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1. Шило Ольга Георгіївна 

2. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності. 

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

   «Правовий статус слідчого судді в кримінальному провадженні»  (2,0 друк. арк.) 

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

«Судовий контроль у кримінальному провадженні: проблеми правового 

регулювання та правозастосування» (3,1 друк. арк.) 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – навчальні посібники, наукові 

статті та тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

розглянуто проблемні питання правового статусу слідчого судді в кримінальному 

провадженні, а також запропоновано шляхи розв’язання деяких питань, що 

виникають у правозастосовній діяльності (зокрема, щодо дотримання 

конституційних прав учасників  кримінального провадження тощо). 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

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

Запити НАПрН України: 

-  підготовлено науковий висновок на запит Генеральної прокуратури 

України щодо обсягу та предмета доказування при розслідування і підтриманні 

державного обвинувачення злочину, передбаченого статтею 368-2 КК України 

(жовтень 2016 р.) 

Верховна Рада України: 

 -  Проф. Шило О.Г. сумісно із проф. Капліною О.В. та колективом 

викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД  
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було підготовлено відповідь на запит Голови Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України щодо 

необхідності розробки нових Законів України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність»  (квітень 

2016 р.); 

 -  Проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Філіним Д.В.  на запит  Голови Комітету  

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності  Верховної Ради України  було підготовлено пропозиції та зауваження 

щодо проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації 

функцій прокуратури»), внесений народними депутатами України В. 

Карпунцовим, С. Алєксєєвим, А. Помазановим, Р. Романюком, С. Драюком, М. 

Паламарчуком, В. Яніцьким (реєстр. № 5177 від 23.09.2016 р.). (жовтень 2016 р.); 

 - Проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Філіним Д.В.  на запит Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України було підготовлено висновок щодо 

обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту стосовно внесення зміни 

до статті 218 КПК України щодо уточнення суб’єкта вирішення спору про 

підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України (жовтень 2016 р.); 

 -  проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Давиденко С.В.,  ас. Повзиком Є.В. та ас. 

Марочкіним О.І. на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  було підготовлено  

пропозиції та зауваження щодо   щодо проектів законів України  «Про внесення 

змін до статті 469 Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих 

питань удосконалення інституту угод про визнання винуватості між прокурором 

та підозрюваним чи обвинуваченим» (реєстр. № 5211 від 03.10.2016 р.); «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих 

питань визначення підслідності для забезпечення оперативності та ефективності 

кримінального провадження» (реєстр. № 5212 від 03.10.2016 р.); «Про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо подань про надання згоди на 

притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного 

депутата України» (реєстр. № 5213 від 03.10.2016 р.)  (листопад 2016 р.); 

 -  проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Фоміним С.Б. та викладачами кафедри 

кримінального процесу  на запит Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було підготовлено 

зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині 

реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів)» (листопад 

2016 р.) 

 

 Конституційний Суд України: 

 -  проф. Шило О.Г. сумісно із проф. Капліною О.В. та колективом 

викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД на 

запит Судді Конституційного Суду України  було підготовлено відповідь щодо 

питання чи можуть бути переглянуті Верховним Судом України рішення суду 

касаційної інстанції, постановлені до 28 березня 2015 року, з підстав, 

передбачених пунктом 2 частини першої статті 445 КПК 2012 року в редакції 

Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 

№192 – VIII у взаємозв’язку з частиною 1 статті 58 Конституції України та 

частиною 1 статті 5 КПК (квітень 2016 р.). 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

 - Проф. Шило О.Г. сумісно із колективом викладачів кафедри 

кримінального процесу та ОРД було підготовлено Пропозиції та зауваження до 

проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою 

усунення корупційних ризиків при його застосуванні»  (жовтень 2015 року); 
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 - Проф. Шило О.Г. сумісно із колективом викладачів кафедри 

кримінального процесу  та кримінального процесу та ОРД підготовлено 

Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (№ 3726 від 28.12.2015 р.), внесеного народними 

депутатами України Паламарчуком М. П., Кожемякіним А. А., Продан О. П., 

Тетеруком А. А. (січень 2016 року); 

 - Проф. Шило О.Г. сумісно із колективом викладачів кафедри 

кримінального процесу  та кримінального процесу та ОРД  було підготовлено 

Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного 

бюро розслідувань» (№ 4099-1), внесеного народним депутатом України 

Вінником І. Ю.)   (березень 2016 р.); 

 - Проф. Шило О.Г. сумісно із колективом викладачів кафедри 

кримінального процесу  та кримінального процесу та ОРД  було підготовлено 

висновок  щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо діяльності Державного бюро розслідувань (реєстр. №4099-1 від 

19.02.2016 р.) та проекту Закону України про внесення зміни до Розділу ХІ 

«Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України щодо 

строків проведення додаткового розслідування (реєстр. № 4107 від 18.02.2016 р.)  

(березень 2016 р.); 

 -  Проф. Шило О.Г. сумісно із проф. Капліною О.В.  було підготовлено 

відповідь на запит щодо необхідності розробки нових Законів України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та «Про правоохоронні органи та 

правоохоронну діяльність»   (квітень 2016 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Зав. кафедрою д.ю.н., проф. Шило О.Г., відповідно до постанови № 1 від 07 

лютого 2014 року «Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ» є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
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 Також проф. Шило О.Г., відповідно до Постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 16 вересня 2016 року № 15 «Про внесення змін до Положення 

про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України» була обрана  

членом наукової консультативної ради Верховного Суду України за кримінально-

правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; 

кримінальний процес; адміністративно-деліктне право.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Запит  Науково-консультативної  ради при Верховному Суді України : 

 -  проф. Шило О.Г. було надано науковий висновок щодо неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, 

передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України, що зумовило 

ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо 

Майоренка М.М., засудженого вироком Дарницького районного суду м. Києва від  

25.11. 2015 року (на виконання ухвали судді Верховного Суду України Б.М. 

Пошви) (жовтень 2016 р.) 

-  проф. Шило О.Г.  було підготовлено  науковий висновок члена Науково-

консультативної ради при Верховному Суді України Верховного Суду України 

стосовно норм кримінального процесуального закону,  які неоднаково застосовані 

судом касаційної інстанції за заявою заступника Генерального прокурора України 

Заліска О.І. про перегляд ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних 

справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 06 жовтня 2015 року щодо Зайченка Олександра 

Григоровича та Нікітіної Тетяни Владиславівни  (листопад 2016 р.); 
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Запит Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ України: 

 -  проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Давиденко С.В. на запит судді судової 

палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ було підготовлено роз’яснення стосовно порядку 

внесення прокурором вищого рівня на підставі ч. 4 ст. 36 КПК України змін 

та/або доповнень до апеляційних, касаційних скарг прокурора, який брав участь у 

судовому провадженні (квітень 2016 р.) 

 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Проф. Шило О.Г. у вересні 2016 року взяла участь у роботі семінару на 

тему: “Практичні питання реалізації інституту слідчого судді відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України”, який проводився в м. 

Харкові у Харківському відділенні Національної школи судей України з метою 

періодичного навчання суддів місцевих загальних судів підвищення рівня 

кваліфікації на теми, передбачені програмою семінару для періодичного навчання 

суддів місцевих загальних судів,  упродовж  8 академічних годин. 

  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Запити Генеральної прокуратури України: 

  - проф. Шило О.Г. сумісно із проф. Капліною О.В. та колективом викладачів 

кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД на запит 

департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України було 

підготовлене наукове тлумачення п.20-1 Перехідних положень КПК України 

(червень 2016 р.); 

 -  проф. Шило О.Г. на запит Генеральної прокуратури України підготовлена 

Наукова думка із питань обсягу та предмету доказування при розслідуванні і 

підтриманні державного обвинувачення злочину, передбаченого статтею 368-2 

КК України (жовтень 2016 р.); 
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 -  проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Давиденко С.В. та ас. Пановою А.В. на 

запит Заступника Генерального прокурора України   було підготовлено науково-

правовий висновок щодо питань інституту підслідності та  окремих особливостей 

допустимості доказів (жовтень 2016 р.) 

 - проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Фоміним С.Б та викладачами кафедри 

кримінального процесу на запит заступника Генерального прокурора України 

було підготовлено науково-правовий висновок щодо питань інституту 

підслідності, окремих особливостей допустимості доказів та  початку досудового 

розслідування (жовтень 2016 р.); 

 - проф. Шило О.Г. було підготовлено відповідь на запит Генеральному 

прокурора України  Луценка Ю.В.  щодо питання стосовно суперечності ч. 2 ст. 24 

КПК (стосовно права на оскарження судових рішень особою, яка не брала участь у 

судовому розгляді) змісту ст. 394 КПК, якою закріплено вичерпний перелік 

суб’єктів і підстав оскарження вироків на підставі угоди (жовтень 2016 р.). 

 

Запит Управління Служби безпеки України в  Харківській області : 

 -  проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Фоміним С.Б.  на запит начальника 

Управління Служби безпеки України в  Харківській області було підготовлено 

відповідь стосовно питань імунітету, яким користується дипломатичний агент від 

кримінальної юрисдикції держави перебування відповідно до ч. 1 ст. 31 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р.   (Конвенція 

ратифікована із застереженням Указом Президії Верховної Ради СРСР  N 2208-VI 

(v2208400-64) від 11.02.1964 р. ) (червень 2016 р.). 
  

Запит прокуратури Харківської області: 

 - проф. Шило О.Г. сумісно із проф. Капліною О.В. та колективом викладачів 

кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД  на запит  

Першого заступника прокурора Харківської області старшого радника юстиції 

А.Б. Степанова відповідь щодо надання роз’яснень застосування окремих норм 

кримінального процесуального законодавства України (листопад 2015 р.) 
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  Підготовлено інші відповіді на запити:  

 - проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Філіним Д.В. на запит заступника 

начальника слідчого управління Національної поліції України  Головного 

управління Національної поліції в Харківській області Ахтямова О.Ф.  було 

надано роз’яснення змісту п. 2 ч. 1 статті 50 КПК України, в частині необхідності 

надання адвокатом ордеру поряд з договором із захисником або дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги (лютий 2016 р.); 

 - проф. Шило О.Г. сумісно із колективом викладачів кафедри кримінального 

процесу та кримінального процесу та ОРД  на запит прокурора Харківської 

області державному раднику юстиції 3 класу Ю.Б. Данильченка було надано 

роз’яснення щодо застосування окремих норм кримінального процесуального 

законодавства України та здійснення їх наукового аналізу з метою однакового 

застосування у кримінальному провадженні (березень 2016 р.); 
  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите 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). 

- семінар «Питання організації діяльності прокурора як спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції та застосування 

антикорупційного законодавства» на базі прокуратур Дніпропетровської, 

Львівської, Одеської, Харківської областей та м. Києва, що проводився 

Прокуратурою Харківської області 05 січня 2016 р. ; 

- П засідання Харківської регіональної ради з питань реформи юстиції за 

темою «Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні» у рамках 

Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Всеукраїнська громадська 

організація «Асоціація правників України» 04 лютого 2016 р.; 

- Науково-теоретичний семінар «Кримінально-правова відповідальність 

людини», що проводився на базі Координаційного бюро з проблем кримінального 
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права відділення кримінально-правових наук НАПрН України, кафедри 

кримінального права №1 та №2 Національного юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого, сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби 

зі злочинністю НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса 03 березня 2016 р.; 

- Науково-практичний семінар «Проблемні питання застосування КПК при 

проведенні НС(Р)Д» на базі Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процессу, Інститут підготовки 

юридичних кадрів для органів СБУ,  23 березня 2016 р., м. Харків 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

реформування прокуратури», яка проводилася Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого, кафедрою  організації судових та 

правоохоронних органів, Союзом юристів України, первинною профспілковою 

організацією студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава 

Мудрого, 15 квітня 2016 р., Харків 

- Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в 

Україні» на базі кафедри кримінології Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 19 квітня 2016 р., м. Харків 

 - IV Міжнародна науково-практична конференція “Сектор безпеки України: 

виклики сьогодення» на базі кафедри адміністративного права,  адміністративного 

права та адміністративної діяльності, Слідчо-криміналістичного  інституту, 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Асоціації 

фахівців з безпекознавства, Головного управління Європейської поліцейської 

асоціації України в Харківській області, 20 травня 2016 р., м. Харків; 

 - Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової 

реформи», який проводився НАПрН України, координатором проектів  ОБСЄ в 

Україні, за участі: Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, Лодзинського університету, університету Миколаса Ромеріса, 19-20 

травня 2016 р.; 

 - VII Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання 

кримінального процесу очима молодих дослідників», присвяченої 85-річчю зі дня 
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народження академіка АПрН України, засл. діяча науки і техніки д.ю.н., проф. 

Грошевого Ю.М. , що проводилася на базі кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 24 травня 2016 

р.; 

 - Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»  на 

базі Інституту підготовки кадрів для Служби безпеки України, Національного 

юридичного університеу імені Ярослава Мудрого, 27 травня 2016 р., м. Харків 

 - Перший Київський конституційний полілог на тему: «20 років Конституції 

України: суспільство і влада в конституційному процесі», який проводився 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно із Інститутом держави і права ім 

В.М. Корецького, Конституційною комісією та Радою з питань судової реформи, 

іншими зацікавленими державними органами і міжнародними організаціями, що 

були стратегічно визначені Конституційною Комісією, Стратегією Сталого 

розвитку «Україна – 2020» та Стратегією реформування судоустрою судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 22-24 червня 2016 р., Київ ; 

  - Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція 

кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування», що проводилася на базі Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України, 

громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», 12-13 

жовтня 2016 р. Харків; 

 - Постійно діючий науково-практичний семінар «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»  на базі Інституту підготовки кадрів 

для Служби безпеки України, Національного юридичного університеу імені 

Ярослава Мудрого, 21 жовтня 2016 р., м. Харків; 

 - Семінар «Проблеми під час внесення відомостей до ЄРДР за фактами 

катування та іншого жорстокого поводження з громадянами працівниками 

правоохоронних органів області, а також при проведенні першочергових слідчих 

дій у кримінальних провадженнях зазначеної категорії: шляхи їх вирішення», 

30.11.2016 р., Прокуратура Харківської області. 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

 Навчальні посібники: 

 Шило О.Г. (у співавторстві) Судовий контроль у кримінальному 

провадженні: навч. посіб. для підготовки до заліку / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, 

В.І. Маринів та ін. – Х.: Право, 2016. – 96 с. (загальний обсяг авторського тексту 

1,0 друк. арк.). 

Коментарі законодавства:  

 Шило О.Г. Позовна давність: коментар судової практики / під ред. І.В. 

Спасибо-Фатєєвої. (у співавт. із Барановою Л.М. – Харків: ЦИВІЛІСТИЧНА 

ПЛАТФОРМА, 2016. – 148 с. (С.103-105) (авторський внесок 0,4 д.а.) 

 Статті: 
 
  Шило О.Г., Шаренко С.Л. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: 

проблеми правового регулювання і правозастосування/О.Г. Шило, С.Л. Шаренко. 

– Вісник кримінального судочинства. – 2016. – №1. – С. 50-57 (загальний обсяг 

авторського тексту 1,0 друк. арк.); 

  Шило О.Г. Проблеми адаптації  кримінального процесуального 

законодавства України до права Європейського Союзу / О. Шило //Зб.наук.праць 

«Вісник Національної академії правових наук України».- 2016.- № 2(85).-С.109-

122 (0,5 друк.арк.)   

 Шило О.Г. Проблема адаптації кримінально процесуального законодавства 

України до права Європейського Союзу: доповідь на Східноєвропейському 

форумі з правової реформи «20 років Конституції України: європейська правова 

традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 травня 2016 

р.) / О. Шило // Зб.наук.праць «Вісник національної академії правових наук 

України».- 2016.- № 3(86).-с.102-110 (0,5 друк.арк.)   
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Тези: 

  Шило О.Г. Проблемні питання досудового розслідування злочинів, 

учинених із застосуванням комп’ютерних технологій та/або використанням 

мережі Інтернет// Матеріали «круглого столу» «Міжнародні стандарти з 

кібербезпеки та їх застосування в Україні» (м. Харків, 19 квіт.2016 р., м. Харків)/  

за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.  – Х. :   Право, 2016. –  88 с. (С. 10-13) (0,2 

д.а.); 

 Шило О.Г. Актуальні питання застосування арешту майна в кримінальному 

провадженні // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-

практ.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) 

та ін.. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. – 382 с. (С.375-378) (0,3 д.а.); 

 Шило О.Г. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав людини: 

спірні питання правозастосування// Досудове розслідування: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-практ.семінару (м. 

Харків, 21 жовт.2016 року)/ редкол.:  В.В. Федосєєв (голов.ред.), М.В. Членов 

(заст.голов.ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип.8. – 222 с. (С.104-107) (0,2 д.а.) 

 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 -  

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

  Шило О.Г. є членом редакційних колегій наступних наукових видань, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Науково-практичний журнал  «Вісник кримінального судочинства»; 

2. Загальнодержавний науково-практичний фаховий журнал «Право 

України»; 

3. Збірник наукових праць «Вісник Національної академії правових наук 

України»; 

4. Республіканський міжвідомчий науковий збірник «Проблеми законності» ; 
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5. Щорічний збірник наукових праць науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності АПрН України «Питання боротьби зі злочинністю  

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Шило О.Г. є членом двох спеціалізованих вчених рад:  

- Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого із захисту дисертацій на здобуття наук. ступеня доктора (кандидата) наук  

за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність;  

- заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086 для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 

спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура; 12.00.11 – міжнародне право у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Також Шило О.Г. є членом науково-методичної ради Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

  -  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Кандидатські:  

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Крикливця Дмитра Євгеновича «Реалізація засади змагальності 

під час розгляду скарг слідчим суддею», Львівський національний університет 

імені Івана Франка, м. Львів, 17.06.2016 р., (ас. Марочкін О.І.);   

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Старенького Олександра Сергійовича «Кримінальні 

процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 

розслідуванні», Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  м. 

Київ, 13.05.2016 р. (доц. Давиденко С.В.); 
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Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Литвина Олександра Валерійовича “Кримінально-процесуальне 

доказування у стадії судового розгляду”, Національний університет «Одеська 

юридична академія», м. Одеса, 13.05.2016 р. (доц. Фомін С.Б.); 

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Боржецької Наталії Леонідівни «Форми закінчення досудового 

розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 18.05.2016 р. (ас. 

Марочкін О.І.);  

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Чупрікової Ірини Леонідівни «Допустимість доказів у світлі 

нового Кримінального Процесуального кодексу», Національний університет 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 13.05.2016 р. (доц. Філін Д.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Пєшого Даніїла Артуровича “Засада законності та її 

забезпечення у досудовому кримінальному провадженні”, Національна академія 

внутрішніх справ, м. Київ, 23.03.2016 р. (ас. Повзик Є.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Щадило Анатолія Антоновича “Правові та організаційні засади 

діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України”, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 29.02.2016 

р., (доц. Фомін С.Б.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Ланя Олексія Юрійовича «Захисник як суб’єкт доказування у 

досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 29.02. 2016 

р., (доц. Давиденко С.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Мельник Аліни Миколаївни «Забезпечення прав затриманого у 

кримінальному провадженні» Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 20.01. 2016 р., (доц. Фомін С.Б.); 
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 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Бабошина Арсенія Миколайовича “Прокурорський нагляд за 

документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними 

підрозділами ”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. 

Київ, 20.01.2016 р., (ас. Повзик Є.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Біцай Анни Володимирівни «Організаційно-правові засади 

участі адвоката в медіації», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, м. Київ, 20.01.2016 р. (доц. Філін Д.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Шевчук Марти Іванівни «Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні 

обставин кримінального провадження під час судового розгляду», Львівськи й 

національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, 04.01.2016 р. (доц. 

Давиденко С.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Агакерімова Олександра Недиршаховича «Домашній арешт в 

системі запобіжних заходів», Національний університет «Одеська юридична 

академія», м. Одеса, 08.11.2016 р. (ас. Марочкін О.І.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Гнатюка Андрія Юрійовича «Функціональна структура 

кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні», 

Донецький юридичний університет, м. Кривий Ріг, 01.09.2016 р. (доц. Давиденко 

С.В.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Комашка Володимира Володимировича «Правові та 

організаційні основи контролю за вчиненням злочину», Національний університет 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 07.10.2016 р. (доц. Фомін С.Б.); 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Кравченко Наталії Станіславівни «Суб’єкти доказування 

цивільного позову в кримінальному провадженні», Національна академія 

внутрішніх справ, м. Харків, 01.09.2016 р . (доц. Фомін С.Б.); 
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 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Малахової Ольги Валентинівни  «Реалізація інституту сприяння 

захисту у кримінально-процесуальному доказуванні», Національний університет 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 08.11. 2016 р. (доц. Фомін С.Б.) 

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Кайло Івана Юрійовича за темою «Допустимість доказів у 

кримінальному процесі України», Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, м. Київ, 22.11.2016 р.  (доц. Філін Д.В.) 

 

Докторські: 

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня    доктора 

юридичних наук Гловюк Ірини Василівни “Кримінально-процесуальні функції: 

теоретико-методологічні засади і практика реалізації”, Національний університет 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 17.02.2016 р., (проф. Шило О.Г.) 

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

стипендії/премії). 

 15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

  19-21 жовтня 2016 року проф. Шило О.Г. взяла участь у роботі проекту, 

організованому під егідою ОБСЄ в Україні «Допомога правничим школам з 

просуванням прав людини» у вигляді проведення осінньої школи з кримінального 

процесу та процесу науково-педагогічної спільноти України першої із серії 

«Осіння школа з методики викладання кримінального права та процесу». В 

результаті роботи проекту проф. Шило О.Г. отримала Сертифікат №32 Центру 

підвищення кваліфікації викладачів кримінального права, який засвідчує, що нею 

було пройдено повний курс підвищення кваліфікації з теми «Методика 

викладання кримінального права та кримінального процесуального права» у 

кількості 94 годин. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 
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Зав. каф., проф. Шило О.Г. є керівником наукових робіт, головним 

науковим співробітником сектора дослідження проблем судової, слідчої та 

прокурорської діяльності НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

  У вересні 2016 р. проф. Шило О.Г. отримала Почесну грамоту від Союзу 

юристів м. Харкова. 

 У листопаді 2016 року проф. Шило О.Г. була нагороджена почесним 

орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ш 

ступеню. 

19. Інше  

Рецензування: 

 Проф. Шило О.Г. підготувала рецензії на наступні наукові статті: 

 -  на наукову статтю О.І. Полюховича «Щодо специфіки судового контролю 

при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій як окремого напряму судово-

контрольної діяльності» (січень 2015); 

 - на наукову статтю Голови Апеляційного суду Рівненської області 

Полюховича О.І. «Співвідношення функцій правосуддя та судового контролю при 

здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій: питання теорії та практики» для 

опублікування в  фаховому журналі «Публічне право» (лютий 2016 р.); 

 - на наукову статтю к.ю.н., ас. Повзика Є.В. «Угода про визнання 

винуватості та вимоги до її змісту»  для опублікування в  Віснику академії 

правових наук України (червень 2016 р.) 

 - на наукову статтю заочного аспіранта Соколова О.В. «Проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо особи за її добровільною згодою, як 

дієвий механізм отримання доказів» для опублікування в  фаховому  виданні  

(жовтень 2016 р.) 

 
Інші заходи: 

-  05 січня 2016 р. зав. кафедри проф. Шило О.Г. взяла участь у роботі 

семінару «Питання організації діяльності прокурора як спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції та застосування 
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антикорупційного законодавства» на базі прокуратур Дніпропетровської, 

Львівської, Одеської, Харківської областей та м. Києва, що проводився 

Прокуратурою Харківської області; 

- 19 лютого 2016 р. зав. кафедри проф. Шило О.Г. відвідала лекцію з 

дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності» (лектор - проф. Дзьобань 

О.П.), яка проводилася на базі Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності  імені академіка В.В. Сташиса при НАПрН України; 

 - проф. Шило О.Г., а також ас. Панова А.В.  працюють у складі робочої 

групи із  розробки таксономії програми тестування для конкурсу в Верховний Суд 

України (вересень - грудень 2016 р.) 

 
Завідувач кафедри  
кримінального процесу  
та оперативно-розшукової діяльності, 
докт. юрид. наук, проф.                                             О.Г. Шило 
 
 
 Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності, протокол № 7 від «5» грудня 2016 р. 
 


