
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гродецький Юрій Васильович 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Недоліки норм про стадії вчинення злочину та про 

добровільну відмову 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Недоліки норм про стадії вчинення злочину та про 

добровільну відмову 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Гродецький Ю. В. Поняття стадій вчинення злочину // 

Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнарод. наук.-

практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). 

Харків: Константа, 2019. С. 41 52. – 0,70 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Виявлена концептуальна неузгодженість понять 

першого рівня  готування до злочину (ст. 14 КК) та 

замах на злочин (ст. 15 КК); другого рівня  

закінчений та незакінчений злочини (ст. 13 КК) та 

третього рівня  стадії злочину (у назві розділу III 

Загальної частини КК). 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

Робота у складі підгрупи із Загальної частини 

матеріального кримінального права з розробки 

проєктів законодавчих актів України щодо 

запровадження відповідальності за проступки. 

Підготовлена структура, назва розділів і статей 

Загальної частини законодавчого акту про 

відповідальність за проступки. 

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 та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 

10110 від 28.02.2019 р.) 

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 

законів, висновків для ВС,  та їх 

рецензування 

– 
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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. Міжнародний науково-практичний круглий стіл, що 

проходив в Україні 17 травня 2019 р. «Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення» 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Гродецький Ю. В. Поняття стадій вчинення злочину 

// Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнарод. наук.-

практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). 

Харків: Константа, 2019. С. 41 52. – 0,70 д.а. 

2. Розділ VІ підручника з Особливої частини 

кримінального права України «Кримінальні 

правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина»: § 3, 4 

(0,74 друк. арк.). 

3. Розділ XVIII підручника з Особливої частини 

кримінального права України «Кримінальні 

правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг»: ст.ст. 364, 365, 364-1, 365-2, 367, 

370 КК (1,44 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

– 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Гродецький Ю. В. Стадії вчинення злочину та 

добровільна відмова за законодавством 

пострадянських держав. Вісник Асоціації 

кримінального права України: електрон. наук. вид. 

2018. Вип. 2 (11). С. 15–48. URL: 

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

content/uploads/2018/12/02_Grodetskiy.pdf (дата 

звернення: 05.01.2019). – 1,48 д.а. 

DOI: 10.21564/2311-9640.2018.11.160954 

https://journals.indexcopernicus.com/search/ 

article?articleId=2071057 

2. Гродецький Ю. В., Мохончук П. С. Вчинення 

злочину групою осіб без попередньої змови. Вісник 

Асоціації кримінального права України: електрон. наук. 

вид. 2018. Вип. 2 (11). С. 49–61. URL: 

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

content/uploads/2019/01/03_Mohonchuk.pdf (дата 

звернення: 05.01.2019). 0,61 д.а. (у співавторстві). 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://journals.indexcopernicus.com/search/


 3 

DOI: 10.21564/2311-9640.2018.11.160961 

https://journals.indexcopernicus.com/search/ 

article?articleId=2071058 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

Відповідальний секретар електронного наукового 

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. Підготовка відгуку (рецензування) на автореферат 

дисертації Ніколенка Романа Олеговича 

«Кримінально-правова протидія зловживанню 

повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук. 

2. Підготовка відгуку (рецензування) на автореферат 

дисертації Рак Світлани Валеріївни «Кримінальна 

відповідальність за службову недбалість», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук. 

3. Підготовка відгуку (рецензування) на автореферат 

дисертації Гори Романа Михайловича «Кримінальна 

відповідальність за зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми». 

4. Рецензування дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук: Бідна Оксана 

Іванівна «Конфіскація за кримінальним правом 

України» 

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) 

1. Наукове керівництво при підготовці та рецензування 

наукової статті студента групи 18-18м-01 Колдова 

Є. О. «Проблеми кваліфікації зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364 КК України) за 

ознаками суб’єктивної сторони складу злочину». 

2. Наукове керівництво при підготовці тез наукової 

доповіді студентки групи 18-18м-01 Прокопової Ю. О. 

«Проблеми кваліфікації за суб’єктивними ознаками 

незаконного проведення аборту» 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2019 р.).                                                                                       (підпис) 

https://journals.indexcopernicus.com/search/
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Додаток 1 
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1.  

Участь у підготовці висновку на проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення» (реєстр. № 10110 від 28.02.2019 р.)  

(разом з Киричко В. М.) (100 год. : 2 = 50) 

50 

2.  

Рецензування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук: Бідна Оксана Іванівна «Конфіскація за кримінальним правом України»  

(11,5 друк. арк. × 30 год. = 345 : 3 рецензента) 

115 

3.  

Підготовка відгуку (рецензування) на автореферат дисертації Ніколенка Романа 

Олеговича «Кримінально-правова протидія зловживанню повноваженнями 

особами, які надають публічні послуги», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

(1,4 друк. арк. × 30 год. = 42) 

42 

4.  

Публікація тез доповіді «Поняття стадій вчинення злочину» без виступу на 

міжнародному науково-практичному круглому столі, що проходив в Україні 17 

травня 2019 р. «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення» 

20 

5.  

Підготовка відгуку (рецензування) на автореферат дисертації Рак Світлани 

Валеріївни «Кримінальна відповідальність за службову недбалість», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(1,42 друк. арк. × 30 год. = 42,6) 

42,6 

6.  

Робота у складі підгрупи із Загальної частини матеріального кримінального права 

з розробки проєктів законодавчих актів України щодо запровадження 

відповідальності за проступки. Підготовлена структура, назва розділів і статей 

Загальної частини законодавчого акту про відповідальність за проступки. 

100 

7.  

Підготовка відгуку (рецензування) на автореферат дисертації Гори Романа 

Михайловича «Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми» 

(1,53 друк. арк. × 30 год. = 45,9) 

45,9 

8.  

Рецензування наукової статті студента Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Колдова Єгора Олеговича «Проблеми кваліфікації 

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) за 

ознаками суб’єктивної сторони складу злочину»  

(0,45 друк. арк. × 30 год. = 13,53) 

13,53 

9.  

Публікація підручника з Особливої частини кримінального права України, 

рекомендованого до видання кафедрою університету: 

Розділ VІ «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина», § 3, 4 (0,74 друк. арк.); 

Розділ XVIII «Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» (ст.ст. 364, 365, 

364-1, 365-2, 367, 370 КК) (1,44 друк. арк.) 

(0,74 друк. арк. + 1,44 друк. арк. = 2,18 друк. арк. × 50 год. = 109) 

109 

10.  

Рецензування наукової статті Тімофєєва Л. Ю. Межі необхідного об’єктивного 

ставлення в вину у сучасному кримінальному праві України 

(0,70 друк. арк. × 30 год. = 21) 

21 

11.  

Рецензування наукової статті Тимошенко В., Дрьомов С. До питання щодо 

кримінальної відповідальності за незаконне збагачення 

(0,84 друк. арк. × 30 год. = ) 

25,2 
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12.  

Рецензування наукової статті Рубащенко М. А. Незаконне збагачення:  

міфічна природа та приховані загрози криміналізації 

(1,25 друк. арк. × 30 год. = 37,5) 

37,5 

13.  

Рецензування наукової статті Олійник О. С. Сутність принципу законності за 

кримінальним правом зарубіжних країн 

(0,64 друк. арк. × 30 год. = 19,2) 

19,2 

14.  

Рецензування наукової статті Бабич А. О. Вирішення питання необережного 

співзаподіяння у кримінальному праві США 

(0,62 друк. арк. × 30 год. = 18,6) 

18,6 

15.  

Рецензування наукової статті Коломієць Ю. Ю. Преамбула до нового 

кримінального кодексу України 

(0,85 друк. арк. × 30 год. = 25,5) 

25,5 

16.  

Рецензування наукової статті Таволжанська Ю. С. Цілеспрямований характер 

катування: аксіома чи вже гіпотеза? 

(0,78 друк. арк. × 30 год. = 23,4) 

23,4 

17.  Усього 708,43 
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