
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 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-дослідної 

роботи. 

Злочини проти життя і здоров’я особи, які вчинені в 

медичній сфері: перспективи вдосконалення. 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Злочини проти життя і здоров’я особи, які вчинені в 

медичній сфері: перспективи вдосконалення. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Розділ підручника, наукові статті, розділ навчально-

методичного посібника 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 Проведено комплексне кримінально-правове 

дослідження проблем боротьби з торгівлею 

анатомічними матеріалами людини на 

пострадянському просторі та розроблено нові підходи 

до захисту життя та здоров'я людини в сфері медичної 

діяльності від злочинних посягань. 

             Досліджено злочини та кримінальні проступки, 

які вчиняються в медичній сфері. Встановлено, що 

залежно від способу фіксації суспільно небезпечних 

наслідків медичних правопорушень у конструкції 

складу кримінального правопорушення усі вказані 

наслідки можна класифікувати на відповідні групи. 

Доведено, що використання оціночного поняття «тяжкі 

наслідки» в медичних правопорушеннях є об’єктивною 

необхідністю, яка адекватно відображає специфіку 

шкоди, яка заподіюється об’єкту кримінально-правової 

охорони.   

          Досліджено сильний біль та страждання, як 

суспільно-небезпечні наслідки кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 127 КК України. 

Проведено науковий аналіз особливостей виявлення та 

доведення катування на практиці.   

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 Кодексу України  про 

адміністративні правопорушення та Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності у 

сфері  



цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» 

(реєстр. № 2607 від 17.12.2019 р.). Звернення № 04-

27/3-200 від 22 січня 2020 р.; 

 

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. 

 

– 

 

 

 

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 кафедри 

кримінального права № 1 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого на запит № 1257 

від 26 жовтня 2020 року директора ДП «Сумський 

облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України». 

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) 

           IV Харківський міжнародний юридичний 

форуму (23-24 вересня 2020 року) 

           Науково-практичний семінар «Використання 

технологій штучного інтелекту у протидії злочинності» 

(29 жовтня 2020 р.). 



          Міжнародна наукова конференція "Реформування 

кримінального законодавства України: сучасність та 

майбутнє" (22-23 жовтня 2020 року). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

          Гринчак С.В. Суспільно небезпечні наслідки 

кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері 

медичної діяльності. Проблеми законності. 2020. Вип. 

150. С. 150-160. doi: 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3240916 [in Ukrainian] 0,86 

д.а. 

          A. Serebrennikova, N. Kala, S. Grynchak. 

et al. Comparative analysis of foundations of legal 

regulation of criminal liability for organ trafficking in the 

russian federation, kazakhstan, and the european union / // 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. — 

2020. — Vol. 11, no. 4 (50). — P. 37. — С. 1405-1415. 

DOI 10.14505/jarle.v11.4(50).37. 0,25 д.а. 

          Tavolzhanska Yu., Grynchak S., Pcholkin V., 

Fedosova O. Severe pain and suffering as effects of 

torture: medical and legal practice of detection. Georgian 

Medical News, October 2020, VOL. 307 No. 10. 

(публікація в Scopus, редакція журналу підтвердила 

виконання авторами усіх необхідних вимог і наразі 

очікується публікація статті)  0,36 д.а.            

          Кримінальне право України: Особлива частина: 

підручник / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. 

; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 6-те 

вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2020 – 768 с. 

0,60 д.а. 

           Навчально-методичний посібник для самостійної 

роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право України. Особлива частина» 

відповідно до вимог ECTS для студентів ІІІ курсу / 

уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, C.В. Гринчак та ін. – 

4-те вид., переробл. і допов. – Х., 2020. – 176 с.(зданий у 

видавництво). 0,35 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus,WebofScience (тільки 

проіндексовані) 

       A. Serebrennikova, N. Kala, S. Grynchak. 

et al. Comparative analysis of foundations of legal 

regulation of criminal liability for organ trafficking in the 

russian federation, kazakhstan, and the european union / // 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. — 

2020. — Vol. 11, no. 4 (50). — P. 37. — С. 1405-1415. 

DOI 10.14505/jarle.v11.4(50).37. 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

      Гринчак С.В. Суспільно небезпечні наслідки 

кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері 

медичної діяльності. Проблеми законності. 2020. Вип. 

150. С. 150-160.  

doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.3240916 [in Ukrainian] 

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://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) 

          Волочкова М.  Статева свобода та статева 

недоторканність: стан кримінально-правової охорони 

(тези знаходяться в редакції); 

           Пазенко А. Зґвалтування у новій редакції КК 

України (тези знаходяться в редакції);; 

           Пономаренко А. Деякі питання застосування ст. 

296 КК України з позицій правової визначеності (тези 

знаходяться в редакції); 

            Скобова О. Практика застосування ст. 441 

Кримінального кодексу України//Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

"Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності" (17-18 квітня 2020 р. м. 

Львів) - С. 111-114. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

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


