
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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. 

Проблеми кримінальної відповідальності та заходів 

кримінально-правового впливу в Загальній та 

Особливій частинах КК України, 

1,5 друк. ар. 
4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-

дослідної роботи. 

Проблеми кримінальної відповідальності та заходів 

кримінально-правового впливу в Загальній та 

Особливій частинах КК України, 

1, 87 друк. ар. 
4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

1. Межі кримінально-правової політики в 

державі. Збірник тез Міжнародної науково-

практична конференції "Сучасне правотворення: 

питання теорії та практики". Дніпро, 2020. – 0, 5 

д.а. 

2. Кримінально-правові наслідки при 

звільненні особи від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 45 КК України. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 7 

2020. (Електронний ресурс) Режим 

доступу:/http://www.lsej.org.ua/7_2020. Pdf – 0,87 

д.а. 

3. Юридична особа в кримінальному праві 

України. Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації. Харків "Право", 2020. – 0, 5 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 шляхи подолання кризи кримінально-

правової політики в Україні. Доведено, що 

заохочувальна норма, що передбачає звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку 

з її дійовим каяттям має свої особливості та 

специфіку щодо її структури. Запропоновано 

дослідити та удосконалити в новому КК України 

поняття юридичної особи, обґрунтовано та 

доведено доцільність такого дослідження та змін. 

. 

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

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


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 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. 

 

Відповідь на запит судді Конституційного Суду 

України О. Первомайського щодо спеціальної 

конфіскації від 2 жовтня 2020 року 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Прочитано лекцію аспірантам НЮрУ ім. 

Ярослава Мудрого на тему: "Проблеми 

класифікації кримінальних правопорушень" 

06.11.2020  

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) 

 

15 травня 2020 року, м. Харків. Науково-

практичний круглий стіл "Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації". НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України,  громадська організація 

«Всеукраїнська асоціація кримінального права». 

2-4 червня 2020 року м. Запоріжжя. Вебінар 

для українських науковців з використанням бази 

даних Web of science. 

5-6 червня 2020 року м. Дніпро, 

Міжнародна науково-практична конференція 

"Сучасне право творення: питання теорії та 

практики" Громадська організація "Правовий 

світ". 

12-13 червня 2020 року, м. Одеса. 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Актуальні проблеми реформування 

кримінальної юстиції". Інститут права, 

економіки та міжнародних відносин 

Міжнародного гуманітарного університету. 

1 липня 2020 року, м. Харків. Науково-

практичний круглий стіл на тему: " Запобігання 

корупції у приватному секторі" НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України,  громадська 

організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». 

25 вересня 2020 року, м. Харків ІV 

Харківський міжнародний юридичний форум 

"Людська гідність і гендерна рівність: 

конституційні метаморфози" 

22-23 жовтня 2020 року, м. Харків. 

Міжнародна науково-практична конференція з 

кримінального права «Реформування 

кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє». Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

НДІ вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України,  

громадська організація «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права». 

5 листопада 2020 року, м. Харків  Науково-

практичний семінар " Використання технологій 



штучного інтелекту у протидії злочинності" 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого 

3 грудня 2020 м. Харків Вебінар із 

обговорення проєкту нового КК України "Оцінка 

проекту нового КК України щодо його 

відповідності принципам кримінального права та 

міжнародним стандартам". Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Межі кримінально-правової політики в 

державі. Збірник тез Міжнародної науково-

практична конференції "Сучасне правотворення: 

питання теорії та практики". Дніпро, 2020. – 0, 5 

д.а. 

2. Кримінально-правові наслідки при 

звільненні особи від кримінальної 

відповідальності на підставі ст. 45 КК України. 

Юридичний науковий електронний журнал. № 7 

2020. (Електронний ресурс) Режим 

доступу:/http://www.lsej.org.ua/7_2020. Pdf – 0,87 

д.а. 

3. Юридична особа в кримінальному праві 

України. Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації. Харків "Право", 2020. – 0, 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

 

 

 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

 

 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

 

http://www.lsej.org.ua/
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) 

1. Аветчин О. Ю.  курсант 3 курсу ІПЮК для СБУ НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого Заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб: європейський та 

український досвід. 

2. Білоус І. А. Курсант 2 курсу, 2 групи ІПЮК для СБУ 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого  Розмежування готування до 

злочину та малозначних діянь  

 3. Лазуренко А. студентка 2 к. 4 ф.  Поняття форми 

співучасті в теорії кримінального права 

4. Філь О.О. курсант 3 курсу ІПЮК для СБУ НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого Проблемні питання щодо злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2020 р.).                                                                          (підпис) 


