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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 Верховним Судом» (1,0 друк. арк.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Перегляд судових рішень Верховним Судом» (1,7 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 навчальних посібників. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено особливості 

перегляду судових рішень Верховним Судом, 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 наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України  ̶  участі не приймав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам  ̶  лекцій не проводив. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян  ̶  відповіді не 

готував. 
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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 ІІ Харківському кримінальному процесуальному полілозі 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції» 

(12 грудня 2019 року, м. Харків). 
Приймав участь у науково-практичному семінарі Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України (5 листопада 2020 року, 

м. Харків). 
9. Видавнича діяльність  

1. 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, 2020. 290 с. (0,3 друк. арк.) 
2. Співавторство у виданні навчального посібника для підготовки до 

складання вступного випробування в магістратуру: Кримінальний процес: 

навч. посіб. для підгот. до складання вступного випробування в магістратуру у 

форматі ЗНО / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків: 
Право, 2020. 226 с. (0,3 друк. арк.) 
9.1 Перелік надрукованих публікацій, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 
Співавторство у наукових статтях: 

1. Vapniarchuk V. V., Kaplina O. V., Titko I. A. , Maryniv V. I., Lazukova 
O. V. The burden of criminal procedural proof. Journal of Advanced Research in 
Law and Economics, 2019. Volume X, Issue 1(39). Р. 386   ̶  394. (Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Scopus). (0,2 друк. арк.) 
2. Maryniv V. I., Karpenko M. O., Berezhnyi O. I. The medical criterion of 

recognition of person's insanity defence: ukrainian and foreign experience. 
Wiadomości Lekarskie. 2019. Volume 72, Issue 12, part 2. P. 2609   ̶   2614.  
(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Scopus and Web of 
Science). (0,3 друк. арк.) 

3. Oleksandr Shevchuk, Yuliia Mekh, Volodymyr Maryniv. Aspects of legal 
regulation of the provision of medical services. Amazonia Investiga. 2020. 
Volume 9, Issue 27. P. 357 366.  (Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science). (0,3 друк. арк.) 
 
 
 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 
Співавторство у науковій статті: 

1. Капліна О. В., Маринів В. І., Демура М. І. Тимчасовий доступ до речей і 

документів: проблеми застосування. Проблеми законності. № 149. С. 200-212 
(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща). (0,3 друк. арк.) 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – 

 Є членом редколегій двох наукових видань:  

1. Електронного юридичного журналу «Вісник Асоціації кримінального 

права України»; 

2. Збірки наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса. 

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 – не отримував.  
  
  
Доцент кафедри 
кримінального процесу      Володимир МАРИНІВ 
 
Затверджено на засіданні кафедри «___» __________ 2020 р. , протокол № _____ 
 
Завідувач кафедри 
кримінального процесу      Оксана КАПЛІНА  


