримінально-
правовій сфері: когнтітивний дисонанс з фатумом 
modus vivendi / П’яті Харківські кримінально-правові 
читання : тези доп. та наук. повідомл. учасників між-
нар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 12-
13 трав.2016 року) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та 
ін. ; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Пра-
во, 2016. – 350 с. (с.41-43) 

• Журба Ю.А. Загальна конфіскація у криміналь-
ному праві України: доцільність існування через при-
зму права власності / П’яті Харківські кримінально-
правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасни-
ків міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Ха-
рків, 12-13 трав.2016 року) / редкол.: В.Я. Тацій (го-
лов. ред.) та ін. ; Нац.юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого. 
– Х. : Право, 2016. – 350 с. (с.79-81) 

Підготовлено доповіді студентів на Всеукраїнську сту-
дентську наукову конференцію (4 листопада 2016 р.): 

• Соларьова Д.В. Вплив визначення початкового 
моменту життя людини на кримінологічну групу зло-
чинів проти життя та здоров’я/ Д.В. Соларьова // Зло-
чинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення 
в Україні: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Хар-
ків, 4 листоп. 2016 р.: у 2 т./ за ред. А.П. Гетьмана, 
Б.М. Головкіна. - Т. 1. - Х. : Право, 2016. - 166 с. - с. 
66-67 

Був керівником секції № 6 «Теоретичні питання кри-
мінальної відповідальності за злочини проти суспільс-
тва і власності» (ауд. 212- П) на Міжнародній науковій 
конференції студентів та аспірантів «П’яті Харківські 
кримінально-правові читання» (12-13 травня 2016 р.) 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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