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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. 

Звільнення від кримінальної відповідальності, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-дослідної 
роботи. 

Проблеми звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у злочинах проти громадської 
безпеки -1 д.а. 
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям за міжнародним законодавством – 1 
д.а. 
Відмежування дійового каяття від примирення з 
потерпілою особою – 0, 75 д.а. 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези). 

Наукові статті 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

Розроблені наукові роз’яснення та рекомендації з 
актуальних питань щодо звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

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 норм. актів. 

 

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 соціолог. досліджень  

 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму Верховного 
Суду України, їх рецензування 

 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

1 лекція на тему: «Звільнення від кримінальної 
відповідальності». 

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної влади, 
організацій, громадян 
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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) 

Приймала участь у всіх конференціях, які проводилися 
в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого.  

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 
р. робіт та їх обсяг. 

1.Проблеми звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у злочинах проти громадської 
безпеки // Порівняльно-аналітичне право - 2016.–№ 4 
(Електронний ресурс) Режим доступу: http: 
//Isej.org.ua/4_2016. Pdf -1 д.а. 
2. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием по зарубежному 
законодательству // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России .- №5 
– 2016. – 1 д.а. 
3. Отграничение деятельного раскаяния от примирения 
с потерпевшим//Актуальные проблемы российского  
права - №9-2016. – 0,75 д.а. 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus  

 

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 ) 

Відзив на автореферат дисертації Брящея Руслана 
Ігоровича «Звільнення від покарання як форма 
кримінально-правового реагування на вчинення 
злочину», поданої на здобуття наукового ступеню 
кандидата юридичних наук. 

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 Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами  

 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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