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3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Проблеми кваліфікації умисного знищення 

або пошкодження документів – 1,5 друк. 

арк. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

 Проблеми кваліфікації умисного 

знищення або пошкодження документів – 

1,7 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Розділ навчального посібника, тези 

наукової доповіді.  

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розробка проблемних питань 

кримінальної відповідальності за злочини 

у сфері документообігу, а також  

кваліфікації злочинів відповідної категорії 

за об'єктивною стороною та предметом 

злочину. 
5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Не приймав 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Не приймав 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

Закінчив навчання та отримав Сертифікат 

експерта з акредитації освітніх програм 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. (Сертифікат виданий 

06 жовтня 2019 року). 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

Не працював 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

Участь у роботі консультативно-дорадчих 

органів прокуратури Харківській обл.. 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Опитування учнів випускних класів у 

закладах системи загальної середньої 

освіти (151 гімназія м. Харкова) 

6.2. Підготовка доповідних Не готував 



записок до судових, 

правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

Не приймав 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Не читав 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

Не готував 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування (в тому 

числі робочих та дорадчих). 

Не є 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

III Харківський міжнародний юридичний 

форум, м. Харків, 24-28 вересня 2019 р.,  

Міжнародна наукова конференція 

«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального Кодексу України», с. 

Березівське, Харківська обл., 17-19 жовтня 

2019 р., 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридична осінь 2019 року» 

(29 листопада 2019 р., «Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого», м. Харків); Участь в осінній 

школі з кримінального права для 

викладачів «Новелізація кримінального 

права України» 27-29 листопада 2019 року, 

м. Харків.  

Участь у роботі українсько-британського 

форуму «Досконалість викладання і 

навчання у вищій освіті», м. Київ, 5 грудня 

2019 року. 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2019 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальний посібник 

Дзюба Ю.П. /  Розділ у посібнику «Основи 

кваліфікації злочинів» // Кваліфікація 

злочину за об'єктом  – 0,9 друк. арк. 

Тези: 

1)Дзюба Ю. П. / До питання про 

кримінальну відповідальність за знищення 

або пошкодження  майна /    Ю.П. Дзюба // 

Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого. – 2019, С. 37–41. – 0,4 

друк. арк.;  

2) Дзюба Ю.П. /  Система злочинів проти 



авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян у чинному КК України 

: шляхи реформування // Дзюба Ю.П. /   

Матеріали міжнародної наукової 

конференції «Концептуальні засади нової 

редакції Кримінального Кодексу України». 

– Харків, 2019. – С. 75-81. – 0,4 друк. арк.;   

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

Немає 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

Немає 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Не є 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

Не є 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

Не виступав 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат кандидатської 

дисертації  Чорнухи О. С «Кримінально-

правове забезпечення охорони 

добросовісної конкуренції в Україні»; 

відгук на автореферат  докторської 

дисертації Соловйової Аліни Миколаївни 

«Кримінально-правова охорона власності: 

порівняльно-правове дослідження 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву 

стипендії, премії). 

Не був 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

1)Участь у роботі Британської Ради ти у 

проведенні українсько-британського 

форуму «Досконалість викладання і 

навчання у вищій освіті», м. Київ, 5 грудня 

2019 року. 

2) Пройшов курс навчання та отримав 

сертифікат у рамках тренінгу «Внутрішнє 

переміщення в Україні : гендерна 

чутливість локальних політик, юридичних 

інструментів і бізнес-практик», що 

проходив у рамках проекту Ради Європи 

«Внутрішнє переміщення в Україні : 

розробка тривалих рішень», 25-26 жовтня 

2019 р., м.Харків; 

3) Прийняв участь в осінній школі з 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


кримінального права для викладачів 

«Новелізація кримінального права 

України», проведеній 27-29 листопада 

2019 року у м. Харкові Національним 

юридичним університетом імені Ярослава 

Мудрого за підтримки ОБСЄ. 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

Участь у семінарі-тренінгу «Співпраця 

органів виконавчої влади та інститутів 

громадянського суспільства в процесі 

формування та реалізації державної 

регіональної політики», організованому 

Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

у межах проекту ОБСЄ «Удосконалення 

інституційної спроможності Уряду 

України та інститутів громадянського 

суспільства для ефективної співпраці у 

процесах прийняття рішень» 5-6 вересня 

2019 р., м.Харків (Отримав Сертифікат 

Кабінету Міністрів України від 06.09.2019 

р.) 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Не приймав 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяку від Ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого з нагоди 20-річчя кафедри 

кримінального права № 2. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ________________ 

(протокол № 3 від 05.12.2019 р.).                                                            (підпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік видів наукової роботи та норми часу для їх планування і обліку науково-

педагогічними працівниками університету за 2019 р.Доцент Дзюба Юрій Павлович 

 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи 

Норма 

часу 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого до видання кафедрою 

університету : 
1. Дзюба Ю.П. /  Розділ у посібнику «Основи кваліфікації злочинів» // Кваліфікація 

злочину за об'єктом  – 0,9 д. а.  

45 годин  

14 

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

на відповідному заході, що проходив в Україні 
1. Дзюба Ю. П. / До питання про кримінальну відповідальність за знищення або 

пошкодження  майна / Ю. П. Дзюба // Юридична осінь-2019 / Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого. – 2019,  – 0,4 д.а. 

2. Дзюба Ю.П. /  Система злочинів проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян у чинному КК України : шляхи 

реформування // Дзюба Ю.П. / Матеріали міжнародної наукової конференції 

«Концептуальні засади нової редакції Кримінального Кодексу України». – Харків, 2019. 

– С. 75-81. – 0,4 д.а. 

40 годин  

17 

1. Помазна П. Щодо питання про кваліфікацію самовільного будівництва на самовільно 

зайнятій земельній ділянці. К., «Правовий світ», 2019 – С. 41-43 
2.Шевченко Н.С. Щодо питання про поняття булінгу  у кримінальному праві. К., 

«Правовий світ», 2019. – С. 57-59. 

  
40 годин 

Всього                                                                                     125 годин 
 

 

 

 

 


