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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА 

МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Повзик Євген Вікторович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та ОРД. 

3.  «Особливості підстав, процесуального порядку розгляду та вирішення судом 

угод у кримінальному провадженні», 1,5 друк. арк. 

4.  «Особливості підстав, процесуального порядку розгляду та вирішення судом 

угод у кримінальному провадженні», 2,2 друк. арк. 

4.1.  3 наукові статті, 3 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 підстав укладення угоди про визнання винуватості за колом 

кримінальних правопорушень, характером завданої шкоди, забезпечення захисту 

прав та інтересів потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

визнання винуватості, суб’єктного складу сторін угоди, вимог до змісту угоди про 

примирення, процесуального порядку розгляду угод та підстав відмови суду в 

затвердженні угод. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. 

О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, доц. С.В. Давиденко, ас. Є.В. Повзик, ас. О.В. Бабаєва, ас. 

О.І. Марочкін, червень 2020 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, 

народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборної програми» на запит Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: 

проф. О.Г. Шило, ас. О.І. Марочкін, ас. Є.В. Повзик, жовтень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини» на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. 

О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, ас. Є.В. Повзик, жовтень 2020 р.); 



 2 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 173 

Кримінального процесуального кодексу України щодо недопущення арешту коштів 

на кореспондентських рахунках банків» (реєстр. № 4373 від 13.11.2020 р.)  на запит 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, ас. Є.В. Повзик, ас. О.В. Бабаєва, ас. 

О.І. Марочкін, грудень 2020 р.); 

 

  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

• Кафедральний науково-методичний семінар щодо змісту нових постанов 

Верховного Суду (13 грудня 2019 р., кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, 

вул. Динамівська, 4); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Проблеми захисту майнових прав 

осіб у кримінальному провадженні» (20 грудня 2019 р., кафедра кримінального 

процесу та ОРД, Харків, вул. Динамівська, 4); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Практика ЄСПЛ у 

кримінальному провадженні» (24 січня 2020 р., кафедра кримінального процесу та 

ОРД, Харків, вул. Динамівська, 4 ); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання кримінального 

процесу в  рішеннях Конституційного Суду України та Верховного Суду» (21 лютого 

2020 р., кафедра кримінального процесу та кафедра кримінального процесу та ОРД, 

Харків, вул. Пушкінська, 77); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Кримінальні процесуальні 

проблеми інформатизації досудового розслідування» (13 березня 2020 р., кафедра 

кримінального процесу та кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, вул. 

Пушкінська, 77); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Новації у кримінальному 

процесуальному законодавстві» (24 квітня 2020 р., в  режимі відеоконференції на 

платформі Zoom) 

•  Міжкафедральний методичний семінар «Теоретико-правові основи 

використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній процесуальній 

формі» (12 червня 2020 р.  в режимі відеоконференціії на платформі Zoom); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Зміна прокурором 

обвинувачення в суді як спосіб коригування меж судового розгляду» (29 червня 2020 

р., в режимі відеоконференції на платформі Zoom); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Особливості досудового 

розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби 

(статті 407-409 Кримінального Кодексу України)»  (30 червня 2020 р., в режимі 

відеоконференції  на платформі Zoom); 

• IV Харківський міжнародний юридичний форум, панельна дискусія 

«Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи і нових загроз безпеці», що 

проходив у форматі онлайн за допомогою ZOOM (Харків, 23-25 вересня 2020 р.); 

• X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і 

актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ, 13 

листопада 2020 р.) 
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• Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і 

безпека», організований у форматі онлайн за допомогою ZOOM (м. Харків,  19 

листопада 2020 р.); 

• онлайн-конференція «Забезпечення єдності судової практики: правові позиції 

Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи», організована в он-лайн 

форматі на платформі Zoom (20 листопада 2020 року, Київ); 

•  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав, 26-27 

листопада 2020 р. ); 

• 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of 

Nowadays» (Вашингтон, США,  26-28 листопада, 2020)   

 

9. Видавнича діяльність  у 2020 р.: 

Статті: 

1.  Повзик Є. В. Особливості судового розгляду кримінального провадження на 

підставі угоди про примирення. Міжнародний науковий електронний журнал «Логос. 

ONLINE». Cерія: «Юридичні науки».  2020.  № 16. (0,5 друк. арк.); 

2. Повзик Є.В. Судовий розгляд кримінального провадження на підставі угоди про 

визнання винуватості // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет 

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і  освіти в умовах 

глобалізації», (вип. 65), Переяслав 2020, с. 274-278. ( 0,5 друк. арк.) 

3. Повзик Є.В. Актуальні питання здійснення кримінального провадження на 

підставі угоди про визнання винуватості // Scientific Collection «InterConf», (36): with 

the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in 

Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: EnDeavours 

Publisher, 2020. р. 836-843. (0,4 друк. арк.) 

 

Тези:  

 1.  Бабаєва О.В., Повзик Є.В. (у співавт.) Примусове годування засуджених та 

осіб, які тримаються під вартою: нормативне регулювання та судова практика. 

Діджиталізація і безпека: матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. 

Харків 19 листопада 2020р.  Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / за ред. проф. 

А.П. Гетьмана і проф. Б.М.Головкіна. – Харків: Право, 2020. С.14-18. (авт.внесок – 

0,2 друк.арк.) 

2.  Повзик Є.В. Потерпілий у кримінальному провадженні на підставі угоди про 

визнання винуватості // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та 

виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної 

науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. 

С. 771-776.  (0,2 друк.арк.); 

3. Повзик Є. Актуальні питання затирання особи без ухвали слідчого судді. 

Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: ІІ 

Харк.кримінал.процесуал.полілог: присвяч.актуал.питанням застосування заходів 

забезпечення кримінал.провадження (м. Харків, 12 груд.2019 р.)/ редкол.:О.В. 

Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. Харків: Право, 2020. С.80-82 (0, 2 друк.арк.) 

Методична література: 
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1. Навчально-методичний посібник  для практичних занять та самостійної 

роботи із навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (відповідно до вимог ECTS) 

для студентів III курсу, Харків: Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 2020  

(авт. внесок – 0,2 друк.арк.) 

 

  

 

 

 

Канд. юрид. наук, аситент  _________________ Є.В. Повзик 

 

  

 

   Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол № 8 від «04»  

грудня 2020 р. 


