
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Григор’єва Марина Євгеніївна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

К.ю.н., доцент 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Сучасні проблеми чинного кримінального 

законодавства 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Сучасні проблеми чинного кримінального 

законодавства 1,5 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

1.Звільнення особи від кримінальної відповідальності 

за фальсифікацію лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів / Юридичний 

науковий електронний журнал  2019.№ 6 

(Електронний ресурс) Режим 

доступу:/http://www.lsej.org.ua/6_2019. Pdf – 0,5 д.а. 

2. Згладжування заподіяної шкоди при звільненні 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її 

дійовим каяттям / Юридичний вісник. 2019. № 3 

(Електронний ресурс) Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/3_2019. Pdf  – 0,5 д.а. 

Журнал включено до міжнародної науково-метричної 

бази даних Index Copernicus International (Польща). 

3. Інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності в українському кримінальному праві. 

Збірник тез доповідей міжнародної наукової 

конференції "Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України" – 0,7 д.а. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Розроблені наукові роз’яснення та рекомендації з 

актуальних питань щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності. Встановлено та доведено передумови 

та підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів 

або обіг фальсифікованих лікарських засобів. 

Доведено, що зазначений вид звільнення від 

кримінальної відповідальності є імперативним та 

безумовним, визначено значення та наслідки такого 

виду звільнення. Запропоновано в ст. 45 КК замінити 

слова "повністю відшкодувала завдані збитки або 

усунула заподіяну шкоду" на "згладила заподіяну 

шкоду", обґрунтовано та доведено доцільність такої 

зміни. Надано співвідношення понять збитки та шкода.  

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. 

- 

5.3. Робота консультантом комітетів - 

http://www.lsej.org.ua/
http://www.lsej.org.ua/3_2019
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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 

- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

 

1 лекція на курсах підвищення кваліфікації для 

робітників СБУ. 

 

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. 9-20 квітня 2019 року. Всеукраїнський круглий стіл 

“Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: 

мінливий концепт у мінливому світі”. Кафедра теорії і 

філософії права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого та Національна 

академія правових наук України 

2. 30 травня 2019 року. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві». 

Міністерство освіти і науки України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

3. 24 – 25 вересня 2019 року. Дискусійна панель 

«Європейська інтеграція крізь призму 

конституційного права» ІІІ Харківського 

міжнародного юридичного форуму. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

4. 17-19 жовтня 2019 року, м. Харків. Міжнародна 

науково-практична конференція з кримінального 

права «Концептуальні засади нової редакції 

кримінального кодексу України». Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ 

вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України,  громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація кримінального 

права». 

5.  21 листопада 2019 року. Круглий стіл «Етика 

правника». Кафедра адвокатури Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 

Нотаріальна палата України. 

9. Видавнича діяльність 1.Звільнення особи від кримінальної відповідальності 
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(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

за фальсифікацію лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів / Юридичний 

науковий електронний журнал  2019.№ 6 

(Електронний ресурс) Режим 

доступу:/http://www.lsej.org.ua/6_2019. Pdf -0,5д.а. 

2. Згладжування заподіяної шкоди при звільненні 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її 

дійовим каяттям / Юридичний вісник. 2019. № 3 

(Електронний ресурс) Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/3_2019. Pdf  – 0,5 д.а. Журнал 

включено до міжнародної науково-метричної бази 

даних Index Copernicus International (Польща).  

3. Інститут звільнення від кримінальної 

відповідальності в українському кримінальному праві. 

Збірник тез доповідей міжнародної наукової 

конференції "Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України" – 0, 2 д.а. 

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. 

 

Згладжування заподіяної шкоди при звільненні особи 

від кримінальної відповідальності у зв’язку з її 

дійовим каяттям / Юридичний вісник. 2019. № 3 

(Електронний ресурс) Режим доступу: 

http://www.lsej.org.ua/3_2019. Pdf  – 0,5 д.а. 

Журнал включено до міжнародної науково-метричної 

бази даних Index Copernicus International (Польща). 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

Відзив на автореферат дисертації Гороха Олексія 

Петровича на тему «Звільнення від покарання та його 

відбування за кримінальним правом України»  на 

здобуття вченого ступеня доктора наук (спеціальність 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право)      

Відзив на автореферат дисертації Каспрук Оксани 

Сергіївни «Еволюція міжнародно-правового 

регулювання міжнародних транспортних коридорів», 

поданої на здобуття наукового ступеню кандидата 

юридичних наук. 

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  

http://www.lsej.org.ua/
http://www.lsej.org.ua/3_2019
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://www.lsej.org.ua/3_2019
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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) 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 
Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

2 

1. Згладжування заподіяної шкоди при звільненні особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з її дійовим каяттям / Юридичний вісник. 2019. № 3 

(Електронний ресурс) Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2019. Pdf  – 0,5 д.а. 

Журнал включено до міжнародної науково-метричної бази даних Index Copernicus 

International (Польща).    

60 

3 

1.Звільнення особи від кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських 

засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів / Юридичний науковий 

електронний журнал  2019. № 6 (Електронний ресурс) Режим 

доступу:/http://www.lsej.org.ua/6_2019. Pdf -0,5 д.а. 

2. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності в українському 

кримінальному праві. Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 

"Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України" – 0, 75 д.а. 

175 

15 

Публікація тез доповідей на конференції (круглому столі, семінарі, форумі) без 

виступу на відповідному заході, що проходив в Україні 

Григор’єва М.Є. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності в 

українському кримінальному праві. Збірник тез доповідей міжнародної наукової 

конференції "Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України" – 

0, 5 д.а. 

20 

16 

Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, енциклопедії, 

словника, дисертації, автореферату, наукової статті   

1.Відзив на автореферат дисертації Гороха Олексія Петровича на тему «Звільнення 

від покарання та його відбування за кримінальним правом України»  на здобуття 

вченого ступеня доктора наук (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право) 

2. Відгук на автореферат дисертації Каспрук Оксани Сергіївни «Еволюція 

міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів», подану 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 - 

міжнародне право.  

3. Рецензування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Тельпіса  Микити  Вікторовича «Кримінально-правова характеристика знарядь та 

засобів вчинення злочину» за спеціальністю 12.00.08.   

4. Рецензування дисертації  Плахотник Г. В. «Звільнення від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років» подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

700 

                                                                                                          Усього   955   годин 

http://www.lsej.org.ua/3_2019
http://www.lsej.org.ua/
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