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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2017 РІК 
 

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 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Історія розвитку норм про стадії вчинення злочину у їх 

взаємозв’язку з нормами про добровільну відмову 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Історія розвитку норм про стадії вчинення злочину у їх 

взаємозв’язку з нормами про добровільну відмову 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Гродецкий Ю. В. Французская и германская системы 

законодательной регламентации норм о стадиях 

совершения преступления и о добровольном отказе 

[Электронный ресурс] / Ю. В. Гродецкий // Вісник 

Асоціації кримінального права України : електрон. 

наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 

2017. – Вип. 1 (8). – С. 77–99. – Режим доступу: 

http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/07/04_Grodetskiy.pdf. – Заголовок 

з екрана. – 1,13 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Виявлені недоліки та системні протиріччя норм 

чинного КК України про стадії вчинення злочину та 

про добровільну відмову, що є наслідком змішування 

концептуальних засад французької та німецької систем 

законодавчого регламентування вказаних норм. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Участь у підготовці проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження інституту кримінальних 

проступків» 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

Участь у підготовці висновку на проект Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо забезпечення його гармонізації 

з положеннями міжнародного права» 

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 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших досліджень  

– 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

– 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

– 



 2 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

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 

– 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Міжнародна науково-практична конференція 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації», Харків, 12–13 жовтня 

2017 р. 

2. Зовнішнє незалежне оцінювання процесів 

забезпечення якості юридичної освіти в Україні 

відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення 

якості у європейському просторі вищої освіти 

(програма «Нове правосуддя»), Харків, 30 жовтня – 3 

листопада 2017 р.  

3. Круглий стіл «Харків – безпека та правопорядок. 

Законодавчі ініціативи», Харків, 20 листопада 2017 р. 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2017 

р. робіт та їх обсяг. 

1. Проблеми кваліфікації корупційних і 

пов’язаних з корупцією злочинів: навчально-

методичний посібник для самостійної роботи та 

практичних занять для студентів 4-го курсу Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції першого 

(бакалаврського) рівня галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / авт. : В. Я. Тацій, В. І. 

Тютюгін, В. М. Киричко та ін. – Харків : Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 114 с. – 5,4 д.а. (у 

співавторстві). 

2. Програма навчальної дисципліни «Проблеми 

кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією 

злочинів» для студентів IV курсу Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції першого 

(бакалаврського) рівня галузь знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» / уклад. : В. Я. Тацій, 

В. І. Тютюгін, В. М. Киричко, Ю. В. Гродецький. – 

Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 

24 с. – 0,95 д.а. (у співавторстві). 

3. Тематика курсових робіт з Загальної частини 

кримінального права України та методичні 

рекомендації до їх написання для студентів ІІ курсу 

денних факультетів (перший (бакалаврський) рівень 

галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») / 

уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, М. І. Панов та ін. – 

Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 

96 с. – 4,12 д.а. (у співавторстві). 

4. Методичні рекомендації та завдання до 

практичних занять і курсових робіт з кримінального 

права України (Загальна частина) для студентів II 
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курсу заочних факультетів № 1 та № 2 / О. В. Ус (кер. 

авт. кол.), Р. С. Орловський, О. В. Євдокімова та ін. – 

Харків : Право, 2017. – 102 с. (у співавторстві). 

5. Гродецкий Ю. В. Французская и германская 

системы законодательной регламентации норм о 

стадиях совершения преступления и о добровольном 

отказе [Электронный ресурс] / Ю. В. Гродецкий // 

Вісник Асоціації кримінального права України : 

електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. права». 

– Харків, 2017. – Вип. 1 (8). – С. 77–99. – Режим 

доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/07/04_Grodetskiy.pdf. – Заголовок 

з екрана. – 1,13 д.а. 

6. Гродецький Ю. В. Вісник Асоціації 

кримінального права України // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне 

право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов 

(заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-

т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 95. – 0,02 д.а. 

7.  Гродецький Ю. В. Неправомірна вигода // 

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – 

Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – С. 613–

615. – 0,11 д.а. 

8. Гродецький Ю. В. Особи, які надають публічні 

послуги, як суб’єкти злочинів // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне 

право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов 

(заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-

т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 655–657. – 0,16 д.а. 

9. Гродецький Ю. В. Добровільна відмова 

співучасників // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 166–169. – 0,29 д.а. 

10. Гродецький Ю. В. Підкуп працівника 

підприємства, установи чи організації // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : 

Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. 

Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

– Харків : Право, 2017. – С. 678–681. – 0,25 д.а. 

11. Тютюгін В. І., Гродецький Ю. В. Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
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вигоди службовою особою // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне 

право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов 

(заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-

т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 805–808. – 0,24 д.а. (у співавторстві). 

12. Гродецький Ю. В. Підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права або особи, що 

надає публічні послуги // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 681–684. – 0,22 д.а. 

13. Тютюгін В. І., Гродецький Ю. В. Пропозиція, 

обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій 

(голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – С. 842–

844. – 0,17 д.а. (у співавторстві). 

14. Гродецький Ю. В. Втручання в діяльність 

судових органів // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Т. 17 : Кримінальне право / 

редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. 

голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2017. – С. 102–105. – 0,22 д.а. 

15. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Капліна О. В., 

Шило О. Г., Гаращук В. М., Демидова Л. М., 

Гродецький Ю. В., Євдокімова О. В., Пономаренко 

Ю. А., Байда А. О., Туманянц А. Р., Комаров О. Д., 

Рубащенко М. А. Пропозиції щодо запровадження 

інституту кримінальних проступків до законодавства 

України [Электронный ресурс] // Вісник Асоціації 

кримінального права України : електрон. наук. вид. / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Всеукр. 

громад. орг. «Асоц. кримін. права». – Харків, 2017. – 

Вип. 2 (9). – Заголовок з екрана. – 30,69 д.а. (у 

співавторстві). 

 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

– 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

– 

10. Чи являєтесь членом Відповідальний секретар електронного наукового 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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редакційної колегії якого-

небудь видання 

журналу «Вісник Асоціації кримінального права 

України» 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

– 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

– 

 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

1. Підготовлено відгук на автореферат дисертації 

Лемеха Романа Ігоровича «Поняття істотної шкоди за 

кримінальним правом України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

2. Підготовлений висновок на рукопис кандидатської 

дисертації Копйової Ірини Анатоліївни «Виконавець 

як співучасник злочину: поняття, види, 

відповідальність». 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

– 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

– 

 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

– 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

– 

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) 

– 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 

 

 

 

 


