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1. Прізвище, ім’я та по батькові. 

Валентюк Марина Геннадіївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.  

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу. 

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

Міжнародно-правові стандарти ефективного захисту у кримінальному 

провадженні – 1,5 друк. арк. 

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

Міжнародно-правові стандарти ефективного захисту у кримінальному 

провадженні – 2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.).  

Статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на підставі 

проведеного дослідження розглянуто питання забезпечення належного 

поінформування підозрюваного у кримінальному провадженні про його права в 

аспекті практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд).  

Аналіз правових позицій Суду дозволив встановити, що інформація 

повинна надаватися одразу після того, як особу було позбавлено свободи або ж 

як тільки це стане можливим, тобто негайно. Своєчасне поінформування також 

полягає в тому, що кожному заарештованому чи затриманому слід повідомляти 

про його право на допомогу адвоката, обраного ним самим або призначеного, 

причому відразу ж у момент арешту чи затримання, до початку допиту, а також 
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при пред’явленні обвинувачень. 

На підставі узагальнення рішень ЄСПЛ виокремлені стандарти, вироблені 

у рішеннях ЄСПЛ, дотримання яких сприяє належному інформуванню 

підозрюваного про його права у кримінальному провадженні. До них слід 

віднести принаймні наступні: своєчасність та оперативність поінформованості 

зрозумілою мовою про: надані законом права, причини арешту; право зберігати 

мовчання (не давати показання щодо себе); користуватися правовою 

допомогою захисника, у тому числі й безоплатно; право на вільний вибір 

захисника; на добровільну, свідому, розумну відмову від правової допомоги 

захисника; обсяг (характер) обвинувачення; сукупність доказів, які покладені у 

підґрунтя обвинувачення; право на перекладача (якщо потрібно – його заміну) 

та письмовий переклад мовою, якою обвинувачений володіє, принаймні 

документів, під якими він ставить свій підпис. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

Не приймала. 

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

Не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Не рецензувала. 

5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України. 

Не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Не проводила. 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Не готувала. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Розробка наукового висновку (лист № 113/0/27-21 від 11 жовтня 2021 р.) 

у зв'язку з підготовкою розгляду кримінального провадження Третьою судовою 

палатою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Лекція в Інституті підвищення кваліфікації для юридичних кадрів СБУ на 

тему: «Досудове розслідування». 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не готувала. 

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

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

Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 

Міжнародна науково-практична конференція «Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки України», 17.05.2021 р., Київ-Харків, 

Міністерство внутрішніх справ України, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, Асоціація 

платників податків України, Український союз промисловців та підприємців; 

Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи вирішення», 

м. Харків, 27.05.2021 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Валентюк М.Г. Забезпечення поінформованості підозрюваного про його 

права в аспекті практики Європейського суду з прав людини. Питання 

боротьби зі злочинністю. 2021. Вип. 42. – 0,7 друк. арк. 

Валентюк М.Г. Міжнародно-правові стандарти кримінальної 

процесуальної діяльності: поняття та ознаки.  Журнал східноєвропейського 

права. 2021. № 93. – 0,9 друк. арк. 

Моторигіна М.Г.  Щодо взаємодії Служби безпеки України з Бюро 

економічної безпеки. Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної 

безпеки України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ-

Харків: Нац. акад. внутр. справ, 17 травня 2021 року. С. 186-188. – 0,2 друк. арк. 

Моторигіна М.Г. Етикет під час підготовки та у професійній діяльності 

юриста. Scientific and pedagogic intership «Ways of improving the training of qualified 

lawers in Ukraine and EU»: Intership proceedings, February 8 – March 19, 2021. 

Frankfurt an der Oder: «Baltija Publishing», 2021. С. 79-81. – 0,2 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Немає. 

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

наукометричних базах даних. 

Немає. 

9. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не являюсь. 

10.  Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не являюсь. 

11.  Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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12.  Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгук на автореферат дисертації Бабчинської Тетяни Володимирівни 

«Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог 

міжнародних стандартів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

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

назву стипендії/премії). 

Не була. 

14.  Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не працювала. 

15.  Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не брала участь. 

16.  Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Не приймала участь. 

17.  Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Почесна відзнака Національної Асоціації Адвокатів України ІІІ ступеня 

№ 024 від 06.10.2021 р. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

 

Протокол № __ від __________ 2021 р.  

 

 

 Звіт склав                                                                               ас.      Валентюк М.Г.

  

 

 

 Зав.  кафедрою                                                                     проф.    Капліна О.В.     


