
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. Оробець Костянтин Миколайович 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

«Аксіологічний підхід у дослідженні суспільної 

небезпечності» - обсяг 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

«Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті», 1,5 

друк. арк. «Кримінальні правопорушення проти 

моральності», 1,4 др.арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

Розділ навчального посібника, тези 1,5 друк. арк.. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджені недостатньо висвітлені в літературі 

проблеми злочинів, учинених у співучасті, та 

кримінальних правопорушень проти моральності на 

підставі положень чинної редакції КК 

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 нормативних 

актів. 

висновок щодо проекту Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо незастосування строків давності до злочинів, 

вчинених з метою особистої наживи та незаконного 

збагачення під час Операції Об'єднаних Сил (ООС), а 

також посилення кримінальної відповідальності за 

злочини, скоєні при виконанні державного 

оборонного замовлення або при продажу військового 

майна)» № 1176 від 29.08.2019 р. (у співавторстві з 

С.О. Харитоновим) 

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 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, ВССУ та їх 

рецензування 

 

 - 
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6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

- 

 

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) 

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, 24-

28 вересня 2019 року, м. Харків; 

Міжнародна науково-практична конференція з 

кримінального права «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

НОВОЇ РЕДАКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ», 17-19 жовтня 2019 року, м. Харків; 

Міжнародна науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ПРАВОВИХ НАУК», 22-23 листопада 2019 р., м. 

Запоріжжя 

 

 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.), дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальний посібник: 

Підрозділ 3.2. Кваліфікація злочинів, вчинених у 

співучасті. Основи кваліфікації злочинів: навч. посіб. / 

за заг. ред. М.І. Панова. Харків: Право, 2019. С. 241-

280 (у співавторстві з М.І. Пановим) – особистий 

обсяг 1,2 др.арк. 

Тези: 

Щодо врахування ступеня тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення при призначенні 

покарання. Сучасні погляди на актуальні питання 

правових наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р. Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 

2019. С. 94-96. - 0,3 др.арк. 

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 редакційної 

колегії якого-небудь видання 

 

 

 - 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

 - 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

 

 - 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відгук на автореферат дис. докт. юрид. наук О.П. 

Гороха «Звільнення від покарання та його 

відбування» (у співавторстві з М.І. Пановим, І.О. 

Зінченко) 

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 

на госпрозрахунковій основі 

 - 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Подяка ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди святкування 20-річчя 

кафедри кримінального права № 2 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №__3__від ___12______2019 р.).                                                                              (підпис) 
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 ОБЛІК ВИДІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ОРОБЦЯ КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА 

ЗА 2019 РІК 
 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

7 

Публікація підручника (навчального посібника), рекомендованого до 

видання кафедрою університету: 

Підрозділ 3.2. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті. Основи 

кваліфікації злочинів: навч. посіб. / за заг. ред. М.І. Панова. Харків: 

Право, 2019. С. 241-280 (у співавторстві з М.І. Пановим) 

60 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, 

форумі) без виступу на відповідному заході, що проходив в Україні: 

Щодо врахування ступеня тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення при призначенні покарання. Сучасні погляди на 

актуальні питання правових наук: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. м. Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р. Запоріжжя: Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2019. С. 94-96. 

20 

16 

Відгук на автореферат дис. докт. юрид. наук О.П. Гороха «Звільнення 

від покарання та його відбування» (у співавторстві з М.І. Пановим, 

І.О. Зінченко) 

6 

20 

Верховна Рада України, науковий висновок щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо незастосування строків давності до злочинів, вчинених з 

метою особистої наживи та незаконного збагачення під час Операції 

Об'єднаних Сил (ООС), а також посилення кримінальної 

відповідальності за злочини, скоєні при виконанні державного 

оборонного замовлення або при продажу військового майна)» (у 

співавторстві з С.О. Харитоновим) 

 

 

50 

 

 Всього 136 

 


