
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 2 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

Кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри кримінального права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень 

як оціночна діяльність – 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень 

як оціночна діяльність – 5,5 друк.арк. 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

Розділ навч. посібника, наукові статті 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

- висвітлені раніше не досліджені або 

недостатньо досліджені аспекти 

кваліфікації кримінальних правопорушень, 

причому особлива увага приділена 

аксіологічному підходу до цього виду 

юридичної діяльності; 

- здійснено порівняльний аналіз положень 

Загальної частини кримінального права 

України та деяких зарубіжних країн з 

урахуванням останніх змін, внесених до КК 

України. 

5. Участь у розробці законопроєктів 

та проєктів інших нормативних 

актів. 

 

Ні 

5.1. Участь у підготовці законопроєктів 

(кодексів та інших законів). 

Ні 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 1. Висновок на проєкт Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо посилення 

кримінальної відповідальності за 

виготовлення та поширення забороненої 

інформаційної продукції)» реєстр. № 5102 

від 18.02.2021 р.  

2. Висновок на проєкт Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо забезпечення особам, 

які були засуджені до довічного 

позбавлення волі, права на апеляційне 

оскарження вироку» № 5747 від 09.07.2021 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів влади 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  



6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Ні 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Ні 

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). 

 

Ні 

8. Участь у конференціях, семінарах 

(повна назва та дата та місце 

проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1. Міжнародна наукова конференція 

"Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу у правову систему 

України", 7 квітня 2021 р., у форматі 

онлайн-конференції в Zoom; 

2. V Харківський міжнародний юридичний 

форум, 21 вересня 2021 р., м. Харків 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 

2019 р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті: 1,5 друк. арк. 

1. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень: проблема визначення та 

методологічні аспекти дослідження. 

Правова держава. 2021. Вип. 44. – 0,7 д.а.  

2. Оціночні поняття у кримінальному праві: 

аксіологічний підхід. Jurnalul juridic 

naţional: teorie şi practică. 2021. № 1-2. – 0,8 

д.а. 

Навчальний посібник: 4,0 друк.арк. 

1. Кримінальне законодавство України та 

зарубіжних країн: порівняльні таблиці 

статей (параграфів) Загальної частини 

Кримінального кодексу України 2001 року 

та Кримінальних кодексів зарубіжних країн 

Таблиця 6. Витяги із Загальної частини  

Кримінального кодексу України 2001 р. 

(станом на 1 липня 2020 р.) і Загальної 

частини Кримінального кодексу Республіки 

Узбекистан 1994 року. для студентів ІI 

курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» спеціальності 293 «Міжнародне 



право» / уклад.: С.О. Харитонов, О.О. 

Володіна, В.В. Гальцова та ін. 2-ге 

електрон. вид., перероб. та допов. Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2021. С. 246-290. – 2,6 д.а. 

2. Кримінальне право України і Англії: 

порівняльний аналіз (окремі питання 

Загальної частини) §5. Обставини, що 

виключають кримінальну протиправність 

діяння.: навчальний посібник для студентів 

ІI курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» спеціальності 293 «Міжнародне 

право». 2-ге електронне видання, 

перероблене та доповнене. Харків, 2021. С. 

58-89. – 1,4 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. 

1. Оціночні поняття у кримінальному праві: 

аксіологічний підхід. Jurnalul juridic 

naţional: teorie şi practică. 2021. № 1-2. – 

Index Copernicus; 

2. Кваліфікація кримінальних 

правопорушень: проблема визначення та 

методологічні аспекти дослідження. 

Правова держава. 2021. Вип. 44. – Index 

Copernicus, Google Scholar, Scientific 

Periodicals in National Library of Ukraine 

Vernadsky, Scientific Periodicals of Ukraine, 

Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, 

Citefactor 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Сектор безпеки України: актуальні питання 

науки та практики: зб. наук. ст., тез доп. та 

повідомл. за матеріалами VIII Міжнар. 

наук.-практ. конф. (9-10 квіт. 2020 р.) / 

[редкол.: Ю. П. Битяк та ін. ; упоряд. Ю. В. 

Мех]. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. 523 

с. (Сектор безпеки України; вип. 35). 

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 (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

 

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


16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Міжнародний юридичний форум –вересень 

2021  р.  м. Харків. 
 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали 

у звітному році. 

За вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету отримав 

подяку ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

      

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 4 від 30.11. 2021 р.).                                                                     (підпис) 
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