
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА 
МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
1. Повзик Євген Вікторович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та ОРД. 
3.  «Гарантії забезпечення прав учасників угоди в кримінальному провадженні» (1,5 друк. 

арк.) 
4.  «Гарантії забезпечення прав учасників угоди в кримінальному провадженні» (1,7 друк. 

арк.) 
4.1.  Наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором запропоновано 
шляхи вирішення проблемних питань правозастосування, які стосуються застосування 
угоди про визнання винуватості за участі потерпілого, порядку укладення угод та 
забезпечення прав учасників угод в кримінальному провадженні. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1.  - 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 

- Висновки та пропозиції щодо удосконалення проекту Закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (реєстр. № 
8457 від 08.06.2018 р.) (виконавець: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас.  Є.В. 
Повзик, к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, асп. В.С. Новожилов, грудень, 2018 р.); 

 - Науковий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 
діяльність» (реєстр. № 1228 від 02.09.2019) та проект Закону України «Про детективні 
послуги» (реєстр. № 1228-1 від 20.09.2019), (виконавці: проф. О.Г. Шило,  доц. Д.В. Філін, 
к.ю.н., ас. Є.В. Повзик,  жовтень 2019 р.). 
5.3. - 
5.4.  - 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1.  - 
6.2.  – 
6.3. - 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

  Проведено консультації (обсяг 12 годин) із циклів професійної підготовки: «Теорія 
та практика застосування кримінального процесуального законодавства» та «Теорія і 
практика застосування заходів забезпечення кримінального провадження» на курсах 
перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців Військової служби 
правопорядку у Збройних силах України військово-юридичного факультету Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (травень, листопад 2019 р.) 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 - Роз’яснення щодо можливості отримання за запитом чи зверненням народного 
депутата України інформації, яка стосується номеру кримінального провадження, правової 
кваліфікації кримінального правопорушення та факту повідомлення про підозру на запит 
Голові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 
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правоохоронної діяльності А. А. Кожем'якіна (виконавці: проф. О.Г. Шило,  к.ю.н., 
ас. Є.В. Повзик,  лютий 2019 р.);  

- Науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у запиті судді Верховного Суду 
М.В. Мазура у провадженні № 51-4744 км18 (виконавці: член  НКР при Верховному Суді 
проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, к.ю.н. ас. О.І. Марочкін, к.ю.н. ас. Є.В. Повзик, к.ю.н. ас. 
І.В. Вегера-Іжевська, ас. О.В. Бабаєва, січень 2019 р.); 

- Відповідь щодо доктринального тлумачення положень КПК України в частині 
обрання, зміни чи скасування обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на запит 
Т.в.п. керівника Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів 
Національного антикорупційного бюро України А. С. Нестерцова (виконавці: проф. О.Г. 
Шило, к.ю.н., ас. Є.В. Повзик, к.ю.н., ас.  І.В. Вегера-Іжевська, квітень  2019 р.) 
7.  - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 
 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір і 
сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (6 грудня 
2018 р., м. Житомір); 
 Міжкафедральний методичний семінар «Проблемні питання застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження» (24 січня 2019 р.); 
 Міжкафедральний методичний семінар «Проблемні питання проведення слідчих 

(розшукових) дій» (14 лютого 2019 р.); 
 «I Всеукраїнський турнір з кримінального процесу» для студентів 3 курсу 
(Співорганізатори: кафедра кримінального процесу, Слідчо-криміналістичний інститут, 
Полтавський юридичний інститут, Сенат студентів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, 23 березня 2019 р.,); 
   Х (ювілейна) Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів «Актуальні 
питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (22 травня 2019 р.) ;  
 Тренінг з викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД «Помилки слідчого в 

досудовому розслідуванні» прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої 
прокуратури Донецької області М. Тахтарова (28 травня 2019 р.); 

 Міжкафедральний науково-методичний семінар «Формування стратегії наукових 
досліджень харківської школи кримінального процесуального права» (27 вересня 2019); 

 Міжкафедральний науково-методичний семінар «Медіація у кримінальному процесі» 
(11 жовтня 2019 р.); 
 Міжкафедральний науково-методичний семінар «Проблемні питання перегляду 
судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами» (25 жовтня 2019 р.); 
 Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи реформування 
української системи і міжнародний досвід» ( 26 квітня 2019 р., м. Харків); 
 24-26 вересня 2019 р., ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум «Право» 
/панельна дискусія «Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективної протидії», 
(26 вересня 2019 р., м. Харків); 
 Круглий стіл «Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту. Прокуратура 
Азербайджану по Нагорному Карабаху» (20 лютого 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 
 Круглий стіл за темою «Арешт майна як захід  забезпечення кримінального 
провадження: проблеми правозастосування» (18 квітня 2019 р., Полтавський юридичний 
інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м.  Полтава) 
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 Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (23 травня 
2019 р., Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 
 Майстер-клас з теми  електронних доказів в кримінальному провадженні із 
начальником слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим (місце дислокації – м. 
Херсон) (24 травня 2019 р., Національна юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків); 
 тренінг «Помилки слідчого в досудовому розслідуванні» прокурора Мар’їнського  
відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області М. Тахтарова (28 травня 
2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 
 лекція щодо основних положень антикорупційної реформи за ініціативою Харківського 
територіального управління НАБУ (28 травня 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
 ХІХ Всеукраїнська конференція з кримінології для студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Протидія організованій злочинності і корупції», м. Харків; 
  VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-криміналістичного інституту), (5-
6 грудня 2019 р., м. Харків) 
 Міжнародна наукова конференція «Наука та інновації 2019: теорія, методологія та 
практика», (6 грудня 2019 р., м. Запоріжжя) 
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.  

Статті: 
1. Повзик Є. В. Угода про визнання винуватості: проблемні аспекти та шляхи її 

вдосконалення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки».  
2019.  № 8(22) // URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15752453134684.pdf (0,5 
друк. арк.); 

2.  Повзик Є.В. Особливості укладення угоди про визнання винуватості. Правові 
засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та 
повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 грудня 
2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія 
«Сектор безпеки України». Вип. 33 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, 
В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В. Мех та ін. Харків: «Точка», 2019.  С. 98 - 101 (0,4 друк. 
арк.). 

Тези: 
1. Повзик Є. В. Особливості отримання згоди потерпілого на укладення угоди про 

визнання винуватості: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково- практичної 
конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття 
Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року).  Літописець. Випуск 
14. Житомир: ФОП Левковець Н. М., 2019, С. 25-28 (0,2 друк. арк.);  
 2.  Повзик Є.В. Особливості укладення угоди про визнання винуватості у 
кримінальному провадженні за участі потерпілого. Правове забезпечення оперативно-
службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого 
наук.-практ.семінару (м. Харків, 23 травня 2019  р.)/ редкол.: С.О. Гриненко (гол.ред.) та 
ін. Харків: Право, 2019. Вип. 10.  С. 201-204 (0,2 друк.арк.); 
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 3.  Повзик Є.В. Актуальні аспекти участі потерпілого у кримінальному 
провадженні на підставі угоди про визнання винуватості. Актуальні аспекти участі 
потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості // 
Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з 
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.) / за 
заг. ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна.  Харків : Право, 2019.С. 149-150. (0,2 друк.арк.) 
 4.  Повзик Є.В. Окремі аспекти укладення угоди про примирення. Наука та інновації 
2019: теорія, методологія та практика: матеріали Міжнар. наук. конференції (м. 
Запоріжжя, 6 грудня 2019 р. ), 2019, Т.5, Запоріжжя: МЦНД, С.8-11 (0,2 друк.арк.) 
  
9.1  - 
9.2 Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних. 

  
 (1/0,5) Міжнародний науковий фаховий журнал "Інтернаука". Серія: 

"Юридичні науки" є офіційно зареєстрованим, продовжуваним, рецензованим науковим 
виданням з відкритим доступом, випускам якого присвоюється ідентифікатор цифрового 
об'єкта DOI. Журнал зареєстровано в міжнародних каталогах видань та включено до 
наукометричних баз даних:  НЕБ eLabrаry.ru; Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського; Polish Scholarly Bibliography (PBN) (наукова база даних польського 
Міністерства науки та вищої освіти); ResearchBib  (міжнародна мультидисциплінарна база 
даних наукових журналів); cientific Indexing Services (SIS); Electronic Journals Library 
(бібліотека електронних журналів рамках проекту університетської бібліотеки 
Регенсбурга у співпраці з Бібліотекою Технічного університету Мюнхена); Open J-
Gate (електронна бібліотека наукових журналів англійською мовою з суспільних, 
гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India 
Ltd.); International Institute of Organized Research (I2OR); JOURNAL FACTOR; Bielefeld 
Academic Search Engine (BASE) (пошукова служба (Німеччина); The Journals Impact Factor 
(JIF); Cosmos Impact Factor; Ulrichsweb Global Serials Directory (база даних 
американського видавництва Bowker); Academic keys; Гугл Академія (англ. Google 
Scholar); CiteFactor. 

Повзик Є. В. Угода про визнання винуватості: проблемні аспекти та шляхи її 
вдосконалення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Юридичні науки».  
2019.  № 8(22) // URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15752453134684.pdf  (0,5 
друк. арк.); 
10.  - 
11.  - 
12.  - 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські:  
 Кандидатські: 

 Відгук на автореферат дисертації Лушпієнко Вадима Миколайовича «Показання 
свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі України», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність (сумісно із проф. О.Г. Шило, лютий 2019 р.); 

 Відгук на автореферат дисертації Винокурова Олександра Вікторовича «Захист прав 
підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
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спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність (сумісно із проф. О.Г. Шило, січень 2019 р.). 
14.  - 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
17.  - 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

 Сертифікат учасника ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму / панельна 
дискусія «Кримінальні загрози у секторі безпеки: практика ефективної протидії» 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 вересня 2019 р.); 

 Сертифікат учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правові 
засади діяльності правоохоронних органів» та має публікацію у Збірнику наукових праць  
(ISBN 978-617-7845-12-5) (5-6 грудня 2019 р.) 
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