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1. Прізвище, ім’я, по-батькові – Маринів Володимир Іванович. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – к.ю.н., доцент, директор 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – не 
запланована. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької робот – . 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.) - навчальний посібник, наукові статті, тези 
наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів -. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів - не приймав. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) - 

не приймав. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів - не здійснював. 
5.3. Роботу консультантом комітетів Верховної Ради України - не 

виконував. 
5.4. Роботу консультантом інших вищих та державних органів влади 

- не виконував. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень - не здійснював. 
6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів - не здійснював. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування - не приймав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не читав. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян - не брав 
участі. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 
органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - не 
являюсь. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 
конференції, дату та місце проведення). 



Приймав участь у всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Проблеми реформування прокуратури» (Харків, 15 квітня 2016 р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.) дати перелік наукових робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 

Навчальні посібники: 
- Кримінальний процес: навч. посіб. для підготовки до іспиту / 

О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Харків: Право, 2016. – 296 
с. (2, 2 друк. арк.); 

- Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному 
провадженні: навч. посіб. для підгот. до заліку / О. В. Капліна [та ін.]. – Харків: 
Право, 2016. – 96 с. (0, 7 друк. арк.). 

Статті: 
- Марынив В.И. Принцип обеспечения права на обжалование судебных 

решений в уголовном производстве Украины // Правовой журнал «Legea si 
Viata». – 2016. – № 1. - с. 72-76 (0,2 друк. арк.); 

- Маринів В.І. Деякі проблеми функціонування судів апеляційної 
інстанції щодо перегляду судових рішень у кримінальному провадженні / В.І. 
Маринів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: 
юридичні науки. – 2016. – Вип. 3. – Том 2. – С. 107 – 110 (0,2 друк арк.). 

Тези: 
- Маринів, В. І. Деякі проблеми оскарження прокурором судових рішень у 

кримінальному провадженні [Текст] / В. І. Маринів // Проблеми реформування 
прокуратури: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 15 квітня 2016 р.) / 
Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, каф. орг. суд. та прав. органів. - Харків: Право, 
2016, с. 114 – 116 (0,1 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. - не має 
публікацій. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Ні.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є - не є 
членом спеціалізованої вченої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - не брав участі. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські - не брав участі. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) - ні. 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році: 
– Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації за 

вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в 
галузі освіти, сумлінну працю та високий рівень професійної майстерності; 

– Подяка Голови Харківської обласної за вагомий внесок у 
становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, захисту 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%86.$%3C.%3E%29


конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста. 

16. Співробітництво з закордонними організаціями – не брав участі. 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - не 

брав участі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році - не отримував. 
19. Наукове керівництво – під моїм керівництвом захищено дисертацію 

Тлепової М.І. «Процесуальне становище потерпілого під час досудового 
розслідування». Здійснюю керівництво здобувачами Бутенко В.Б.,                   
Шишман Д.М. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  №     від  __________2016 р. 
 
           В.І. Маринів 
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