
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 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. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінально-

правового забезпечення інформаційної безпеки, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично вико-

наної науково-дослідної робо-

ти. 

Теоретико-прикладні проблеми кримінально-

правового забезпечення інформаційної безпеки, 5,4 д.а. 

4.1. Форма впровадження викона-

них НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

1. Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з 

корупцією злочинів: навчально-методичний посібник 

для студентів 4-го курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції першого (бакалаврського) рівня 

галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / 

авт.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. 

Гродецький, О. Е. Радутний,  С. В. Гізімчук, О. В. Зай-

цев, М. А. Рубащенко. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого, 2017. – 114 с. – 0,4 д.а. 

2. Радутний О.Е. Прогалини у доступі до правосуддя 

на стадії судового розгляду / Актуальні проблеми су-

дового права : матеріали Всеукр. наук.‑ практ. конф., 

присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна 

(Харків, 20 квітня 2017 р.) / редкол.: Л. М. Москвич 

(голова) та ін. – Т. 1 – Х. : Право, 2017. – 258 с. – с. 118 

– 122 – 0,3 д.а. 

3. Радутний О.Е. Корупція – образ ворога у криміналь-

но-правовій політиці України / Матеріали Міжнарод-

ної науково-практичної конференції ''Політика в сфері 

боротьби зі злочинністю'' [Текст]. – Івано-Франківськ, 

2017. – 349 с. – с. 246 – 252 – 0,3 д.а. 

4. Радутний О.Е. Загрози національній безпеці України 

в інформаційній сфері // Актуальні проблеми криміна-

льно-правової охорони основ національної безпеки 

України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 

року / Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В.В. 

Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Все-

укр.  асоц. крим. права». – Х : Юрайт, 2017. – 158 с. – 

ISBN 978-966-2740-88-2 – с. 67 – 70 – 0,2 д.а. 

5. Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інте-

лект) як суб’єкт правовідносин в галузі кримінального 

права / Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинніс-

тю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-

наукового юридичного інституту, [Текст]. – Івано-

Франківськ, 2017. – 255 с. – с. 200 – 206 – 0,4 д.а. 

6. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність штуч-

ного інтелекту / Інформація і право: науковий журнал / 

редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний 

інститут інформатики і права Національної академії 

правових наук України, 2017. – № 2 (21). – с. 124 – 133 
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– 0,5 д.а. 

7. Радутний О.Е. Штучний інтелект як суб’єкт злочину 

/ Інформація і право: науковий журнал / редкол.: В.Г. 

Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний інститут ін-

форматики і права Національної академії правових на-

ук України, 2017. – № 4 (23). – с. 124 – 133 – 0,4 д.а. 

8. Радутний О.Е. Дії штучного інтелекту у стані край-

ньої необхідності (ст.39 КК України) / Кримінально-

правове забезпечення сталого розвитку України в умо-

вах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), 

В. І. Борисов, (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 

2017. – 560 с. – с. 212 – 217 – 0,3 д.а. 

9. Радутний О.Е. Заходи кримінально-правового харак-

теру щодо електронних юридичних осіб / Інформація і 

право: науковий журнал / редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. 

– К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права 

Національної академії правових наук України, 2017. – 

№ 3 (22). – с. 132 – 139 – 0,4 д.а. 

10. Радутний О.Е. Проституція та штучний інтелект 

(кримінально-правовий вплив на окремі суспільно-

небезпечні виклики) / Кримінальне право: традиції та 

новації : матеріали III Міжнародного круглого столу, 

присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, 

Героя України, академіка Володимира Володимирови-

ча Сташиса. 7-8 вересня 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – 

Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 172 с. – с. 82 – 89 – 

0,3 д.а. 

11. Radutniy O.E. Criminal liability of the Artificial Intel-

ligence / Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. 

ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Яро-

слава Мудрого, 2016. – Вип. 138. – 246 с. – с.132 – 141 

(ISSN 2414-990X. Problems of legality. 2017. Issue 138. 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/105661/106117 – 0,5 

д.а. 

12. Радутний О.Е. Штучний інтелект та окремі питання 

кримінального права / Концептуальні основи криміна-

льної законотворчості : Матеріали міжнародної науко-

во-практичної конференції (19 жовтня 2017 р., м. Оде-

са) / відп. ред. В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. - Одеса : 

НУ "ОЮА", 2017. - 605 с. // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – Заголо-

вок з екрану. – 0,3 д.а. 

13. Радутний О.Е. Незаконні дії щодо комерційної або 

банківської таємниці / Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / ре-

дкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) 

та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл. – с. 

592 – 594 – 0,1 д.а. 

14. Радутний О.Е. Перешкоджання законній професій-

ній діяльності журналістів / Велика українська юриди-

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/
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чна енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голо-

ви) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл. 

– с. 674 – 675 – 0,1 д.а. 

15. Радутний О.Е. Кримінально-правові аспекти кібер-

безпеки ризикової діяльності під керуванням штучного 

інтелекту / Кібербезпека в Україні: правові та органі-

заційні питання : Матеріали II Всеукраїнської науково-

практичної конференції (17 листопада 2017 р., Одеса : 

Одеський держ. ун-т внутр. справ, 2017. - 605 с. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://oduvs.edu.ua/actions/15921/ – Заголовок з екрану. 

– 0,3 д.а. 

16. Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інте-

лект) та інші загрози (кримінально-правовий вимір) / 

ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні : 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції (17 листопада 2017 р., м. Львів) // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://aphd.ua/publication-

225/ – Заголовок з екрану. – 0,3 д.а. 

17. Радутний О.Е., Ганжа О.Г. Криптовалюта як нова 

дотична фінансового і кримінального права / Воронов-

ські читання (Співвідношення матеріального та проце-

суального в регулюванні фінансових відносин) : мате-

ріали міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовт-

ня 2017 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, 

Т. А. Латковська та ін. – Харків : Асоціація фінансово-

го права України, 2017. – 264 с. – с.166 – 171 – 0,3 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджено окремі теоретико-прикладні питання кри-

мінальної відповідальності за діяльність з використан-

ням штучного інтелекту. Проаналізовано окремі аспек-

ти внутрішньої та зовнішньої національної безпеки в 

інформаційній сфері. Виявлені окремі недоліки зако-

нодавчих приписів. Сформульовані пропозиції щодо 

вдосконалення відповідних положень КК України. 

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. 

Пропозиції та зауваження від 15.04.2017 р. до Проекту 

Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідаль-

ності за незаконне переміщення товарів через лінію 

зіткнення (реєстр. № 6147) – на прохання Голови Ко-

мітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності (лист вих. № 

04-18/3-632 від 03.04.2017 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

------- 

 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

------- 

 



 4 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень прак-

тики застосування законодавст-

ва та проведення інших дослі-

джень  

Узагальнення судової практики за Розділом VII «Зло-

чини у сфері господарської діяльності» КК України 

для авторського спецкурсу «Теорія та практика квалі-

фікації злочинів у сфері господарської діяльності» 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

------- 

 

6.3. Участь у розробці проектів пос-

танов Пленуму Верховного Су-

ду України, ВССУ та їх рецен-

зування 

------- 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семіна-

рах для практичних працівників 

------- 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на запи-

ти органів державної влади, ор-

ганізацій, громадян 

Відповідь від 12.02.2017 р. на запит Управління СБУ в 

Закарпатській області вих. № 58/6/252 від 19.01.2017 р. 

щодо застосування положень ч.2 ст.11, ст.309, ч.2 

ст.305 КК України 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого са-

моврядування 

ні 

8. Участь у конференціях, семі-

нарах (повна назва та дата та 

місце проведення). 

(окремо вказати участь у зару-

біжних конференціях) 

         Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Актуальні проблеми судового права”, присвячена 

пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна 

(20.04.2017 р., м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) 

         Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-

правової охорони основ національної безпеки Украї-

ни» (26.05.2017 р., Сектор дослідження кримінально-

правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ 

імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Ха-

рків) 

         Міжнародна науково-практична конференція 

«Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (08-

10.06.2017 р., м. Івано-Франківськ, ОБСЄ, Юридичний 

інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-

ситет ім. Василя Стефаника», Навчально-наукова ла-

бораторія дослідження проблем політики в сфері боро-

тьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту ви-

вчення проблем злочинності імені академіка В.В. Ста-

шиса НАПрН України) 

          ІІІ Міжнародний круглий стіл «Кримінальне 

право: традиції та новації» (07-08.09.2017 р., м. Черні-

гів, Академія Державної пенітенціарної служби Мініс-

терства юстиції України) 

          Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації» (12-13.10.2017 р., м. 

Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого) 

          Міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні основи кримінальної законотворчості» 

(19-20.10.2017 р., м. Одеса, Національний університет 

«Одеська юридична академія», Південний регіональ-

ний центр НАПрУ) 

       II Всеукраїнська науково-практичної конференції 
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«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні пи-

тання» (Одеський державний університет внутрішніх 

справ, 17.11.2017 р., м. Одеса) 

       II Міжнародна щорічна конференція «ІТ-право: 

проблеми і перспективи розвитку в Україні» 

(17.11.2017 р., м. Львів, Інститут права та психології 

 Національного університету «Львівська політехніка», 

Науково-дослідний інститут інформатики і права НА-

ПрН України, Державна служба спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, Управління інформа-

ційних технологій Львівської міської ради) 

9. Видавнича діяльність (моног-

рафії, статті, навчальні посіб-

ники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2017 р. робіт 

та їх обсяг. 

1. Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з 

корупцією злочинів: навчально-методичний посібник 

для студентів 4-го курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції першого (бакалаврського) рівня 

галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / 

авт.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. 

Гродецький, О. Е. Радутний,  С. В. Гізімчук, О. В. Зай-

цев, М. А. Рубащенко. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого, 2017. – 114 с. – 0,4 д.а. 

2. Радутний О.Е. Прогалини у доступі до правосуддя 

на стадії судового розгляду / Актуальні проблеми су-

дового права : матеріали Всеукр. наук.‑ практ. конф., 

присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна 

(Харків, 20 квітня 2017 р.) / редкол.: Л. М. Москвич 

(голова) та ін. – Т. 1 – Х. : Право, 2017. – 258 с. – с. 118 

– 122 – 0,3 д.а. 

3. Радутний О.Е. Корупція – образ ворога у криміналь-

но-правовій політиці України / Матеріали Міжнарод-

ної науково-практичної конференції ''Політика в сфері 

боротьби зі злочинністю'' [Текст]. – Івано-Франківськ, 

2017. – 349 с. – с. 246 – 252 – 0,3 д.а. 

4. Радутний О.Е. Загрози національній безпеці України 

в інформаційній сфері // Актуальні проблеми криміна-

льно-правової охорони основ національної безпеки 

України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 

року / Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В.В. 

Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Все-

укр.  асоц. крим. права». – Х : Юрайт, 2017. – 158 с. – 

ISBN 978-966-2740-88-2 – с. 67 – 70 – 0,2 д.а. 

5. Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інте-

лект) як суб’єкт правовідносин в галузі кримінального 

права / Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинніс-

тю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-

наукового юридичного інституту, [Текст]. – Івано-

Франківськ, 2017. – 255 с. – с. 200 – 206 – 0,4 д.а. 

6. Радутний О.Е. Кримінальна відповідальність штуч-

ного інтелекту / Інформація і право: науковий журнал / 

редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний 

інститут інформатики і права Національної академії 

правових наук України, 2017. – № 2 (21). – с. 124 – 133 

– 0,5 д.а. 

7. Радутний О.Е. Штучний інтелект як суб’єкт злочину 

/ Інформація і право: науковий журнал / редкол.: В.Г. 

Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний інститут ін-
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форматики і права Національної академії правових на-

ук України, 2017. – № 4 (23). – с. 124 – 133 – 0,4 д.а. 

8. Радутний О.Е. Дії штучного інтелекту у стані край-

ньої необхідності (ст.39 КК України) / Кримінально-

правове забезпечення сталого розвитку України в умо-

вах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), 

В. І. Борисов, (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 

2017. – 560 с. – с. 212 – 217 – 0,3 д.а. 

9. Радутний О.Е. Заходи кримінально-правового харак-

теру щодо електронних юридичних осіб / Інформація і 

право: науковий журнал / редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. 

– К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права 

Національної академії правових наук України, 2017. – 

№ 3 (22). – с. 132 – 139 – 0,4 д.а. 

10. Радутний О.Е. Проституція та штучний інтелект 

(кримінально-правовий вплив на окремі суспільно-

небезпечні виклики) / Кримінальне право: традиції та 

новації : матеріали III Міжнародного круглого столу, 

присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, 

Героя України, академіка Володимира Володимирови-

ча Сташиса. 7-8 вересня 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій 

(голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – 

Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 172 с. – с. 82 – 89 – 

0,3 д.а. 

11. Radutniy O.E. Criminal liability of the Artificial Intel-

ligence / Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. 

ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Яро-

слава Мудрого, 2016. – Вип. 138. – 246 с. – с.132 – 141 

(ISSN 2414-990X. Problems of legality. 2017. Issue 138. 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/105661/106117 – 0,5 

д.а. 

12. Радутний О.Е. Штучний інтелект та окремі питання 

кримінального права / Концептуальні основи криміна-

льної законотворчості : Матеріали міжнародної науко-

во-практичної конференції (19 жовтня 2017 р., м. Оде-

са) / відп. ред. В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. - Одеса : 

НУ "ОЮА", 2017. - 605 с. // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/ – Заголо-

вок з екрану. – 0,3 д.а. 

13. Радутний О.Е. Незаконні дії щодо комерційної або 

банківської таємниці / Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / ре-

дкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови) 

та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл. – с. 

592 – 594 – 0,1 д.а. 

14. Радутний О.Е. Перешкоджання законній професій-

ній діяльності журналістів / Велика українська юриди-

чна енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голо-

ви) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/8046/
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юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с. : іл. 

– с. 674 – 675 – 0,1 д.а. 

15. Радутний О.Е. Кримінально-правові аспекти кібер-

безпеки ризикової діяльності під керуванням штучного 

інтелекту / Кібербезпека в Україні: правові та органі-

заційні питання : Матеріали II Всеукраїнської науково-

практичної конференції (17 листопада 2017 р., м. Оде-

са) / відп. ред. І.П. Катеринчук. - Одеса : Одеський 

держ. ун-т внутр. справ, 2017. - 605 с. // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : 

http://oduvs.edu.ua/actions/15921/ – Заголовок з екрану. 

– 0,3 д.а. 

16. Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інте-

лект) та інші загрози (кримінально-правовий вимір) / 

ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні : 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції (17 листопада 2017 р., м. Львів) // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://aphd.ua/publication-

225/ – Заголовок з екрану. – 0,3 д.а. 

17. Радутний О.Е., Ганжа О.Г. Криптовалюта як нова 

дотична фінансового і кримінального права / Воронов-

ські читання (Співвідношення матеріального та проце-

суального в регулюванні фінансових відносин) : мате-

ріали міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовт-

ня 2017 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, 

Т. А. Латковська та ін. – Харків : Асоціація фінансово-

го права України, 2017. – 264 с. – с.166 – 171 – 0,3 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазна-

ченням вихідних даних, у нау-

кометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

9.2. Вказати публікації, з зазна-

ченням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

 

 

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-

рацією 

------- 

 

17. Участь у наукових дослі-

дженнях на госпрозрахунко-

вій основі 

Науково-правовий висновок щодо окремих питань 

кримінально-правової кваліфікації діянь, відповідаль-

ність за які передбачена ст.ст. 173, 364, 366 КК Украї-

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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ни в аспекті запиту адвоката Зелінського О.О. від 

07.02.2017 р. (у зв’язку з наданням правової допомоги 

Боровик Тетяні Василівні, 13 червня 1957 р.н., що за-

ймає посаду головного балетмейстера Комунального 

закладу «Театрально-видовищний заклад культури 

«Київський муніципальний академічний театр опери і 

балету для дітей та юнацтва», у кримінальному прова-

дженні № 42016101070000179 за підозрою у вчиненні 

злочинів, відповідальність за які передбачена ч.2 ст.28, 

ч.1 ст.173 («Грубе порушення угоди про працю»), ч.2 

ст.364 («Зловживання владою або службовим стано-

вищем»), ч.2 ст.366 («Службове підроблення») КК 

України) вх. № 128-01-609 від 03.03.2017 р. про прове-

дення науково-консультативного дослідження (в по-

рядку ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адво-

катську діяльність»). 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка Ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого від 

26.10.2017 за активну пропаганду здорового способу 

життя серед студентської молоді та розвиток баскетбо-

лу в НЮУ ім. 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) 

Наукове керівництво: студент 10 групи 5 курсу Інсти-

туту підготовки кадрів для органів юстиції України 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого Ганжа О.Г. став перемож-

цем щорічного Всеукраїнського конкурсу наукових 

робіт «Людський вимір права», присвяченого вшану-

ванню пам’яті М.П. Орзіха (27.10.2017 р. – другий (оч-

ний) етап конкурсу проходив у Національному універ-

ситеті «Одеська юридична академія»), з роботою 

«Творчий підхід до мотивування судових рішень як 

судовий само-PR, або Обґрунтованість крізь призму 

концепції людського виміру права» 

спільна публікація: 

Радутний О.Е., Ганжа О.Г. Криптовалюта як нова до-

тична фінансового і кримінального права / Вороновсь-

кі читання (Співвідношення матеріального та процесу-

ального в регулюванні фінансових відносин) : матеріа-

ли міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовтня 

2017 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Т. 

А. Латковська та ін. – Харків : Асоціація фінансового 

права України, 2017. – 264 с. – с.166 – 171 – 0,3 д.а. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 


