
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. 

Кримінально-правові ознаки, що характеризують цифрову 

людину Homo horologium (людину, що вдосконалена за 

допомогою нейробіології, біоінженерії, створення живих 

істот, які поєднують органіку з неорганікою, неорганічної 

форми життя) 1,5 д.а. 

 

4. Тема і обсяг 

фактично виконаної 

науково-дослідної 

роботи. 

Кримінально-правові ознаки, що характеризують цифрову 

людину Homo horologium (людину, що вдосконалена за 

допомогою нейробіології, біоінженерії, створення живих 

істот, які поєднують органіку з неорганікою, неорганічної 

форми життя) 6,0 д.а. 

 

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 

Виявлено та досліджено кримінально-правові ознаки, які 

характеризують цифрову людину Homo horologium 

(людину, яка вдосконалена за допомогою нейробіології, 

біоінженерії, створення живих істот, які поєднують 

органіку з неорганікою, неорганічної форми життя) та 

мають значення для кримінального права 

5. Участь у розробці 

законопроектів та 

проектів інших 

нормативних актів. 

 

див. нижче: 

 

5.1

. 

Участь у підготовці 

законопроектів 

(кодексів та інших 

законів). 

Пропозиції щодо вдосконалення нового КК України 

надано на сайті https://newcriminalcode.org.ua/ 

 

5.2

. 

Рецензування 

(підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та 

інших нормативних 

актів. 

Висновок від 01.03.2020 р.  щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації положень Конвенції про 

кіберзлочинність та підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю» без номеру і дати (в частині пропозицій 

змін до КК України) за запитом Комітету з питань 



правоохоронної діяльності Верховної Ради України вих. № 

04-27/3-462 від 14.02.20202 р. 

 

Висновок від 13.09.2020 р. щодо проекту № 3897 від 

17.07.2020 р. 3 сесія IX скликання (редакція законопроекту 

– основний) Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України (щодо розмежування підслідності злочинів, 

вчинених у сфері використання інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури» (в частині пропозицій змін 

до КК України) на підставі листа № 04-27/3-2020/144437 

від 28.08.2020 р. від Комітету з питань правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України (одержаний 

університетом – вх. № 121-01-1343 від 07.09.2020 р., 

надійшло на кафедру 10.09.2020 р.) 

 

Висновок до Проекту Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України (щодо платіжних послуг) 

номер, дата реєстрації: 4365 від 12.11.2020 р., сесія 

реєстрації: 4 сесія IX скликання (на підставі листа № 04-

27/3-2020/212890 від 17.11.2020 р. з Апарату Верховної 

Ради України за підписом Монастирського Д.А., 

одержаний університетом вх. № 121-01-1821 від 

17.11.2020 р.) 

 

5.3

. 

Робота консультантом 

комітетів Верховної 

Ради України. 

 

------------ 

 

 

5.4

. 

Робота консультантом 

інших вищих та 

державних органів 

влади у науково-

консультативних 

радах при Верховному 

Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

 

 

------------ 

 

6. Зв’язок з практикою: див. нижче: 

6.1

. 

Проведення 

узагальнень практики 

застосування 

законодавства та 

проведення інших 

соціологічних 

досліджень  

На підставі інформації на сайті Єдиного державного 

реєстру судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua/) 

проведено узагальнення практики для підготовки розділу 

XVIІ «Кримінальні правопорушення у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» 

кафедрального підручника та відповідних тестів, а також 

для лекційного курсу «Теорія та практика кваліфікації 

https://reyestr.court.gov.ua/


кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності» 

 

6.2

. 

Підготовка 

доповідних записок до 

судових, 

правозастосовчих та 

інших державних 

органів. 

 

------------ 

 

6.3

. 

Участь у розробці 

наукових висновків за 

зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

------------ 

 

 

 

 

6.4

. 

Прочитані лекції 

практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для 

практичних 

працівників 

------------ 

 

 

 

6.5

. 

Підготовка відповідей 

на запити органів 

державної влади, 

організацій, громадян 

------------ 

 

 

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 

 

IV Харківський міжнародний юридичний форум (23-25 

вересня 2020 р.) – публічна дискусія «Людська гідність і 

гендерна рівність: конституційні метаморфози» та 

панельна дискусія «Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до 

національного законодавства України» з відповідними 

виступами на кожній дискусії окремо 

 

за персональним запрошенням – участь у роботі участь у 

роботі on-line Форуму «Нові можливості для України в 

епоху пандемій» 

(https://www.facebook.com/events/3611210178896296?notif

_id=1585828697511599&notif_t=plan_edited&ref=notif) 

панелі ІІІ «Інструменти протидії біологічним загрозам» з 

виступом «Антикрихкість – загартування спільнот 

постійними викликами» 02 квітня 2020 р. 

 



за персональним запрошенням – участь в роботі VІI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Людина і 

штучний інтелект: виміри філософської антропології, 

психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики» 

(21.05.2020 р., Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, Інститут філософії імені Григорія 

Сковороди НАН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Софійський 

університет імені Клімента Охридського (Болгарія), Центр 

гуманітарної освіти НАН України) з доповіддю «Нова 

загальна та правова культура відносин людини, цифрової 

людини та штучного інтелекту» 

 

за персональним запрошенням – участь у роботі 

Міжнародного науково-практичного круглого столу 

«Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації», присвяченому пам’яті 

академіка В. В. Сташиса (15 травня 2020 р.) НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

НАПрН України з доповіддю «COVID-19, мікрочіп та 

кримінальна відповідальність» 

 

участь у вебінарі к.ю.н., доцента кафедри міжнародного 

права Національного  юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого О. Сенаторової «Кримінальна 

відповідальність за воєнні злочини», що відбувся на 

платформі Facebook 05 червня 2020 р. з 13:00 до 14:00, 

поставив питання, надав відгук, де запропонував свою 

власну презентацію https://prezi.com/i/edit/_i6uxhboalvz  на 

зазначену тему 

 

за персональним запрошенням – очна участь (з виїздом у 

відрядження) у роботі Львівського форуму кримінальної 

юстиції (17-18 вересня 2020 р., м. Львів) на тему 

«Українська модель кримінальної юстиції: блукаючи 

задзеркаллям» з доповіддю «Ядро та натовп у 

діджиталізації права» 

 

за персональним запрошенням – участь у роботі Науково-

практичного семінару «Використання технологій 

штучного інтелекту у протидії злочинності» НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

НАПрН України (05 листопада 2020 р.) з доповіддю 

«Протистояння всього всьому» 

 

Програма наукових семінарів (вебінарів): 

03.06.2020 р. – «Критерії та процедура відбору видань до 

Web of Science Core Collection». Одержано відповідний 

сертифікат. 

04.06.2020 р. – «Профіль установи у Web of Science: 

створення, коригування, використання». Одержано 

відповідний сертифікат. 

https://prezi.com/i/edit/_i6uxhboalvz


05.06.2020 р. – «Можливості аналітичного інструменту 

InCites». Одержано відповідний сертифікат. 

08.06.2020 р. – «Публікації в міжнародних виданнях». 

Одержано відповідний сертифікат. 

10.06.2020 р. – «Що нам готує новий інтерфейс Web of 

Science Core Collection». Одержано відповідний 

сертифікат. 

 

9. Видавнича 

діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, 

тези та ін.) дати 

перелік 

надрукованих у 2020 

р. робіт та їх обсяг, 

кількість 

друкованих аркушів 

 

 

див. нижче: 

 

9.1

. 

Вказати публікації, 

з зазначенням 

вихідних даних, у 

наукометричних базах 

даних Scopus, Web of 

Science (тільки 

проіндексовані) 

 

подана до редакції 

 

 

 

 

9.2

. 

Вказати публікації, 

з зазначенням 

вихідних даних, у 

інших 

наукометричних базах 

даних. 

 

окремі з наведених публікацій датовані 2019 р., але не 

увійшли у звіт за 2019 р., оскільки фактично були 

оприлюднені пізніше: 
 

1. Радутний О.Е. Вплив майбутнього на минуле 

(кримінально-правовий аспект) / Збірник наукових праць 

«Питання боротьби зі злочинністю», № 38 (2019) – 

Питання боротьби зі злочинністю, [S.l.], n. 38, p. 106-123, 

nov. 2019. ISSN 2079-6242. Доступно за адресою: 

<http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/192348>. Дата доступу: 

14 Feb. 2020 – 0,6 д.а. 

 

2. Радутний О.Е. Крайня необхідність та дії штучного 

інтелекту – проблема вагонетки (trolley problem) під кутом 

зору модернізації Кримінального кодексу України / 

Концептуальні засади нової редакції Кримінального 

кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., м. 

Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. 

ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : Право, 

2019. – 500 с. – с. 212 – 218 – 0,4 д.а. 

 

3.  Radutniy Oleksandr. Adaptation of criminal and civil law 

in view of scientific-technical progress (artificial intelligence, 

dao and digital human) / Problems of Legality, No 144 (2019), 

[S.l.], n. 144, p. 138-152, mar. 2019. ISSN 2414-990X. 

Available at: 

<http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/155819/159365>. Date 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/192348
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/155819/159365


accessed: 19 Feb. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.21564/2414-

990x.144.155819. – 0,6 д.а. 

 

4.  Радутний О. Мінливість концепту суб’єкта 

правовідносин у мінливому світі штучного інтелекту та 

цифрової людини / Філософія права і загальна теорія права 

: наук. журн. / редкол.: С. Максимов та ін. – Харків : Право, 

2019. – № 1. – 300 с. Philosophy оf Law and General Theory 

оf Law : Academic Journal / edit. S. Maksymov and others. – 

Kharkiv : Pravo, 2019.  – № 1.  – 300 p. – с. 146 – 164 – 0,6 

д.а. 

 

5.  Радутний О.Е. Реформування кримінального 

законодавства: чи залишиться водій безпілотного 

транспортного засобу цапом-відбувайлом / Кримінальна 

юстиція: quo vadis? V Львівський форум кримінальної 

юстиції: збірник матеріалів науково-практичної 

конференції (19–20 вересня 2019 року). Львів: ЛьвДУВС, 

2019. 164 с. – с. 90 – 96 – 0,4 д.а. 

 

6.  Радутний О.Е. Напрямок часу в системі права / 

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

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

інформатики і права Національної академії правових наук 

України, 2020. – № 1 (32). – 142 с. – с. 22 – 33 – 0,6 д.а. 

 

7. Радутний О.Е. Цифрова людина та нові кримінально-

правові делікти / Новітні кримінально-правові 

дослідження – 2020 : Альманах  наукових праць / за ред. 

професора О.В. Козаченка, О.М. Мусиченко. – Миколаїв: 

Миколаївський інститут права Національного 

університету «Одеська юридична академія», 2020. – 248 с. 

– с. 100 – 109 – 0,3 д.а. 

 

8. Радутний О.Е. COVID-19, мікрочіп та кримінальна 

відповідальність / Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : 

матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 

15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. 

Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків 

: Право, 2020. – 786 с. – с. 322 – 328 – 0,2 д.а. 

 

9. Радутний О.Е. На порозі маніфесту нової моралі та 

права (штучний інтелект, цифрова людина та глобальний 

перерозподіл) / Суперечності взаємодії моралі і права 

в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 22 травня 2020 р. / НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Друкарня Мадрид, 

2020. – 506 с. – с. 360 – 365 – 0,3 д.а. 

 

10. Radutniy O.E. Novel Criminal Delicts Related to Digital 

Human Being / Herald of the Association of Criminal Law of 

http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.144.155819
http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.144.155819


Ukraine – Vol 1, No 13 (2020). Available at: 

http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/12594 

DOI: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2020.13.204761 – 

0,2 д.а. 

 

11. Радутний О. Кримінальне право та неправо / 

Фундаментальні проблеми юриспруденції ІІ. Право і 

неправо: Тези доповідей Всеукраїнського круглого столу 

(18–19 вересня 2020 року) / уклад.: С. Максимов, Н. 

Сатохіна. — Харків, 2020. – 116 с. – с. 83 – 87 – 0,2 д.а. 
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