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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Поняття ознаки та види документів як 

предмета кримінального правопорушення 

1,0 д. а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Кримінально-правова охорона електронного 

документообігу; поняття електронного 

документа як предмета кримінальних 

правопорушень; визначення поняття 

документа у проекті нового КК України  

4,5 друк. арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей, 

навчально-методичний посібник. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Аналіз наукових підходів та вироблення 

поняття електронного документа та 

електронного документообігу в 

кримінальному праві; конкретизовано 

ознаки електронного документа; розглянуто 

проблемні питання кваліфікації 

кримінальних правопорушень у сфері 

документообігу.  

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

Ні 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

Ні 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

- Науково-правовий висновок на проект 

Закону України № 4491 «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за підроблення медичної 

продукції та подібні злочини, що 

загрожують охороні здоров’я» (06 січня 

2021 р.); 

- Науково-правовий висновок на проект 

Закону України № 6084 «Про стан 

національної системи охорони здоров'я та 

невідкладні заходи щодо забезпечення 

громадян України медичною допомогою»; 

- Аналітична довідка щодо Закону України 

«Про бюро економічної безпеки України» 

(01 квітня 2021 р.) 
5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Не приймав участі 



5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів влади 

Не працював 

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. 

Не читав 

6.5. Підготовка відповідей та висновків 

на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, 

організацій, громадян. 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої ради, 

чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування 

(в тому числі робочих та 

дорадчих). 

 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

 - Вебінар «Проєкт КК України у фокусі 

академічної думки»  21 січня 2021 року / 

Національна академія правових наук 

України, Консульт. місія Європейського 

союзу, Робоча група з питань розвитку 

кримінального права (м.Харків, січень 

2021); 

- Науковий семінар, присвяченому 90-річчю 

від дня народження проф. Л. М. Кривоченко 

«Класифікація як проблема епістемології у 

кримінально-правових науках» (м.Харків, 

квітень 2021 р.); 

- Міжнародна науково-практична 

конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та 

зміст» / Національна академія правових 

наук України, Консульт.місія 

Європейського союзу, Робоча група з 

питань розвитку кримінального права (м. 

Харків, 20-22 жовтня 2021р.); 

- Х Міжнародна науково-практична 

конференція «Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті болонського 

процесу. Оцінювання якості: підходи та 

інструменти / Еразму плюс, Рада 

Європейського Союзу (м. Київ, листопад 

2021 р.); 



- VI міжнародна науково-практична 

конференція «Право і суспільство: 

актуальні питання та перспективи 

розвитку». (Полтава, 2021); 

- Міжнародна конференція «Пріоритети в 

новому зеленому курсі ЄС» / Ун-т 

Склодовської-Кюрі, під патронатом 

Міністерства освіти і науки України (м. 

Люблін, Польща, червень, 2021); 

- Вебінар “Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти” / USAID, у 

межах Проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» (листопад, 

2021 р.); 

- X Щорічний міжнародний форум з 

практики Європейського суду з прав 

людини; 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 

2019 р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 0,2 друк. арк.. 

Dziuba, O. Sivash, O. Drozdova. Access to 

Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: 

New Challenges Caused by the Covid-19 

Pandemic // Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. - Vol. 24, Spec. Iss. 1. (Print 
ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) 
https://www.abacademies.org/articles/access-to-
justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-
challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf 

- V. Teremetskyi, I. Dziuba, K. 

Tokarieva,Combatting Disinformation And 

Cyber Threats In The European Union And 

United States: Lessons For Ukraine // Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Allied 

Academies, USA 
https://www.abacademies.org/articles/combatting-
disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-
union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf  
Тези: (1,2 друк. арк.) 

1. До питання про визначення поняття 

документа в проекті нового КК України // 

Проект Кримінального кодексу України у 

фокусі академічної думки : матеріали 

вебінару (м. Харків, 21 січ. 2021 р.) – 

Харків, Право. – С. 59-61; (0,3 друк. арк.) 

2. Паспорт та інший важливий документ як 

предмет кримінального правопорушення за 

ч. 3 ст. 357 КК України // Злочинність і 

протидія їй в умовах сингулярності: 

тенденції та інновації. – ХНУВС, 2021. – С. 

198-200; (0,3 друк. арк.) 

3. Питання забезпечення інформаційної 

безпеки в міжнародних інформаційно-

правових актах // Мат. V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Право і 

суспільство: актуальні питання і 

https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf
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https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf
https://www.abacademies.org/articles/combatting-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf
https://www.abacademies.org/articles/combatting-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf
https://www.abacademies.org/articles/combatting-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf


перспективи розвитку» 10 грудня 2020 р. 

С.59-62. (0,3 друк. арк.) 

4. Зелений курс Європи в контексті рішення 

Конституційного Суду Німеччини щодо 

Закону ФРН про захист клімату 2019 р.: 

досвід для України //  VI міжнародна 

науково-практична конференція «Право і 

суспільство: актуальні питання та 

перспективи розвитку». – Полтава, 2021. – 

С. 41-45 (0,3 друк. арк) 

Навчальні посібники : 2,8 друк. арк. 

1 Кримінальне право України і Англії: 

порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини): конспект лекцій / Панов 

М.І., Харитонов С.О., Дзюба Ю.П. - Нац. 

юрид. ун-т ім. Я.Мудрого, 2021. – 144 с. 

2. Кримінальне законодавство України та 

зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини 

Кримінального кодексу України 2001 року 

та Кримінальних кодексів Європейських 

країн / Дзюба Ю. П., Гальцова. В. В., 

Харитонов С.О. та ін. – Нац.юрид.ун-т ім. 

Я.Мудрого, 2021. – 450 с.; 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science. 

- I. Dziuba, O. Sivash, O. Drozdova. Access to 

Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups: 

New Challenges Caused by the Covid-19 

Pandemic // Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. - Vol. 24, Spec. Iss. 1. (Print 
ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) 
https://www.abacademies.org/articles/access-to-
justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-
challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf 

- V. Teremetskyi, I. Dziuba, K. 

Tokarieva,Combatting Disinformation And 

Cyber Threats In The European Union And 

United States: Lessons For Ukraine // Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Allied 

Academies, USA 
https://www.abacademies.org/articles/combatting-
disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-
union-and-united-states-lessons-for-ukraine.pdf 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

 

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 

Ні 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

- Відгук на автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf
https://www.abacademies.org/articles/access-to-justice-and-legal-aid-for-vulnerable-groups-new-challenges-caused-by-the-ovid19-pandemic.pdf
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та кандидатські ) юридичних наук Ждиняк Наталії Петрівни 

«Ефективність забороняючих кримінально-

правових норм» 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Міжнародний юридичний форум –вересень 

2021  р.  м. Харків. 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Не брав участі 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали 

у звітному році. 

Не отримував 

19. Інше - Підготовка Експертних висновків  з 

акредитації освітніх програм – як керівник 

експертних груп  Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти (за 2021 

рік підготовлено 4 висновки) 

- Успішно пройшов підготовку та 

сертифікацію як Керівник експертних груп 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти  (30 годин, 1 кредит 

ЄКТС) 

- Сертифікат учасника осінньої школи 

кримінального права «Європеїзація 

кримінального права України» (вересень 

2021 р., ОБСЄ, спільно з Нац. юрид.ун-т ім. 

Ярослава Мудрого,         96 акад. годин, (3 

кредити ЄКТС); 

- Практикум в Університеті Марії 

Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща, 

червень 2021 р., спільно з Міністерством 

освіти та науки України;                                

(0, 2 кредити ЄКТС); 

Сертифікатна програма «Освітнє 

управління та співпраця у підготовці 

викладачів професійної освіти у 

Німеччині», жовтень 2021 р., Університет 

Констанца, ФРН  (0,4 кредити ЄКТС); 

Тренінг ОБСЄ «Недискримінація : 

практичний аспект конституційного 

поняття», жовтень 2021 р. (0,4 кредити 

ЄКТС0; 

Поглиблений тренінг ОБСЄ «Теорія та 

практика недискримінації: конституційні 

виміри», листопад 2021 р. (1,5 кредити 

ЄКТС); 

Сертифікатна програма та тренінг для 

керівників експертних груп Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, квітень 2021 р. (1 кредит ЄКТС); 



Сертифікатна програма «Європейська 

інтеграція вищої освіти України в контексті 

болонського процесу». – Еразму плюс, Рада 

Європейського Союзу, листопад 2021 р. (0,2 

кредити ЄКТС) 

- Сертифікат про успішне проходження 

навчання за програмою «Кібербезпека: 

гігієна та обізнаність» / IFES – Міжнародна 

фундація  з виборчих систем, спільно з 

USAID, UKAID, під патронатом посольства 

Канади в Україні (листопад 2021 р.) 

      

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 4 від 30.11.2020 р.).                                                                     (підпис) 

  

 

5. Аналогія у кримінальному праві та процесі // Міжнародна наук.-пр.конференція 

"Теоретичний аналіз та наукові дослідження юрид. науки у XXI столітті". – ВД 

"Гельветика", 2021. - Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2021 – С. 87-90. 0,3 друк. 

арк. 
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