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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гродецький Юрій Васильович 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
Доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої рі-
чної науково-дослідної робо-
ти. 

Історія розвитку норм про стадії вчинення злочину у їх 
взаємозв’язку з нормами про добровільну відмову 

4. Тема і обсяг фактично вико-
наної науково-дослідної робо-
ти. 

Проблеми юридичної техніки кримінально-правових 
норм, що передбачені розділом XVII «Злочини у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов'я-
заної з наданням публічних послуг» 

4.1. Форма впровадження викона-
них НДР (розділи монографії, 
підручника, навчал. посібника, 
наукові статті,  тези та інш.). 

1. Гродецький Ю. В. Спортсмени як суб’єкти злочинів, 
що передбачені ст. 368-3 КК // Протидія злочинності в 
Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспек-
ти : матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 
26 травн. 2016 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є. О. Письмен-
ський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. 
Е. О. Дідоренка, 2016. – С. 42–45. – 0,20 д.а. 
2. Гродецький Ю. В. Неправомірна вигода як ознака 
злочинів, передбачених статтею 369-3 Кримінального 
кодексу України / Ю. В. Гродецький // Кримінально-
правові та кримінологічні засади протидії корупції : 
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-
практичної конференції [15 квітня 2016 року, м. Хар-
ків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. 
справ ; Кримінологічна асоціація України. – Харків : 
ХНУВС, 2016. – С. 54-57. – 0,25 д.а. 
3. Гродецький Ю. В. Питання вдосконалення примітки 
до статті 369-3 КК України [Електронний ресурс] / Ю. 
В. Гродецький // Вісник Асоціації кримінального права 
України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кри-
мін. права». – Харків, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 269–279. 
– Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/19_Grodetskiy.pdf. – Заголовок 
з екрана. – 0,51 д.а. 
4. Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у 
правовій конструкції «надання неправомірної вигоди» 
// Кримінальне право : традиції та новації : матеріали 
міжнародного круглого столу, присвяченого до дня 
народження видатного вченого, героя України, акаде-
міка В. В. Сташиса, 09 липня 2016 р. – Запоріжжя, 
2016. – С. 46–50. – 0,22 д.а. 
5. Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної 
шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності 
[Електронний ресурс] / Ю. В. Гродецький // Вісник 
Асоціації кримінального права України : електрон. на-
ук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Все-
укр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 
2016. – Вип. 2 (7). – 0,74 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Виявлені недоліки положень примітки до статті 369-3 
КК, п. 3 примітки до ст. 364 КК та змісту поняття не-
правомірної вигоди у правовій конструкції «надання 
неправомірної вигоди». Сформульовані пропозиції 



 2 
щодо вдосконалення відповідних положень КК. 

5. Участь у розробці законопро-
ектів та проектів інших нор-
мативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопро-
ектів (кодексів та інших зако-
нів). 

– 

5.2. Рецензування (підготовка екс-
пертних висновків) проектів 
законів та інших нормативних 
актів. 

– 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

– 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади 

– 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень прак-

тики застосування законодавст-
ва та проведення інших соціо-
логічних досліджень  

– 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

– 

6.3. Участь у розробці проектів пос-
танов Пленуму Верховного Су-
ду України, їх рецензування 

– 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

– 

6.5. Підготовка відповідей на запи-
ти органів державної влади, ор-
ганізацій, громадян 

1. Підготовка наукового висновку стосовно неоднако-
вого застосування норми кримінального закону щодо 
необхідних суспільно небезпечних діянь у відповідь на 
запит вченого секретаря Науково-консультативної ра-
ди при Верховному Суді України Константія О. В. 
№ 226-3508/0/8-16 від 29 вересня 2016 р. 
2. Прийняв участь у підготовці наукового висновку на 
запит заступника Міністра з питань європейської інте-
грації № 311/17-605-337 від 02.03.2016 р. 
3. Підготовка відповіді на запит заступника прокурора  
Автономної Республіки Крим № 04-2000 вих-16 від 
06.10.2016 р. 
4. Прийняв участь у підготовці відповіді на запит за-
ступника Генерального прокурора України – керівника 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури № 06-
228 від 06.06.2016 р. 
5. Прийняв участь у підготовці відповіді на запит про-
курора Харківської області № 04/2/4-830 вих-16 від 
18.04.2016 р. 
 

7. Чи є ви депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого са-
моврядування 

– 

8. Участь у конференціях, семі-
нарах (повна назва та дата та 

1. Кримінальне право : традиції та новації : міжнарод-
ний круглий стіл, присвячений до дня народження ви-
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місце проведення) датного вченого, героя України, академіка В. В. Ста-

шиса, 09 липня 2016 р. – Запоріжжя, 2016. 
2. Протидія злочинності в Україні: кримінально-
правові та кримінологічні аспекти : Всеукр. наук.-
практ. семінар (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.) : Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2016. 
3. Кримінально-правові та кримінологічні засади про-
тидії корупції : IV Міжнародна науково-практична 
конференція [15 квітня 2016 року, м. Харків] / МВС 
України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримі-
нологічна асоціація України. – Харків : ХНУВС, 2016. 
4. Науковий семінар на тему «Кримінально-правова 
відповідальність людини» (обговорення доповіді проф. 
Грищука В. К.), Харків, 02 березня 2016 р. 
 

9. Видавнича діяльність (моног-
рафії, статті, навчальні посіб-
ники, тези та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. робіт 
та їх обсяг. 

1. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
«Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публіч-
них послуг» (галузь знань 08 «Право», спеціальність 
081 «Право», другий (магістерський) освітній рівень) 
для студентів V курсу Інституту прокуратури та кри-
мінальної юстиції / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. 
Киричко та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2016. – 75 с. – 3,43 д.а. (у співавторстві). 
2. Програма навчальної дисципліни «Кваліфікація зло-
чинів у сфері службової діяльності та професійної дія-
льності, пов’язаної з наданням публічних послуг» (га-
лузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Магістр», напрям підготовки за спеціальністю 
8.03040101 «Правознавство», для студентів 5-го курсу 
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції) / В. Я. 
Тацій, В. І. Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. Гродець-
кий. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 
– 21 с. – 0,79 д.а. (у співавторстві). 
3. Методичні вказівки та програма для підготовки ас-
пірантів і пошукувачів до складання кандидатського 
іспиту з кримінального права України (спеціальність 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право) / упоряд.: В. І. Тютюгін, В. І. 
Борисов, М. І. Панов, Л. М. Демидова, Ю. В. Гродець-
кий; відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. ун-т 
імені Ярослава Мудрого. – 131 с. – 5,19 д.а. 
4. Гродецький Ю. В. Спортсмени як суб’єкти злочинів, 
що передбачені ст. 368-3 КК // Протидія злочинності в 
Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспек-
ти : матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 
26 травн. 2016 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є. О. Письмен-
ський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. 
Е. О. Дідоренка, 2016. – С. 42–45. – 0,20 д.а. 
5. Гродецький Ю. В. Неправомірна вигода як ознака 
злочинів, передбачених статтею 369-3 Кримінального 
кодексу України / Ю. В. Гродецький // Кримінально-
правові та кримінологічні засади протидії корупції : 
Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-
практичної конференції [15 квітня 2016 року, м. Хар-
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ків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. 
справ ; Кримінологічна асоціація України. – Харків : 
ХНУВС, 2016. – С. 54-57. – 0,25 д.а. 
6. Гродецький Ю. В. Питання вдосконалення примітки 
до статті 369-3 КК України [Електронний ресурс] / Ю. 
В. Гродецький // Вісник Асоціації кримінального права 
України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кри-
мін. права». – Харків, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 269–279. 
– Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/19_Grodetskiy.pdf. – Заголовок 
з екрана. – 0,51 д.а. 
7. Гродецький Ю. В. Поняття неправомірної вигоди у 
правовій конструкції «надання неправомірної вигоди» 
// Кримінальне право : традиції та новації : матеріали 
міжнародного круглого столу, присвяченого до дня 
народження видатного вченого, героя України, акаде-
міка В. В. Сташиса, 09 липня 2016 р. – Запоріжжя, 
2016. – С. 46–50. – 0,22 д.а. 
8. Гродецький Ю. В. Проблеми тлумачення істотної 
шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності 
[Електронний ресурс] / Ю. В. Гродецький // Вісник 
Асоціації кримінального права України : електрон. на-
ук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Все-
укр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 
2016. – Вип. 2 (7). – 0,74 д.а. 
 

9.1. Вказати публікації, з зазначен-
ням вихідних даних, у наукоме-
тричних базах даних Scopus, 
РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 

10. Чи являєтесь членом редак-
ційної колегії якого-небудь 
видання 

Відповідальний секретар електронного наукового жу-
рналу «Вісник Асоціації кримінального права Украї-
ни» 
 

11. Вказати членом якої спеціалі-
зованої вченої ради ви є 

– 

12. Опонентом яких дисертацій-
них захистів були 

– 
 
 
 

13. Підготовка відгуків на авто-
реферати. (окремо докторські 
та кандидатські ) 

– 

14. Чи були у звітному році лау-
реатом\стипендіатом 

– 

15. Співробітництво з закордон-
ними організаціями 

– 
 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з облдержадмініст-
рацією 

– 

17. Участь у наукових дослі-
дженнях Науково-дослідного 
інституту правознавства та 
Науково-дослідного сектору. 

– 

18. Які відзнаки чи нагороди – 
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отримали у звітному році. 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, на-
друкованих студентами само-
стійно або у співавторстві з 
викладачем, участь у конфе-
ренціях) 

– 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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