
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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. 

Проблеми криміналізації нових форм протиправної 

поведінки, що пов’язані з досягненнями науково-

технічного прогресу – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Проблеми криміналізації нових форм протиправної 

поведінки, що пов’язані з досягненнями науково-

технічного прогресу – 4,0 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

 

Розділ монографії, наукові статті, тези, розділ дисертації 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Виявлено та досліджено кримінально-правові ознаки 

нових форм протиправної поведінки, що пов’язані з 

досягненнями науково-технічного прогресу 

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/ 

та в робочій групі під керівництвом О. Гороха – 

«Кримінальні правопорушення проти інформаційної 

безпеки» 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

Висновок кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання декларації» № 4548 від 

24.12.2020 р., сесія реєстрації: 4 сесія IX скликання, 

поданий народним депутатом України Юрчишиним Я.Р. 

(на підставі листа № 04-27/3-2021/13115 від 19.01.2021 р. 

з Апарату Верховної Ради України за підписом 

Монастирського Д.А.) (вик.: Радутний О.Е.) 

Висновок кафедри кримінального права 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо кримінальної 

відповідальності за адміністративне, економічне, 

військове, політичне, військово-політичне та інше 

співробітництво з державою-агресором - 

колабораціонізм)» № 5135 від 02.03.2021 р. та проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності 

осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)» № 5143 

від 24.02.2021 р. (вик.: Радутний О.Е.) 

Висновок кафедри кримінального права № 1 
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Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого щодо проекту Закону України «Про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо 

відповідальності за порушення у сферах електронних 

комунікацій та радіочастотного спектра» (реєстр. № 6185 

від 18.10.2021 р.), що поданий народним депутатом 

України Крячком М.В. та іншими (в частині пропозицій 

змін до КК України) (вик.: Радутний О.Е.) 

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 КСУ. 

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

 

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 

пропозицій щодо вдосконалення нового КК України, які 

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

та в робочій групі під керівництвом О. Гороха – 

«Кримінальні правопорушення проти інформаційної 

безпеки» 

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 КСУ 

 

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

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

   28.09.2021 р. лекції практичним працівникам на тему 

«Перспективи штучного інтелекту та кіборгізації людини 

у правоохоронній діяльності» у межах Спеціальної 

короткострокової програми підвищення  кваліфікації 

СК/2021/001 «Короткострокове підвищення кваліфікації 

державних службовців МВС України з питань цифрової 

грамотності в діяльності державного службовця системи 

МВС» (форма – очна, куратор програми за тендером – 

проректор з навчально-методичної роботи О.М. 

Ярошенко)  

   Періодичне навчання суддів місцевих та апеляційних 

судів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 

всеукраїнському семінарі на тему “Штучний інтелект – 

впровадження в системі правосуддя України” (Відділ 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

Дніпровське регіональне відділення, 17 червня 2021 р.) 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

Науково-правовий висновок (через Науково-

дослідницький сектор НЮУ ім. Ярослава Мудрого) за 

зверненням адвоката Єрьоменко А.В. від 26.04.2021 р. № 

1525/26-04/01 (вик.: Радутний О.Е.) 

Науково-правовий висновок (через Науково-

дослідницький сектор НЮУ ім. Ярослава Мудрого) за 

зверненням гр-на Гогітідзе Георгія Еднарійовича від 

https://reyestr.court.gov.ua/
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27.07.2021 р. (вик.: Радутний О.Е.) 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, чи 

входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування 

 

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

 

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, в тому числі 

V Харківський міжнародний юридичний форум 

(Панельна дискусія «Захист економіки від впливу 

організованої злочинності», 20 вересня 2021 р.) 

за персональним запрошенням – участь у роботі 

наступних форумів: 

Міжнародна наукова конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст» (20-22 

жовтня 2021 року, м. Харків) 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві» (26 березня 2021 р., Харків) 

Круглий стіл «Фундаментальні проблеми 

юриспруденції ІІІ. Межі права» (23 – 24 квітня 2021 р., м. 

Харків) 

Науково-практична конференція, присвячена пам’яті 

члена Правління Кримінологічної асоціації України 

професора Тетяни Андріївни Денисової «Злочинність і 

протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та 

інновації» (Харківський національний університет 

внутрішніх справ, м. Харків, 16 квітня 2021 р.) 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної 

безпеки України» (м. Харків, 17 травня 2021 р.) 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правова правотворчість: визначення та 

значення» (Національний університет «Одеська юридична 

академія», м. Одеса, 28 травня 2021 р.) 

Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Правові проблеми сучасної 

трансформації охорони здоров’я» (Запорізький державний 

медичний університет, м. Запоріжжя, 27-28 травня 2021 р. 

зарубіжні конференції: 

Online Roundtable on Hate Crimes (EUAM - European 

Union Advisory Mission, EUAM Field Office in Kharkiv, 

Kharkiv, 25.03.2021) 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку 

охорони здоров᾽я: проблеми, перспективи, світовий 

досвід» (Lloret de Mar, Іспанія, 05 лютого 2021 р., 

Запорізький державний медичний університет, Іспанська 

компанія Loren Costa Lloret SL) 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

 

див. нижче: 
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друкованих аркушів 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

 

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

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

не увійшло у звіт за 2020 р.: 

1. Радутний О.Е. Протистояння всього всьому / 

Використання технологій штучного інтелекту у протидії 

злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. 

Харків, 5 листоп. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 112 с. 

– с.68-74 – 0,3 д.а. 

2. Радутний О.Е. Нова загальна та правова культура 

відносин людини, цифрової людини та штучного 

інтелекту // Людина і штучний інтелект: виміри 

філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та 

філософської публіцистики. Підхід філософської 

антропології як метаантропології: збірник наукових праць 

/ За ред. Н.Хамітова і С. Крилової.. – К.: КНТ, 2020. 266 с. 

– с. 147 – 153 – 0,2 д.а. 

3. Радутний О.Е. Ілюзія та реальність інформаційного 

суверенітету / Інформація і право: науковий журнал / 

редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. – К.: Науково-дослідний 

інститут інформатики і права Національної академії 

правових наук України, 2020. – № 4 (35). – 158 с. – с. 22 – 

39 – 0,6 д.а. 

4. Радутний О.Е. Ядро та натовп у діджиталізації права 

/ Українська модель кримінальної юстиції: блукаючи 

задзеркаллям. VІ (ХІХ) Львівський форум кримінальної 

юстиції: збірник матеріалів науково-практичної 

конференції (17–18 вересня 2020 року). Львів: ЛьвДУВС, 

2020. 106 с. - с.80-83 – 0,2 д.а. 

2021 рік:  

5. Радутний О.Е. Штучний інтелект як суб’єкт 

медичного, фармацевтичного та кримінального права // 

Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку 

охорони здоров᾽я: проблеми, перспективи, світовий 

досвід: збірник матеріалів науково-практичної 

конференції (м. Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р.) / за 

заг. ред. О.Г. Алексєєва. – Льорет-де-Мар: ЗДМУ, 2021.  

152 с. – с.124 – 128 – 0,2 д.а. 

6. Радутний О.Е. Здогадки про сингулярність крізь 

оптику штучного інтелекту і цифрової людини / 

Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: 

тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 

присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної 

асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової 

(м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : 

ХНУВС, 2021. – 464 с. – с. 449 – 451 – 0,2 д.а. 

7. Радутний О.Е. Саморозвиток особистості в умовах 

ноотехносфери / Проблеми саморозвитку особистості в 

сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Друкарня Мадрид, 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2021. – 364 с. – с.102 – 104 – 0,2 д.а. 

8. Радутний О. Кант і квант у праві / Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права: Тези доповідей 

Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю 

(28–29 травня 2021 року) / уклад.: К. Буряковська, 

С. Максимов, Н. Сатохіна, О. Стовба. – Харків, 2021. – 

120 с. – с.84-88 – 0,2 д.а. 

9. Радутний О.Е. Зміни, на які чекає законодавче 

формулювання окремих кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності / Законодавче 

забезпечення діяльності бюро економічної безпеки 

України [Текст] : бібліогр. покажчик літ. / [уклад.: В. 

Корольчук, Н. Косенкова, О. Чехленко]. – Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2021. – 116 с. – 0,1 д.а. 

10. Радутний О.Е. Право та окремі аспекти світу атомів 

і бітів (робототехніка, штучний інтелект, цифрова людина 

/ Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 

редкол.: Б. М. Головкін та ін. – Харків : Право, 2021. – 

Вип. 41. – 216 с. – с. 13 – 29 – 1,2 д.а. 

11. Радутний О.Е. Розвиток правового забезпечення 

цифрової сфери охорони здоров’я у форматі D-Health / 

Правові проблеми сучасної трансформації охорони 

здоров’я: збірник матеріалів всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю (м. 

Запоріжжя, 27-28 травня 2021 р.) / за заг. ред. Ю.М. 

Колесника. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. - 98 с. – с. 72 – 75 – 

0,2 д.а. 

12. Радутний О.Е. Віртуальне згвалтування, 

використання цифрового образу, персоналізована 

біологічна зброя та інші делікти найближчого часу /  

«Кримінально-правова правотворчість: визначення та 

значення». Міжнародна науково-практична конференції. 

м. Одеса, 28 травня 2021 р. Відповідальний редактор Є.Л. 

Стрельцов. Укладачі: Є.Л. Стрельцов, В.П. Кедик. Одеса, 

НУ «ОЮА», ПРЦ НАПрН України, 2021. – 250 с. – с.112-

116 – 0,2 д.а. 

13. Радутний О.Е. Кіберзагрози організованої 

злочинності та зміни в КК України для забезпечення 

економічної безпеки / Захист економіки від впливу 

організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії 

V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. 

Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 260 с. – 

с. 207-212 – 0,2 д.а. 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

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

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 

------------ 
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15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

CARTE DE MEMBRE 2020/RECU FISCAL MEMBERSHIP 

CERTIFICATE 2020/TAX RECEIPT L'Association 

internationale de droit pénal certifie que The International 

Association of Penal Law certifies that Professor Oleksandr 

Radutniy lecturer est membre de l'Association internationale 

de droit pénal is a member of the International Association of 

Penal Law 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 

Харківська облдержадміністрація – Online Roundtable on 

Hate Crimes (EUAM - European Union Advisory Mission, 

EUAM Field Office in Kharkiv, Kharkiv, 25.03.2021) 

Запорізька облдержадміністрація – Міжнародна науково-

практична конференція «Соціальні, правові та 

управлінські аспекти розвитку охорони здоров᾽я: 

проблеми, перспективи, світовий досвід» (Lloret de Mar, 

Іспанія, 05 лютого 2021 р., Запорізький державний 

медичний університет, Іспанська компанія Loren Costa 

Lloret SL) 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

Науково-правовий висновок (через Науково-

дослідницький сектор НЮУ ім. Ярослава Мудрого) за 

зверненням адвоката Єрьоменко А.В. від 26.04.2021 р. № 

1525/26-04/01 (вик.: Радутний О.Е.) 

Науково-правовий висновок (через Науково-

дослідницький сектор НЮУ ім. Ярослава Мудрого) за 

зверненням гр-на Гогітідзе Георгія Еднарійовича від 

27.07.2021 р. (вик.: Радутний О.Е.) 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

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

 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, кількість 

студентів у гуртку, кількість 

наукових статей та тез, надрукованих 

студентами самостійно або у 

співавторстві з викладачем, участь у 

конференціях) 

Коваленко В.В. «Вор у законі» як новація Кримінального 

кодексу / Матеріали науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», випуск № 

2, 2021 р., м. Харків, 30 травня. 2021 р. – Харків: ФОП 

Бровін О.В., 2021. – 530 с. – с.400 – 401 (наук. керівник: 

Радутний О.Е.) 

Філіпченко К.Ш. Проблема невідповідності статей 210 та 

354 КК України ознакам корупційного правопорушення / 

Право, суспільство, держава: актуальні проблеми 

сучасності / Матеріали Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції студентів старших курсів 

правничих вишів та факультетів (Харків, 21 грудня 2020 

р.). – Х. : Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ 

України НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2020. – 203 с. – 

с.165 – 167 (наук. керівник: Радутний О.Е.) 

Бінус А.К. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти життя особи з оглядом практики 

ЄСПЛ / Економіка, фінанси, облік і право: актуальні 

питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 

19 травня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. - 

352 с. – с. 301 – 303 (наук. керівник: Радутний О.Е.) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 
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