
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 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. 

Актуальні питання вдосконалення кримінального 

законодавства 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Актуальні питання вдосконалення кримінального 

законодавства 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

1) Гродецький Ю. В. Перспективи криміналізації 

контрабанди товарів. Вісник Асоціації кримінального 

права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. 

права». Харків, 2021. Вип. 1 (15). С. 150–161. 0.61 д.а. 

URL: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237373 

2) Гродецький Ю. В. Місце норм про добровільну відмову 

в системі кримінально-правових норм. Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–

23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. Баулін та ін.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права 

Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. 

асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського 

Союзу в Україні. Харків: Право, 2021. С. 98–100. 0,24 д.а. 

3) Гродецький Ю. В. Термінологічна надмірність як 

недолік законодавства України про кримінальну 

відповідальність. Сучасна доктрина кримінального права 

в правовій системі України: поняття, джерела, значення, 

проблеми формування: матеріали V міжнар. наук.-практ. 

круглого столу (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / редкол.: Л. 

М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. 

ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України [та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 60–64. 0,26 д.а. 

 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

Виявлені недоліки та намічені перспективи 

вдосконалення норм про суб’єкта кримінального 

правопорушення, добровільної відмови при 

незакінченому кримінальному правопорушенні та норм 

про кримінальну відповідальність за контрабанду 

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 висновку кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого щодо змін до Кримінального кодексу України, 

які містяться в проєкті Закону України «Про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення розмірів оплати штрафів та грошових 

стягнень за адміністративні, кримінальні та інші 

порушення» (реєстровий № 5013) 

2) Підготовка висновку кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого щодо змін до Кримінального кодексу України, 

які пропонуються проєктом Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо 

криміналізації контрабанди товарів та підакцизних 

товарів, а також недостовірного декларування товарів» 

(реєстровий № 5420) 

 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Помічник-консультант першого заступника голови 

Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 

та інновацій 

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. 

 

 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

– 

 

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

Підготовка відповіді на запит слідчого першого відділу 

Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку 

із масовими протестами 2013-2014 років, Державного 

бюро розслідувань Бондар Є. № 10-8-01-27150 від 

07.12.2020 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) «Сучасна доктрина кримінального права в правовій 

системі України: поняття, джерела, значення, проблеми 

формування»: V міжнар. наук.-практ. круглий стіл 

(м. Харків, 14 трав. 2021 р.) 

2) «Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі 

верховенства права»: V Харківський міжнародний 

юридичний форум (21 вересня 2021 року) 

3) «Особлива частина Кримінального кодексу України: 
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система та зміст»: міжнародна наукова конференція 

(м. Харків, 20-22 жовтня 2021 року) 

4) «Правове регулювання діяльності у сфері охорони 

здоров’я: корупційні виклики під час пандемії»: V 

Міжнар. медико-прав. форум (м. Харків, 9–10 груд. 2021 

р.) 

Зарубіжні 

5) Scientific and pedagogic internship «Ways of improving 

the training of qualified lawyers in Ukraine and the EU»: 

Internship proceedings, (February 8 – March 19, 2021. 

Frankfurt an der Oder) 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1) Гродецький Ю. В. Перспективи криміналізації 

контрабанди товарів. Вісник Асоціації кримінального 

права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. 

права». Харків, 2021. Вип. 1 (15). С. 150–161. 0.61 д.а. 

URL: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237373 

2) Гродецький Ю. В. Загальні правила кваліфікації 

кримінального правопорушення з урахуванням його 

стадій. Вісник Асоціації кримінального права України: 

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

Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». 

Харків, 2021. Вип. 2 (16). 0.5 д.а. 

3) Гродецький Ю. В. Особливості проведення лекційних 

занять з загальної частини кримінального права України в 

умовах дистанційного навчання. Scientific and pedagogic 

internship «Ways of improving the training of qualified 

lawyers in Ukraine and the EU»: Internship proceedings, 

(February 8 – March 19, 2021. Frankfurt an der Oder). 

«Baltija Publishing», 2021. С. 24–28. 0,25 д.а. 

4) Гродецький Ю. В. Місце норм про добровільну відмову 

в системі кримінально-правових норм. Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–

23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. Баулін та ін.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права 

Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. 

асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського 

Союзу в Україні. Харків: Право, 2021. С. 98–100. 0,24 д.а. 

5) Гродецький Ю. В. Термінологічна надмірність як 

недолік законодавства України про кримінальну 

відповідальність. Сучасна доктрина кримінального права 

в правовій системі України: поняття, джерела, значення, 

проблеми формування: матеріали V міжнар. наук.-практ. 

круглого столу (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / редкол.: Л. 

М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко (заст. голов. 

ред.), О. С. Попович, Д. О. Куковинець; НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН 

України [та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 60–64. 0,26 д.а. 

6) Наталія М. Ахтирська, Юрій В. Гродецький. Право на 

життя з точки зору особистісної автономії у прийнятті 

рішення про евтаназію (огляд практики ЄСПЛ та 
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законодавства окремих країн). Правове регулювання 

діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики 

під час пандемії: матеріали V Міжнар. медико-прав. 

форуму (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.). Харків: Право, 

2021. 0,1 д.а. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1) Гродецький Ю. В. Перспективи криміналізації 

контрабанди товарів. Вісник Асоціації кримінального 

права України: електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. 

права». Харків, 2021. Вип. 1 (15). С. 150–161. 0.61 д.а. 

URL: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.15.237373 

(Вісник індексується в Index Copernicus Journals Master 

List Google Scholar WorldCat Scientific Indexing Services 

(SIS) General Impact Factor (GIF) ResearchBib - Academic 

Recource Index) 

2) Гродецький Ю. В. Загальні правила кваліфікації 

кримінального правопорушення з урахуванням його 

стадій. Вісник Асоціації кримінального права України: 

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

Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». 

Харків, 2021. Вип. 2 (16). 0.5 д.а. 

(Вісник індексується в Index Copernicus Journals Master 

List Google Scholar WorldCat Scientific Indexing Services 

(SIS) General Impact Factor (GIF) ResearchBib - Academic 

Recource Index) 

 

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 ) 

– 

 

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. 

– Сертифікат про проходження науково-педагогічного 

стажування в Європейському Університеті Віадріна у 

Франкфурті-на-Одері (Федеративна Республіка 

Німеччина) № LSI-81908-VIA від 19.03.2021 р. 

– Почесна грамота Управління освіти і науки 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Чернігівської обласної державної адміністрації 

«За сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий 

особистий внесок у справу проведення профорієнтаційної 

роботи серед молодого покоління у закладах освіти 

Чернігівської області» 

– Грамота Управління освіти Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

«За високий професіоналізм у вирішенні правових 

питань» 

– Почесна грамота громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права» 

«За активну громадську діяльність та вагомий особистий 

внесок у розвиток й популяризацію громадської 

організації «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права»» 

– Почесна грамота громадської спілки «Національна 

освітня асоціація» 

«За вагомий особистий внесок у розвиток дистанційних 

форм навчання» 

– Подяка від громадської спілки «Національна освітня 

асоціація» 

«За надання правової допомоги у підготовці зауважень та 

пропозицій до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до закону України «Про освіту» щодо вдосконалення 

науково-методичного забезпечення освіти та якості 

навчальної літератури» (реєстровий номер 5465)» 

– Почесна грамота громадської організації «Центр 

сучасної педагогіки «ОСВІТНІЙ МАРКЕР» 

«За вагомий особистий внесок у розвиток дистанційних 

форм навчання» 

– Почесна грамота Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

«За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди святкування Дня Університету» 

– Почесна грамота Волинського національного 

університету імені Лесі Українки 

«За плідну співпрацю, підтримку двохсторонніх ініціатив 

між Волинським національним університетом імені Лесі 

Українки та Національним юридичним університетом 

імені Ярослава Мудрого й високий професіоналізм у 

справі навчання і виховання студентської молоді» 

– Грамота комунального закладу вищої освіти «Вінницька 

академія безперервної освіти» 

«За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки 

України та плідну багаторічну співпрацю» 

– Почесна грамота Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

«За високий професіоналізм у вирішенні складних 

правових питань та надання висококваліфікованої 

юридичної допомоги» 

– Подяка від Харківського приватного ліцею  

«ШКОЛА «РАНОК»  

«За надання правової допомоги та проведення заходів із 
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профорієнтаційної роботи з учнями випускних класів» 

 

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 

Стаття «Французька та німецька системи законодавчої 

регламентації норм про стадії вчинення злочину та про 

добровільну відмову» (автор Гродецький Ю. В.) 

№ 108874 від 25 жовтня 2021 р. 

2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

Стаття «Шляхи вдосконалення норм про стадії вчинення 

злочину та про добровільну відмову» (автор Гродецький 

Ю. В.) № 108871 від 25 жовтня 2021 р. 

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 
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