
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Григор’єва Марина Євгеніївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

К.ю.н., доцент кафедри кримінального права №1 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Проблеми розвитку та вдосконалення 

кримінального законодавства України 

1,5 друк.арк 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Проблеми розвитку та вдосконалення 

кримінального законодавства України 

1,92 друк.арк 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

новим КК України. Збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції з кримінального права 

«Реформування кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє». Харків, 2020 – 0, 26 д.а. 

2. Специфіка заохочувальної норми, що передбачає 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з її дійовим каяттям. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

"Юриспруденція", № 46, 2020 – 0,73 д.а. 

3. Проблеми визначення місця юридичної особи в 

кримінальному праві України. Збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції  «Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії». 

Львів, 2020 – 0, 33 д.а. 

4. Особливості застосування норми про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її 

дійовим каяттям. "Юридичний науковий електронний 

журнал" № 10, 2021-0,6 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. 

Розроблено пропозиції та зауваження до двох проектів 

законів України про амністію (реєстр.№5249 та 5249-1)  

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  
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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 

15 лекцій на курсах підвищення кваліфікації за 

розробленою програмою "Психологічні та методологічні 

аспекти дистанційного навчання", 2 лекції для шкільних 

вчителів правознавства, 2 семінарських заняття з 

аспірантами на кафедрі 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та 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. Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

впровадження нового Кримінального кодексу в 

правову систему України», 7 квітня 2021 р. Харків 

(Україна), онлайн.  

2. Полілог «Відповідальність за кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я», Харків, 

Національний юридичний університет ім.Я.Мудрого, 

25 травня 2021 року, онлайн. 

3. Науковий семінар «Класифікація як проблема 

епістемології у кримінально правових науках», 

присвячений 90-річчю від дня народження проф. Л. М. 

Кривоченко. (20 квітня 2021 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого). 

4. Науково-практичний вебінар «Кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті 

Кримінального кодексу України». (25 трав. 2021 р., 

Харків). 

5. Вебінар "Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal 

Citation Reports" 07.09.2021 дистанційно на платформі 

Clarivate. 

6. .Вебінар "Швидке і коректне оформлення 

публікації з EndNote" 08.09.2021 дистанційно на 

платформі Clarivate. 
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7. Вебінар "Нові та старі можливості Web of Science 

Core Collection" 09.09.2021 дистанційно на платформі 

Clarivate. 

8. Вебінар ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права» «Порівняльний аналіз 

застосування чинного та проєкту нового КК України за 

кримінальні правопорушення проти прав людини» 

(Харків, 30 березня 2021 р., онлайн) 

9. V Харківський міжнародний форум (Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 20-24 вересня 2021 р.) 

10.  Сателітний захід «Проєкт нового КК України у 

вимірі верховенства права» V Харківського 

міжнародного форуму (Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 22 

вересня 2021 р.) 

11. Міжнародна наукова конференція «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 

зміст» (Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 21-22 жовтня 2021 р.) 

12. .Міжнародна наукова конференція «Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 

зміст», 20-22 жовтня 2021, Харків, Україна 

 9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

новим КК України. Збірник тез Міжнародної науково-

практичної конференції з кримінального права 

«Реформування кримінального законодавства України: 

сучасність та майбутнє». Харків, 2020 – 0, 4 д.а. 

2. Специфіка заохочувальної норми, що передбачає 

звільнення особи від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з її дійовим каяттям. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

"Юриспруденція", № 46, 2020 – 0,8 д.а. 

3. Проблеми визначення місця юридичної особи в 

кримінальному праві України. Збірник тез Міжнародної 

науково-практичної конференції  «Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії». 

Львів, 2020 – 0, 4 д.а. 

4. Особливості застосування норми про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її 

дійовим каяттям. "Юридичний науковий електронний 

журнал" № 10, 2021-0,8 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та 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  

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

.Гурток  24 студента 

1.Алієва А. "До питання про причинно-наслідковий 

зв’язок в кримінальному праві". 2.Зазека А. "Проблема 

притягнення до кримінальної відповідальності 

юридичних осіб". 3. Йовса Я. "Проблемні аспекти 

відмежування організатора від інших учасників 

кримінального правопорушення". 4.Кравцов  В. 

"Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми. 

Порівняльний аналіз законодавства України та 

зарубіжних країн". 5.Лукашенко М. "Особливості 

кримінально-правової кваліфікації повторності 

кримінальних правопорушень" 6. Гулієв І. "Кримінальна 

відповідальність як сучасна проблема кримінального 

права" 7. Глушко А. "Актуальність проблеми домашнього 

насильства в Україні" 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2021 р.).                                                                          (підпис) 
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