
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Маринів Володимир Іванович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального процесу (0,5 ставки). 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Перегляд судових рішень в апеляційній та касаційній інстанціях» (1,0 друк. 

арк.) 

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

«Перегляд судових рішень в апеляційній та касаційній інстанціях» (4,7 друк. 

арк.) 

4.1.Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Наукові статті, розділи підручника та навчального 

посібника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено особливості 

перегляду судових рішень в апеляційній та касаційній інстанціях, визначено 

прогалини правового регулювання інституту перегляду судових рішень в 

національному законодавстві та запропоновано шляхи їх усунення. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

– участі не приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів)   ̶  

участі не приймав. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів   ̶ не здійснював. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України   ̶ не працював. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади  ̶ є 

членом Комісії з питань правової реформи (з питань розвитку юридичної 

освіти). 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1.Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень   ̶ не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів   ̶ не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування   ̶ 

участі не приймав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам  ̶  лекцій не проводив. 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян  ̶  відповіді не 

готував. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих)  ̶   ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах. 

Приймав участь у круглому столі «Арешт майна як захід забезпечення 

кримінального провадження: проблеми застосування» (18 квітня 2019 року, 

м. Полтава). 

Був співорганізатором Х (ювілейної) Всеукраїнської наукової конференції 

студентів та аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима 

молодих дослідників» (22 травня 2019 року, м. Харків). 

Приймав участь в міжнародному тренінгу «Social Innovations Week@MRU» 

(14-18 жовтня 2019 року, м. Вільнюс – Литва).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. Видавнича діяльність  

1. Співавторство у виданні підручника: Кримінальний процес : підручник / 

О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін. ; за заг. ред. О. В. Капліної, 

О. Г. Шило. Харків: Право, 2019. 584 с. (Глава 26 § 1, 3, 4, глава 27) (2,5 друк. 

арк.) 

2. Співавторство у виданні навчального посібника для підготовки до 

іспиту: Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна, 

М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.  Харків : Право, 2019. 296 с. (0,3 друк. арк.) 

3. Співавторство у виданні навчального посібника для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання: Кримінальний процес: навч. посіб. для 

підгот. до зовнішнього незалежного оцінювання / О. В. Капліна, М. О. 

Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2019. 208 с. (0,3 друк. арк.) 

9.1 Перелік надрукованих публікацій, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

1.  Lapkin A.A., Maryniv V.I., Yevtieieva D.P., Stolitnii A.C., Borovyk A.D. 

Compensation for damage caused by offences as the way of protection of victims’ 

rights (On the example of Ukraine): The economic and legal aspects. Journal of 

legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019, Volume 22, Issue 3, 10 p. (Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus). (0,2 друк. арк.) 

2. Yevtieieva D.P., Lapkin A.A., Maryniv V.I., Puberty vs. age: on the issue of a 

warning sign of a victim of non-violent intercourse with a minor. Georgian medical 

news. 2019, № 6 (291), рр. 145-150. (Журнал включено до міжнародної науко- 

метричної бази Scopus). (0,2 друк. арк.) 

 

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


 3 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

  Статті: 1. Маринів В. І. Особливості апеляційного оскарження судових 

рішень у підготовчому кримінальному провадженні. Правові горизонти / Legal 

Horizons. Навчально-науковий інститут права Сумського державного 

університету. Суми, 2019. № 15 (28). С. 81-85. (Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща) (0,7 друк. арк.) 

2. Маринів В. І. Деякі проблеми апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді під час досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія право. Ужгород, 2019. Випуск 57. Т. 2. С. 

108-111. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща) (0,5 друк. арк.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не 

являюся. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є   ̶ ні. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські  ̶  не готував. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями   ̶ не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією  ̶  участі не 

приймав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі  ̶  участі 

не приймав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

 Нагороджений почесним знаком (орденом) ІІІ ступеня Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого на відзнаку заслуг перед 

університетом. 

 Нагороджений почесною грамотою Центрального комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

  

Доцент кафедри 

кримінального процесу              В.І. Маринів 

 

Затверджено на засіданні кафедри «___» __________ 2019 р. , протокол № _____ 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу              О.В. Капліна   


