
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Дзюба Юрій Павлович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Об’єкт і система злочинів у сфері 

документообігу – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Кримінальна  відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері документообігу в 

Україні – 1,7 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, 

підручник. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розвинуто положення про документ як 

предмет кримінального правопорушення, 

зокрема – вироблено поняття та 

конкретизовано ознаки електронного 

документа; розглянуто проблемні питання 

кваліфікації кримінальних правопорушень у 

сфері документообігу.  

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та інших 

законів). 

Участь у розробці проекту Кримінального 

кодексу України. 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Ні 



6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

Ні 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

-   Науково-правовий висновок на проект Закону 
України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України» (щодо незастосування строків 

давності до злочинів, вчинених з метою особистої 
наживи та незаконного збагачення під час Операції 

Об’єднаних Сил (ООС), а також посилення 

кримінальної відповідальності за злочини, скоєні 

при виконанні державного оборонного замовлення 
або при продажу  військового майна) реєстр. № 

1176 від 18.11.2019 р. 

-  Науково-правовий висновок на запит ВР України 
щодо проекту Закону України «Про внесення змін 

до КК України щодо відповідальності за злочини, 

вчинені злочинною спільнотою» (реєстр. № 2513) – 
від 9.12.2019 р. 

- Науково-правовий висновок на запит 

Прокуратури Сумської області щодо кримінального 

провадження про злочин, передбачений ст. 366-1 
КК України.  – від 20.12.2019 р. 

- Науково-правовий висновок на проект Закону 

України  «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації 

норм  міжнародного кримінального та 

гуманітарного права» № 2689 від 27 грудня 2019р. 

- Науково-правовий висновок на проект 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» 

(реєстраційний № 4049 від 03.09.2020 р.) поданий 
Кабінетом Міністрів України. – від 18.09.2020 р. 

- Науково-правовий висновок на запит ВР 

України щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до кримінального законодавства 

щодо особливого порядку здійснення 

розслідування кримінальних правопорушень з 

метою забезпечення належних умов для 

розвитку цифрової економіки» (реєстр. № 4305 

від 02.11.2020 р.) 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та 

дорадчих). 

 

Ні 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1) Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації : 

круглий  стіл /  м. Харків, 15 трав. 2020 р. 

 2)   Міжнародний юридичний форум – 

вересень  2020 р.  м.Харків. 

 3) Реформування кримінального законодавства 

України : сучасність та майбутнє / м. Харків, 



22-23 жовтня 2020 р. 

4) Міжнародна осіння правова школа 2020 р. 

«Боротьба з кіберзлочинністю відповідно до 

міжнародних стандартів» / м. Харків, 23-25 

вересня 2020, м. Харків. 

5) Використання технологій штучного 

інтелекту у протидії злочинності : науково-

практичний семінар / Інститут вивчення 

проблем злочинності ім. академіка В.В. 

Сташиса, 5 листопада  2020р., м. Харків. 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Тези : 0,6 друк. арк.. 

   Кримінально-правова охорона електронного 

документообігу : проблемні питання // 

Використання технологій штучного інтелекту 

у протидії злочинності : науково-практичний 

семінар / Інститут вивчення проблем 

злочинності ім.академіка В.В. Сташиса. – 

Харків, 2020. – С. 79-85. (0,3 друк. арк..) 

  Щодо питання про концептуальні засади 

побудови чинного кримінального 

законодавства України. // Кримінальне право 

в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації : матеріали міжнар. наук.- 

практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 

2020 р. / [ред. кол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), 

Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. 

Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. – С. 

126-129. (0,3 друк. арк.) 

Підручник : 1,1 друк. арк. 

Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник / В.Я.Тацій, В.І. Борисов В.І. 

Тютюгін та ін.. : за ред.. В.Я.Тація, В.І. 

Борисова, В.І.Тютюгіна. – 6-те вид., перероб. і 

допов. – Харків : Право, 2020.- Зі змісту : 

Розділ VII (у співавторстві з Пановим М.І.) 

Кримінальні правопорушення проти власності. 

– С. 186-226. (1,1 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

Не було 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Н є 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Не був 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

1) Комар В.В. Поняття та види підкупу за 

кримінальним законодавством України, м. 

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


та кандидатські ) Одеса, 2020 р.; 

2) Метельський  І.Д. Працівник 

правоохоронного органу як учасник 

кримінально-правових відносин, м. Харків, 

2020 р. 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

 

Не був 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

Не співпрацював 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Міжнародний юридичний форум –вересень 2020  р.  

м.Харків. 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Не приймав 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не маю 

      

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 6 від 04.12.2020 р.).                                                                     (підпис) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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