
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. ГРИНЧАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідницької роботи. 

Науково-практичний аналіз закону про кримінальну 

відповідальність та перспективи його вдосконалення 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідницької роботи. 

Науково-практичний аналіз закону про кримінальну 

відповідальність та перспективи його вдосконалення 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези наукових доповідей 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджено актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності за медичні правопорушення. 

Проведено порівняльно-правовий аналіз внутрішніх 

зв'язків кримінально-правових норм, які охороняють 

життя та здоров'я людини в медичній сфері. З цією 

метою виділено чотири групи суміжних або 

однорідних злочинних діянь, залежно від тотожності 

або схожості об'єктів кримінально-правової охорони. 

Доведено, що законопроект № 9392 від 11 грудня 

2018 р. «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за закупівлю 

за рахунок Державного бюджету України та місцевих 

бюджетів завідомо фальсифікованих лікарських 

засобів та лікарських засобів з вичерпаним терміном 

придатності» містить низку серйозних недоліків, які 

свідчать про неможливість рекомендувати його до 

прийняття. 

Досліджено проблему уніфікації суспільно-

небезпечних наслідків медичних правопорушень, які 

КК України вказує по-різному: "зараження особи 

вірусом імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною 

для життя людини", "зараження двох чи більше осіб", 

"тяжкі наслідки для хворого", "смерть хворого або 

інші тяжкі наслідки", "тяжкі наслідки для 

неповнолітнього", "смерть пацієнта або інші тяжкі 

наслідки", "створення небезпеки для життя чи 

здоров'я", "тривалий розлад здоров'я потерпілого". 

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. 

     Науково-практичний висновок кафедри 

кримінального права № 1 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого на проект 

Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за закупівлю за рахунок Державного 
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бюджету України та місцевих бюджетів  завідомо 

фальсифікованих лікарських засобів та лікарських 

засобів з вичерпаним терміном придатності» (№ 9392 

від 11.12.2018 р.); 

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 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 

– 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах 

для практичних працівників 

– 

 

 

6.5. Підготовка відповідей на запити 

органів державної влади, 

організацій, громадян 

     Науково-практичний висновок на запит Голови 

правління ГО "КримSOS" Ташевій Тамілі щодо 

аналізу ст. 146-1 КК України, яка передбачає 

кримінальну відповідальність за насильницьке 

зникнення. 

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) 

Міжнародний науково-практичний круглий 

стіл «Ефективність кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення», м. Харків, 17 травня 2019 

р.  

Міжнародна науково-практична конференція з 

кримінального права "Концептуальні засади нової 

редакції кримінального кодексу України", м. Харків, 

17-19 жовтня 2019 р.  

Міжнародна науково-практична конференція 

"Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення", м. Харків, 25 жовтня 2019 р.  

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

Гринчак С. В. Кримінально-правова охорона 

життя та здоров'я особи в сфері медичної діяльності// 

Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2019.  № 57 

(4). - С. 15-25. URL: http://forumprava.pp.ua/files/015-

025-2019-4-FP-Grynchak_4.pdf 1,26 д.а. 

Гринчак С.В. Незаконний обіг фальсифікованих 

лікарських засобів: питання удосконалення 

кримінального законодавства України// Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, 

законотворчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. 

столу (м. Харків, 17 травня 2019 р.) / укладачі: Л.М. 
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Демидова, К.А. Новікова, Н.В. Шульженко. - Харків : 

Константа, 2019. - 324 с. - С. 53-56.0,25 д.а. 

Гринчак С.В. Удосконалення механізму 

кримінально-правової протидії медичним 

правопорушенням// Концептуальні засади нової 

редакції кримінального кодексу України: матер. 

міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-19 

жовтня 2019 р.),  - Харків, 2019 р.  

URL: https://nlu.edu.ua 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. 

Гринчак С. В. Кримінально-правова охорона 

життя та здоров'я особи в сфері медичної діяльності// 

Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2019.  № 57 

(4). - С. 15-25. URL: http://forumprava.pp.ua/files/015-

025-2019-4-FP-Grynchak_4.pdf  

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

– 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 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. 

 

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) 

     Курило С.Г. Відмежування шахрайства з 

фінансовими ресурсами від ст. 190 КК України// 

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, 

обліку, менеджменту, фінансів та права: збірник тез 

доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. – 

Полтава: ЦФЕНД, 2019. р. 

URL: http://www.economics.in.ua 

     Курило Я.Г. Деякі недоліки чинної редакції ст. 205 

КК України//Сучасний стан та перспективи розвитку 

економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: 

збірник тез доповідей міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 

7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. р. 

URL: http://www.economics.in.ua 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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      Мартинюк П.О Відмежування сутенерства від 

суміжних злочинів// Наукові  відкриття  та  

фундаментальні  наукові дослідження: світовий 

досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами  

міжнар.  наук.-практ.  конф.,  м.  Полтава,  20 травня,  

2019  р.  Полтава  :  ГО  «Європейська  наукова 

платформа», 2019. Т.2. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua › 

conferences › issue › download › 2019-05-20 

     Силка Є.О. Деякі питання імплементації положень 

Стамбульської Конвенціїї до ст. 152 КК України// 

Теорія і практика сучасної науки: збірник тез 

доповідей ІV міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 15-16 травня 2019 р.): – Київ: 

МЦНД, 2019. р. URL: http://www.mcnd.ltd.ua/ 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                            Додаток 1 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

3 

      Гринчак С. В. Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи в сфері 

медичної діяльності// Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2019.  № 57 (4). - 

С. 15-25. URL: http://forumprava.pp.ua/files/015-025-2019-4-FP-Grynchak_4.pdf  

250 

15 

1. Гринчак С.В. Незаконний обіг фальсифікованих лікарських засобів: питання 

удосконалення кримінального законодавства України// Ефективність 

кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні 

проблеми її забезпечення: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 

17 травня 2019 р.) / укладачі:           Л.М. Демидова, К.А. Новікова, Н.В. 

Шульженко. - Харків : Константа, 2019. - 324 с. - С. 53-56; 

2. Гринчак С.В. Удосконалення механізму кримінально-правової протидії 

медичним правопорушенням// Концептуальні засади нової редакції 

кримінального кодексу України: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 

17-19 жовтня 2019 р.),  - Харків, 2019 р.  URL: https://nlu.edu.ua  

20 

 

 

 

 

 

 

20 
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Рецензування автореферату Марадіної Ю.В. "Катування, соціальна обумовленість 

і склад злочину".    

40 

 

 

17 

       1. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права", 

Курило С.Г. .– студент       02-16-04 Господарсько-правового факультету, 

"Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від ст. 190 КК України"; 

       2. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права", 

Курило Я.Г. – студент       02-16-04 Господарсько-правового факультету, "Деякі 

недоліки чинної редакції ст. 205 КК України"; 

       3. Міжнародна науково-практична конференція "Наукові  відкриття  та  

фундаментальні  наукові дослідження: світовий досвід",  Мартинюк П.О .– 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv4tqXuYPmAhXuxIsKHYm8CggQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fojs.ukrlogos.in.ua%2Findex.php%2Fconferences%2Fissue%2Fdownload%2F2019-05-20%2F55&usg=AOvVaw033XiM0ACj0f8AF2kyu0GB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv4tqXuYPmAhXuxIsKHYm8CggQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fojs.ukrlogos.in.ua%2Findex.php%2Fconferences%2Fissue%2Fdownload%2F2019-05-20%2F55&usg=AOvVaw033XiM0ACj0f8AF2kyu0GB
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студентка       02-16-05 Господарсько-правового факультету, "Відмежування 

сутенерства від суміжних злочинів"; 

       4. ІV Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика 

сучасної науки", Силка Є.О. студентка 02-16-05 Господарсько-правового 

факультету, "Деякі питання імплементації положень Стамбульської Конвенції до 

ст. 152 КК України". 

 

20 

 

 

 

20 

   

20 

         1.  Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

ВРУ. Науково-практичний висновок на проект Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за закупівлю за 

рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів  завідомо 

фальсифікованих лікарських засобів та лікарських засобів з вичерпаним терміном 

придатності» (№ 9392 від 11.12.2018 р.); 

    2.  Всеукраїнська Громадська організація "КримSOS". Науково-практичний 

висновок на запит щодо аналізу ст. 146-1 КК України, яка передбачає 

кримінальну відповідальність за насильницьке зникнення. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

                                                                                                                     Усього  610 
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