
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 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 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Правосуб’єктність (правова персоналізація) штучного 

інтелекту у кримінальному праві 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Правосуб’єктність (правова персоналізація) штучного 

інтелекту у кримінальному праві 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, розділ 

монографії 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Доведено можливість та доцільність визнання 

штучного інтелекту суб’єктом правовідносин, в тому 

числі у галузі кримінального права 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

------- 

 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

Зауваження та пропозиції до законопроекту № 10336 

від 28.05.2019 р. «Про внесення змін до КК України 

щодо кримінальної відповідальності за рекламу 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів» (ініціатор законопроекту – народний депутат 

України Каплін С.М.) 

Пропозиції щодо законопроекту № 7279-д «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» 

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 досліджень  

Узагальнення судової практики розгляду справ щодо 

злочинів в інформаційній сфері  

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

------- 

 

6.3. Участь у розробці проектів 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

------- 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

------- 
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працівників  

6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної влади, 

організацій, громадян 

Відповідь на запит № 14291 від 15.07.2019 р. ГУ по 

боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Служби безпеки України щодо «товарної» 

контрабанди. 

Відповідь на запит № 63/0/27-19 від 16.07.2019 р. судді 

ВСУ А.П. Бущенко щодо окремих питань кваліфікації 

за ст.ст. 361 або 361-1 КК України 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

Всі форуми, конференції та круглі столи, що 

проходили у Національному юридичному університеті 

ім. Ярослава Мудрого, а також 

зарубіжні:  

Міжнародна науково-практична конференція – 

Балтійський симпозіум-конференція «Інтелектуальна 

економіка, управління та освіта», (20 вересня 2019 

року, м. Вільнюс) 

вітчизняні: 

Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна 

юстиція: Quo Vadis» (20-21.09.2019 р., м. Львів), 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

ІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум 

«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» 

(12-13 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ), 

Університет Короля Данила 

Всеукраїнський круглий стіл “Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 

мінливому світі” (19-20 квітня 2019 року, м. Харків), 

Національна академія правових наук України 

Міжнародний науково-практичний круглий стіл за 

темою: «Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення» 17 травня 2019 року, м. 

Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності ім. академіка  В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України, Харківський 

національний університет внутрішніх справ, 

Харківський національний університет ім. В.Н. 

Каразіна 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінальне правопорушення: національний та 

зарубіжний виміри», 24 травня 2019 р., Одеса, 

Національний університет Одеська юридична академія 

Всеукраїнська заочна науково-практична конференція 

«Засади функціонування кримінальної юстиції» 

(Хмельницький, 10 травня 2019 року), Хмельницький 

університет управління та права 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи 

розвитку» з нагоди  145-річчя створення Ради 

присяжних повірених при Харківському окружному 

суді, 16 травня 2019 р., м. Харків, Національна 

асоціація адвокатів України, Спілка адвокатів України 
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Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

українському суспільстві», 30 травня 2019 року, м. 

Харків 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві», м. Харків, 15 листопада 2019 року 

Всеукраїнський круглий стіл “Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у 

мінливому світі”, Національна академія правових наук 

України, м. Харків, 19-20 квітня 2019 року  
Круглий стіл «Правове регулювання темпоральних 

меж життя людини», Київський регіональний центр 

НАПрН України, Центр медико-правових досліджень 

НАПрН України, 22.10.2019 р., м. Київ 

Global Cyber Security Forum – Перший міжнародний 

науково-практичний форум по інформаційній безпеці, 

14-16 листопада 2019 р., ХНУРЕ, м. Харків 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

 

 

 

 

 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

------- 

 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Radutniy Oleksandr E. Adaptation of criminal and civil 

law in view of scientific-technical progress (Artificial 

Intelligence, DAO and Digital Human) / Проблеми 

законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – 

Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2019. – Вип. 144. – 200 с. – с. 138 – 153 – 0,4 д.а. 

2. Здобутки та небезпека інформаційних технологій у 

протидії злочинам, що пов’язані з незаконною 

міграцією та торгівлею людьми / Протидія незаконній 

міграції та торгівлі людьми: матеріали ІII Міжнародного 

науково-практичного симпозіуму (м. Івано-

Франківськ, 12 – 13 квітня 2019 року). – Івано-

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ 

Університету Короля Данила, 2019. – 234 с. – с. 143 – 

148 – 0,2 д.а. 

3. Розвиток кримінально-правової доктрини у 

напрямку визнання штучного інтелекту та цифрової 

людини суб’єктом правовідносин та суб’єктом злочину 

/ Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення : матер. міжнарод. наук.-

практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / 

укладачі: Л.М. Демидова, К.А. Новікова, Н.В. 

Шульженко. – Харків : Константа, 2019. – 324 с. – с. 

202 – 213 – 0,5 д.а. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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4. Онтогенез юридичної освіти та ринку адвокатських 

послуг під впливом штучного інтелекту / Адвокатура 

України: сучасний стан та перспективи розвитку (з 

нагоди 145-річчя створення Ради присяжних повірених 

при Харківському окружному суді) : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / 

редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків : Право, 

2019. – 444 с. – с. 139 – 143 – 0,3 д.а. 

5. Ознаки окремих злочинів крізь оптику принципу 

правової визначеності / Кримінальне правопорушення: 

національний та зарубіжний виміри : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (24 

травня 2019 р., м. Одеса) / ред. кол. : Є.Л. Стрельцов, 

В.О. Туляков, В.П. Кедик [та ін.] ; передмова С.В. 

Ківалова ; від. за вип. Є.Л. Стрельцов ; Нац.ун-т «Одес. 

юрид. академія». – Одеса : Юридична література, 2019. 

– 232 с. – с. 106 – 110 – 0,2 д.а. 

6. Радутний О.Е. Мораль і право ери штучного 

інтелекту та цифрової людини / Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному українському 

суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 

трав. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 

Харків : Право, 2019. – 200 с. – с. 46 – 51 – 0,3 д.а. 

7. Радутний О.Е. Принцип правової визначеності у 

кримінальному праві / Засади функціонування 

кримінальної юстиції : збірник тез Всеукраїнської 

заочної науково-практичної конференції (м. 

Хмельницький, 24 травня 2019 року). – Хмельницький 

: Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2019. – 86 с. – с. 25 – 28 – 0,2 д.а. 

8. Радутний О.Е. Гендерний мейнстрім та артхаус для 

майбутніх та сучасних юристок і юристів / Збірка есе 

за результатами проходження навчального курсу 

«Гендерні студії для майбутніх юристів і юристок» / 

упоряд. О.О. Уварова. – Харків : Право, 2019. – 64 с. – 

с. 6 – 27 – 0,6 д.а. 

9. Радутний О.Е. Юридична освіта та сфера надання 

правових послуг в контексті штучного інтелекту / 

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

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

інформатики і права Національної академії правових 

наук України, 2019. – № 2 (29). – 196 с. – с. 40 – 55 – 

0,2 д.а. 

10. Радутний О.Е. Мораль і право для штучного 

інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки 

та «проблема вагонетки» / Інформація і право: 

науковий журнал / редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. – К.: 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 

Національної академії правових наук України, 2019. – 

№ 3 (30). – 142 с. – с. 78 – 96 – 0,6 д.а. 

11. Oleksandr Radutniy. Morality and Law for Artificial 

Intelligence / Proceedings of the 1st International 

Symposium on Intellectual Economics, Management and 

Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas 

Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas 

Technical University, 2019. 396 p. – p. 44 – 46 – 0,2 д.а. 
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12. Радутний О. Онтогенез парадигми права та його 

методологічної оптики у світлі сучасних викликів 

(штучний інтелект та цифрова людина) / 

Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 

мінливий концепт у мінливому світі: Тези доповідей 

Всеукраїнського круглого столу (19-20 квітня 2019 

року, м. Харків) / редкол.: С. Максимов, Н. Сатохіна, 

К. Буряковська. – Харків, 2019. – 72 с. – с. 48 – 50 – 0,1 

д.а. 

13. Радутний О.Е. Початковий та кінцевий моменти 

життя людини у світлі сучасних досягнень фізики, 

нейробіології та біоінженерії / Правове регулювання 

темпоральних меж життя людини: матеріали засідання 

«круглого столу», м. Київ, 22 жовтня 2019 р. / укладач 

Я.О. Триньова. – К., 2019. – 143 с. – с. 38 – 45 – 0,3 д.а. 

14. Радутний О.Е. Антикрихкість саморозвитку 

особистості проти чорного лебедя штучного інтелекту 

та цифрової людини / Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2019 р. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 

2019. – 404 с. – с. 129 – 134 – 0,3 д.а. 

15. Кримінальне право України. Особлива частина. 

За ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 6-тє 

вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2019. § 1, 2 

Розділу ХVП «Кримінальні правопорушення у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем  та комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку» (у співавторстві з М.І. 

Пановим, 2 друк.арк., авторські -1 друк. арк..) 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

ні 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

Вчена рада Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції Національного юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

------- 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

------- 

 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

ні 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

 

Програма академічних обмінів ОБСЄ 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

 

ні 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

------- 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Certificate USAID and Civil Resolution Tribuna 

«Innovations, Justice and Legal Tech», Kharkiv, May 16 -

17, 2019 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, кількість 

Підготовлено до публікації роботи студентів: 

       Масалітін В.В. Визначення злочинності діяння за 
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студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, 

надрукованих студентами 

самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

критеріями Енгеля / Матеріали ХХ Всеукраїнської 

наукової конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Том № 2 – Х.: Асоціація випускників 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого – Харків: 2019. – 237 с. – с. 190 – 

192  

       Хоменко М. Співвідношення морального та 

правового аспектів оцінки злочинів, пов’язаних із 

наданням медичної допомоги / Підприємництво, 

господарство і право, 4 (278) – 2019 р. – с. 233 – 238  

       Григор’єв В.І. Вбивство за ч.1 ст.115 КК України 

та вбивство за ст.119 КК України як різні правові 

явища / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 

серія: «Юридичні науки», № 6 (20), 2019. – с.22 – 29  

       Грига В. В. Штучний інтелект як потерпілий від 

злочину / В. В. Грига // Молодий вчений. - 2019. - № 

5(1). - С. 188-192. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(1)__43. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

№ з/п Назва виду роботи 
Норма 

часу 

3 
1. Adaptation of criminal and civil law in view of scientific-technical progress (Artificial 

Intelligence, DAO and Digital Human) / Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. 

– Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. – Вип. 144. – 200 с. – с. 138 – 153 

90 

 

2. Юридична освіта та сфера надання правових послуг в контексті штучного інтелекту / 

Інформація і право: науковий журнал / редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний 

інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, 2019. – № 2 (29). – 196 

с. – с. 40 – 55  

60 

 

3. Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та 

«проблема вагонетки» / Інформація і право: науковий журнал / редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. – К.: 

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, 

2019. – № 3 (30). – 142 с. – с. 78 – 96 

120 

13 

Oleksandr Radutniy. Morality and Law for Artificial Intelligence / Proceedings of the 1st 

International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 

2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 

2019. 396 p. – p. 44 – 46 – 0,2 д.а. 

30 

14 
Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) з виступом на 

відповідному заході, що проходив в Україні  

 

Здобутки та небезпека інформаційних технологій у протидії злочинам, що пов’язані з 

незаконною міграцією та торгівлею людьми / Протидія незаконній міграції та торгівлі 

людьми: матеріали ІII Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-

Франківськ, 12 – 13 квітня 2019 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ 

Університету Короля Данила, 2019. – 234 с. – с. 143 – 148 – 0,2 д.а. 

40 

 

Розвиток кримінально-правової доктрини у напрямку визнання штучного інтелекту та 

цифрової людини суб’єктом правовідносин та суб’єктом злочину / Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення : матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / 

укладачі: Л.М. Демидова, К.А. Новікова, Н.В. Шульженко. – Харків : Константа, 2019. – 

324 с. – с. 202 – 213 – 0,5 д.а. 

40 



 7 

 

Онтогенез юридичної освіти та ринку адвокатських послуг під впливом штучного 

інтелекту / Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 145-

річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окружному суді) : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) та 

ін. – Харків : Право, 2019. – 444 с. – с. 139 – 143 – 0,3 д.а. 

40 

 

Ознаки окремих злочинів крізь оптику принципу правової визначеності / Кримінальне 

правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (24 травня 2019 р., м. Одеса) / ред. кол. : Є.Л. Стрельцов, В.О. Туляков, В.П. Кедик [та 

ін.] ; передмова С.В. Ківалова ; від. за вип. Є.Л. Стрельцов ; Нац.ун-т «Одес. юрид. академія». – 

Одеса : Юридична література, 2019. – 232 с. – с. 106 – 110 – 0,2 д.а. 

40 

 
Мораль і право ери штучного інтелекту та цифрової людини / Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному українському суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 200 с. – с. 46 – 51 – 0,3 д.а. 
40 

 

Принцип правової визначеності у кримінальному праві / Засади функціонування кримінальної 

юстиції : збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24 

травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2019. – 86 с. – с. 25 – 28 – 0,2 д.а. 

40 

 

Гендерний мейнстрім та артхаус для майбутніх та сучасних юристок і юристів / Збірка есе 

за результатами проходження навчального курсу «Гендерні студії для майбутніх юристів і 

юристок» / упоряд. О.О. Уварова. – Харків : Право, 2019. – 64 с. – с. 6 – 27 – 0,6 д.а. 

40 

 

Онтогенез парадигми права та його методологічної оптики у світлі сучасних викликів (штучний 

інтелект та цифрова людина) / Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт 

у мінливому світі: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу (19-20 квітня 2019 року, м. 

Харків) / редкол.: С. Максимов, Н. Сатохіна, К. Буряковська. – Харків, 2019. – 72 с. – с. 48 – 50 – 0,1 

д.а. 

40 

 

Початковий та кінцевий моменти життя людини у світлі сучасних досягнень фізики, 

нейробіології та біоінженерії / Правове регулювання темпоральних меж життя людини: 

матеріали засідання «круглого столу», м. Київ, 22 жовтня 2019 р. / укладач Я.О. Триньова. 

– К., 2019. – 143 с. – с. 38 – 45 – 0,3 д.а. 

40 

 

Антикрихкість саморозвитку особистості проти чорного лебедя штучного інтелекту та 

цифрової людини / Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 404 с. – с. 129 – 134 – 0,3 д.а. 

40 

 

Реформування кримінального законодавства: чи залишиться водій безпілотного 

транспортного засобу цапом-відбувайлом / IV Львівський форум кримінальної юстиції 

«Кримінальна юстиція: quo vadis?»: збірка тез міжнародної науково-практичної 

конференції. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 168 с. – с. 

147 - 151 

40 

17 

Масалітін В.В. Визначення злочинності діяння за критеріями Енгеля / Матеріали ХХ Всеукраїнської 

наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Том № 2 – Х.: Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Харків: 2019. – 237 

с. – с. 190 – 192  

20 

 

Хоменко М. Співвідношення морального та правового аспектів оцінки злочинів, пов’язаних із 

наданням медичної допомоги / Підприємництво, господарство і право, 4 (278) – 2019 р. – с. 233 – 

238  
30 

 

Григор’єв В.І. Вбивство за ч.1 ст.115 КК України та вбивство за ст.119 КК України як різні правові 

явища / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», серія: «Юридичні науки», № 6 (20), 2019. – 

с.22 – 29  
30 

 
Грига В. В. Штучний інтелект як потерпілий від злочину / В. В. Грига // Молодий вчений. - 2019. - 

№ 5(1). - С. 188-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5(1)__43. 
30 

19 Узагальнення судової практики розгляду справ щодо злочинів в інформаційній сфері 100 

20 
Відповідь на запит № 14291 від 15.07.2019 р. ГУ по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Служби безпеки України щодо «товарної» контрабанди 

 

 

100 

 
Відповідь на запит № 63/0/27-19 від 16.07.2019 р. судді ВСУ А.П. Бущенко щодо окремих 

питань кваліфікації за ст.ст. 361 або 361-1 КК України 

 

100 

21 
Зауваження та пропозиції до законопроекту № 10336 від 28.05.2019 р. «Про внесення змін 

до КК України щодо кримінальної відповідальності за рекламу наркотичних засобів, 
100 



 8 
психотропних речовин або їх аналогів» (ініціатор законопроекту – народний депутат 

України Каплін С.М.) 

 

 

Пропозиції щодо законопроекту № 7279-д «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» 

 

100 

                                                                                                                 Усього: 1350 
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