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1 .Оробець Костянтин Миколайович

2.кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права №  2

3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

Злочин як антицінність — загальний обсяг 1,5 д.а.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи

Злочин як анти цінність. Кваліфікація злочинів, вчинених у  співучасті — 

загальний обсяг —1,7 д.а.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.)

наукова стаття, розділ навчального посібника, тези наукової доповіді

4.2. Наукова новизна отриманих результатів

висвітлені недостатньо досліджені у  літературі проблеми оцінки злочинів як 

антигенності з урахуванням завдань кримінального права

5.Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів.

/. Підготовка зауважень та пропозицій щодо законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

(щодо внесення змін до КК)

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

б.Зв’язок з практикою:



6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів.

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.

7.Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).

8.Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення)

1 II Харківський міжнародний юридичний форум (25 -  28 вересня 2018 

року м. Харків).

2. Науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» (07 вересня 2018року м. Харків).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове 

регулювання та забезпечення його ефективності», м. Харків, 18-19 жовтня 

2018 р.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів

наукова стаття;

Деякі проблеми криміналізацїі та декриміналізацй корупційних злочинів у  

контексті аксіологічного підходу / /  Прикарпатський юридичний вісник. - 

2018. - № 3. -С. 128-132 - 0,4 д.а.

розділ навчального посібника:



Кваліфікація злочинів, вчинених у  співучасті (у співавторстві з М. І. 

Пановым) / /  Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб. — загальний обсяг 2,2 

д.а ., авт. 1,1 д.а.

тези наукової доповіді:

Щодо завдань кримінального права як проявів його інструментальної 

цінності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності», м. 

Харків, 18-19 жовтня 2018р. Харків: Право. 2018. С. -  0,2 д.а.

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.

Прикарпатський юридичний вісник. 2018. №  3 -  наукометрична база 

Index Copernicus

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські

1) відзив на автореферат дисертації Мельниченка Віктора Леонідовича 

«Кримінально-правова характеристика злочину проведення вибухових робіт з 

порушенням правил охорони рибних запасів (cm. 250 КК України)», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук;

2) відзив на автореферат дисертації Родіонової Таїси Василівни «Місце 

вчинення злочину за кримінальним правом України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук;



3) відзив на автореферат дисертації Тімофєєвої Лілії Юріївни 

«Гуманістична парадигма кримінального права України», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

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 облдержадміністрацією.

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору.

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році^

« 27 » листопада 2018 р.

(підпис)

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


