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 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. 

Кримінально-правова кваліфікація медичних 

злочинів та кримінальних проступків. 

 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінально-правова кваліфікація медичних 

злочинів та кримінальних проступків. 
 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези наукової доповіді 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

 Проведено комплексний науково-практичний аналіз 

становлення, розвитку та реформування законодавства, 
яке забезпечує трансплантацію анатомічних матеріалів 

людині. Системно досліджено законодавство у сфері 

трансплантології та зміни які у ньому відбулися, 

виявлено усі зміни внесені до ст. 143 КК України 
протягом її чинності, встановлено вплив цих змін на 

практику застосування ст. 143 КК України.  

Досліджено новели проекту КК України присвячені 
кримінально-правовій охороні здоров'я людини в сфері 

медичної діяльності, що надало можливість висловити 

відповідні пропозиції та зауваження. 
Проведено комплексне наукове дослідження 

Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод як важливого інструменту підтримання 

європейського публічного правопорядку. 

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 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 

   –        

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 (Харків, 20-24 вересня 2021 року).  

          Міжнародна наукова конференція "Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 
зміст" (Харків, 20-22 жовтня 2021 року).  

Науково-практичний вебінар "Кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров'я в проєкті 
кримінального кодексу України" (Полтава, 25 травня 

2021 р.). 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2021 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

         Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за 

незаконну трансплантацію: минуле, сучасне, майбутнє  

Проблеми законності. 2021. Вип. 154. С. 244-256. doi: 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/239077/239758 [in 
Ukrainian] 0,87 д.а. 

Alla A. Grynchak, Yuliia S. Tavolzhanska, Serhii V. 

Grynchak, Viktor S. Smorodynskyi, Kateryna V. Latysh. 

Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms as a constitutional instrument of 

European public order. Public Organization Review: A 

Global Journal. (Accept by the journal) 1,25 д.а. 
Гринчак С.В. Кримінальні правопорушення в 

медичній сфері: новели проекту КК України// Особлива 

частина Кримінального кодексу України: система та 
зміст: матеріали між нар. наук. конф., м. Харків, 20-22 

http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/239077
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/239077


жовтня 2021 р. /- Харків : 2021 (тези передані до 

редакції) 0,25 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. 

 

         Гринчак С.В. Кримінальна відповідальність за 

незаконну трансплантацію: минуле, сучасне, майбутнє  

Проблеми законності. 2021. Вип. 154. С. 244-256. doi: 
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/239077/239758  

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 ) 

Відгук на автореферат дисертації Артюхової В. В. 

«Хуліганство: кримінально-правове та кримінологічне 

пізнання», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. 

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. 

Подяка Харківського міського голови за багаторічну 

сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, 

вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова. 

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 _________2021 р.).                                                                   

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/239077
http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/239077
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