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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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.

Шляхи вдосконалення норм про стадії вчинення 
злочину та про добровільну відмову

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідної роботи.

Шляхи вдосконалення 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.).

1) Гродецкий Ю. В. Шляхи вдосконалення норм про
стадії вчинення злочину та про добровільну відмову.
Вісник Асоціації кримінального права України: 
електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. 
права». Харків, 2020. Вип. 2 (14). 0.62 д.а.
2) Гродецкий Ю. В. Добровільна відмова 
співучасників. Вісник Асоціації кримінального права
України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. 
кримін. права». Харків, 2020. Вип. 2 (14). – 0.28 д.а.
3) Гродецький Ю.В. Відеолекції «Кваліфікація 
кримінального правопорушення з урахуванням 
стадії його вчинення: 2 лекції. Загальна тривалість – 
104 хв. 1,15 автор. арк. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCvAn6VTRJh-
iXnRCuQ04pnA/videos?view_as=subscriber
4) Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Кримінальне право України. Загальна 
частина» відповідно до вимог ECTS для студентів ІI 
курсу / уклад.: В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, А.В. 
Горностай та ін. – 4‒те вид., переробл. і допов. – Х., 
2020. – 199 с.

4.2. Наукова  новизна отриманих 
результатів

Запропонований системний підхід щодо 
удосконалення норм про стадії вчинення злочину та 
про добровільну відмову

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.

1) Підготовка науково-практичного висновку щодо 
змін і доповнень до Кримінального кодексу 
України, які містяться в проекті Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації норм міжнародного 
кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 
2689 від 27 грудня 2019 р.) 
(разом з Киричко В. М.)

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України.

–

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України.

–

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 наукових 
висновків за зверненням 
суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України.

1) Підготовка науково-практичного висновку на 
запит Верховного Суду України № 102/0/27-20 від 
29.10.2020 р.

6.4. Прочитані лекції практичним
працівникам, участь у 
семінарах для практичних 
працівників

–

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної 
влади, організацій, громадян

1) Підготовка науково-практичного висновку на 
запит Прокуратури Харківської області № 04/2/4-
764-18 від 16.01.2020 р.
2) Підготовка науково-практичного висновку на 
запит Державного бюро розслідувань № 10-802-
10581 від 15.05.2020 р.



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 наукова конференція 
«РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНІСТЬ ТА 
МАЙБУТНЄ», 22-23 жовтня 2020 року, м. Харків

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, 
навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. 
робіт та їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів

1) Гродецький Ю. В. Роль академіка В. Я. Тація у 
розробці концептуальних засад упровадження 
інституту проступку до законодавства України // 
Проблеми законності: спеціальний випуск / за заг. 
ред. проф. А. П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т 
імені Ярослава Мудрого, 2020. С. 105–115. – 0,62 
д.а.
2) Розділ VI «Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина» (§ 3, 4) // Кримінальне право України:
Особлива частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. 
Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. 
І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 6-те вид., перероб. і 
допов. – Харків: Право, 2020. – С. 149–163 – 0,74 
д.а.
3) Розділ ХVІІІ «Злочини у сфері службової 
діяльності в юридичних особах приватного права та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг» (§ 2 ‒ ст. 364 у співавт. з В. І. 
Тютюгіним; ст. 365; § 3 ‒ ст. 364-1; § 4 ‒ ст. 367 у 
співавт. з. В. І. Тютюгіним; ст. 370; § 5 ‒ ст. 365-2) //
Кримінальне право України: Особлива частина: 
підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін 
та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. 
Тютюгіна. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків: 
Право, 2020. – С. 580–589; 600–603; 610–619. – 1,44 
д.а.
4) Гродецкий Ю. В. Шляхи вдосконалення норм про
стадії вчинення злочину та про добровільну відмову.
Вісник Асоціації кримінального права України: 
електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. кримін. 
права». Харків, 2020. Вип. 2 (14). – 0.62 д.а.
5) Гродецкий Ю. В. Добровільна відмова 
співучасників. Вісник Асоціації кримінального права
України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, Всеукр. громад. орг. «Асоц. 
кримін. права». Харків, 2020. Вип. 2 (14). – 0.28 д.а.
6) Навчально-методичний посібник для самостійної 



роботи та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Кримінальне право України. Загальна 
частина» відповідно до вимог ECTS для студентів ІI 
курсу / уклад.: В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, А.В. 
Горностай та ін. – 4‒те вид., переробл. і допов. – Х., 
2020. – 199 с.
7) Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Кримінальне право України. Особлива 
частина» відповідно до вимог ECTS для студентів 
ІІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, C.В. 
Гринчак та ін. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х., 
2020. – 176 с.
8) Гродецький Ю.В. Курс відеолекцій «Кримінальне
право України. Загальна частина»:13 лекцій. 
Загальна тривалість 770 хв. 10 автор. арк. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCvAn6VTRJh-
iXnRCuQ04pnA/playlists?view_as=subscriber
9) Гродецький Ю.В. Курс відеолекцій «Теорія та 
практика кримінально-правової кваліфікації»:11 
лекцій. Загальна тривалість 701 хв. 7,73 автор. арк. 
URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCvAn6VTRJh-
iXnRCuQ04pnA/playlists?view_as=subscriber

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.

–

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

–

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та 
кандидатські )

–

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)

–

20. Отримання охоронних 
документів на об’єкти 
права інтелектуальної 
власності (свідоцтв про 
реєстрацію авторського 
права на твір та/або 
патентів)

1) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір Навчально-практичний посібник «Злочини у 
сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»
(автори Тютюгін В.І., Гродецький Ю.В., Гізімчук 
С.В.) № 96250 від 20.02.2020 р.
2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір Стаття «Стадії вчинення злочину та 
добровільна відмова за законодавством 
пострадянських держав» (автор Гродецький Ю.В.) 
№ 96249 від 20.02.2020 р.

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри
(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис)
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