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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ: 

  

1.1. Викладачів, які не виконали  НДР у звітному році немає. 

1.2. Договорів щодо діяльності кафедри на госпдоговір них засадах у 2016 році 

кафедра кримінального процесу та ОРД не укладала. 

 Науково-дослідна робота колективу кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності здійснювалась в межах цільової комплексної програми 

«Судова влада: проблеми організації та діяльності». 

 

 Склад кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності: 

1. Шило О.Г., зав. каф., д.ю.н., проф. 

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

Опубліковано: 3,4 друк.арк. 

  Навчальні посібники: 

 1. 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 друк. арк.). 

Коментарі законодавства: 

 1. 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 0,2 д.а.) 

 Статті: 

 1. 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 0,3 друк. арк.); 
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 2.  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 (0,6 друк.арк.)   

 3. 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 (0,6 друк.арк.)   

   Тези: 

 1. 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.); 

 2. 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.); 

 3. 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.) 

  

2. Давиденко С.В., к.ю.н., доцент 

«Заходи, спрямовані на забезпечення явки учасників кримінального провадження», 

1,5 друк. арк.  



 4 

Опубліковано: 2,5 друк.арк. 

 Статті: 

 1. Давиденко С. В. Особливості застосування грошового стягнення як заходу 

забезпечення кримінального провадження / С. В. Давиденко // Юридичний науковий 

електронний журнал. – 2016. - № 4. – С. 192-196. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lsej.org.ua/4_2016/54.pdf.  ( 0, 7 д.а.) 

 2. Давиденко С. В. Проблеми здійснення кримінального провадження на території 

дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном / С. В. 

Давиденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Серія 

Право. Випуск 39. Том 2. – С. 79-82.  (0, 5 д.а.) 

 3. Давиденко С. В. Проблеми вдосконалення правового регулювання видачі осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) / С. В. Давиденко // Порівняльно-

аналітичне право: електрон. наук. фах. вид. – Ужгород, 2016. - № 3. – С. 196-200 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/3_2016/57.pdf.  (0, 7 д.а.) 

 Тези: 

 1. Давиденко С.В. Актуальні питання застосування застави в кримінальному 

провадженні // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

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

Харків, 27 трав.2016 року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін.. – Х.: Право, 2016. – 

Вип.7. – 382 с. - С.243-246 (0,2 д.а.); 

 2. Давиденко С.В. Проблемні питання застосування окремих положень глави 41 

КПК України:  Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку: Міжн. наук.-пр.конф., м. Харків, 5-6 серпня 2016 р. – 

Х.: Східноукраїнська наук. українська організація. -  2016. - 132 с. - С. 94-98. (0,2 

друк.арк);  

 3. Давиденко С. В. Проблеми правового регулювання затримання особи капітаном 

судна України / С. В. Давиденко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи 

http://lsej.org.ua/4_2016/54.pdf
http://pap.in.ua/3_2016/57.pdf
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їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 

2016 р.). – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – С. 29-34 (0, 2 д.а). 

   

3. Філін Д.В., к.ю.н., доцент 

«Види звернень у кримінальному провадженні, їх процесуальне значення та зміст», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано:  2,2 друк.арк. 

 Статті: 

 1. Філін Д.В. Значення наукового конструкта «злочин» для науки сучасного 

кримінального процесу України/ Д.В. Філін// Електр.видання: Форум права, - 2016, - № 5. 

– С. 219 - 238 (1,5 друк.арк). 

 2. Филин Д.В. Некоторые проблемы методологии общепроцессуальных и уголовных 

процессуальных научных исследований/ Д.В. Филин// Вестник Воронежского 

государственного университета. – 2016. - №2.- С.102-112 ( 0,5 д.а.) 

  Тези: 

 1. Філін Д.В. Межі досудового розслідування у часі // Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали 

постійно діючого  наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 року)/ редкол.: С.О. 

Гриненко (голов.ред.) та ін.. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. –  С.358-360 (0,2 д.а.) 

  

4.  Фомін С.Б., к.ю.н., доцент 

«Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукової 

діяльності», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано:  1,9 друк.арк. 

 Статті: 

 1. Фомін С. Б. Окремі аспекти розшуку осіб, які ухиляються від органів досудового 

слідства та суду // Порівняльно-аналітичне право – 2016 - № 5. – С.140-146 (0,5 д. а.) 
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 2. Фомін С. Б. Закриття кримінального провадження з підстав, не передбачених 

КПК України // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - № 5 – С. 56-61 

(0,5 д. а.) 

 3. Фомін С. Б. До питання впровадження в кримінальне процесуальне законодавства 

України інституту зустрічного обвинувачення // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» - 2016. - № 23. – С.83-88 (0,5 д.а.) 

  Тези: 

 1. Фомін С.Б. Фіксація результатів проведеної тактичної операції // Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 

року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін.. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. –  С.360-364 

(0,2 д.а.); 

 2. Фомін С.Б. Закриття кримінального провадження щодо осіб, які користуються 

дипломатичним імунітетом /  С.Б. Фомін // Досудове розслідування : актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару / редкол.: В.В. 

Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – 

С.90-93 (0,2 д.а.). 

  
5. Повзик Є.В., к.ю.н., асистент 

«Особливості застосування кримінального провадження на підставі угоди про визнання 

винуватості», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано: 1,64 друк. арк. 

 Статті: 

 1. Повзик Є.В.  Угоди про визнання винуватості та вимоги до її змісту/ Є. Повзик 

//Зб.наук.праць «Вісник Національної академії правових наук України».- 2016.- № 2(85).-

С.123-132 (0,5 друк.арк.)   

 2. Повзик Є.В. Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості 

[Електронний ресурс] / Є.В. Повзик // Форум права. – 2016. – №5 [Електронний ресурс].   

(0,5 друк. арк.). 
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 Тези: 

 1. Повзик Є.В.   Актуальні питання забезпечення безпеки інформації, яка стосується 

укладення угоди про визнання винуватості : зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжн.наук.-

пр.конференції  “Сектор безпеки України: виклики сьогодення»/ редкол.:  Ю.П. Битяк, 

А.П. Гетьман та ін. – Х. :  Вид-во «Плеяда», 2016. –  320 с. (С. 75-76) (0,16 д.а.); 

 2. Повзик Є.В.   Актуальні питання здійснення кримінального провадження щодо 

кіберзлочинів// 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. 56-58) (0,16 д.а.); 

  3. Повзик Є.В. Вимоги до змісту угоди про визнання винуватості // Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 

року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін.. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. – 382 с. 

(С.316-319) (0,16 д.а.) 

 4.  Повзик Є.В.  Обов’язки підозрюваного, обвинуваченого відповідно до угоди про 

визнання винуватості  /   Є.В. Повзик // Досудове розслідування : актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару / редкол.: В.В. 

Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – 

С.62-65 (0,16 д.а.). 

  
6.   Верхогляд-Герасименко О.В.,  к.ю.н., асистент  

(приступила до роботи з 01.09.2016 року після закінчення відпустки по догляду за дитиною) 

  Опубліковано:   0,2 друк.арк. 

  Тези:  

 1. Верхогляд-Герасименко О.В. Проблемні питання арешту майна в кримінальному 

провадженні //  Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: 

матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) / редкол.: 

В. В. Федосєєв, М. В. Членов (заст. голов. ред.) та ін.– Х. : Право, 2016. – Вип. № 8.- С. 

18-23. (0,2 друк.арк.) 
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7.  Бабаєва О.В., асистент 

«Підготовче провадження як самостійна стадія кримінального процесу», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано:  0,9 друк.арк. 

 Статті: 

 1.Бабаева А.В. Стадия подготовительного производства в уголовном процессе 

Украины/ А. Бабаева // Legea si viata: Revista stiintifico-practica, - iulie 2016, - С.7-11 (0,7 

д.а.); 

 2. Бабаєва О.В. Щодо повернення судом обвинувального акта прокурору / О. 

Бабаєва //  Вісник кримінального судочинства. – 2016 (в редакції) (0,6 д.а.); 

 3. Бабаєва О.В.  Окремі аспекти продовження строку тримання обвинуваченого під 

вартою у підготовчому провадженні // Електронне видання «Форум права»– 2016 (в 

редакції) (0,6 д.а.) 

 Тези: 

  1. Бабаєва О.В. Деякі питання повернення судом обвинувального акта прокурору// 

Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 

року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. – 382 с. 

(С.239-241) (0,1 д.а.); 

 2. Бабаєва О.В.  Проблемні питання продовження строку тримання обвинуваченого 

під вартою у підготовчому провадженні//  Europska tradicia v medzinarodnom prave: 

uplatnovanie l’udskych prav:  Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie /6.-

7.maj 2016/ . – Panevropska vysoka skola, Bratislava, 2016. – 283 p. (С.200-203) (0,1 д.а.) 

 

8.    Марочкін О.І.,  к.ю.н., асистент (0,5 ставки) 

Опубліковано:   1,5 друк.арк. 

 Статті: 

 1. Марочкін О.І. Забезпечення безпеки відомостей, що становлять адвокатську 

таємницю у кримінальному провадженні/ О.І. Марочкін// Науковий журнал «Право і 

суспільство». – 2016. - №3. – с.188-193 (0,4 д.а.); 
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 2. Марочкін О.І.  Затримання за підозрою у вчиненні злочину та тримання під 

вартою: практика європейського суду з прав людини та українські реалії / О.І. Марочкін//   

Збірник наукових праць НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

НАПрН України «Питання боротьби зі злочинністю»– 2016. - (0,5 д.а.) (в редакції); 

 Тези:  

 1. Марочкін, О.І.  Питання забезпечення безпеки відомостей, що збираються 

захисником у кримінальному провадженні : зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжн.наук.-

пр.конференці“Сектор безпеки України: виклики сьогодення» / редкол.:  Ю.П. Битяк, А.П. 

Гетьман та ін. – Х. :  Вид-во «Плеяда», 2016.  - С. 53-55 (0,2 д.а.); 

 2. Марочкін, О.І.  Проблемні питання захисту персональних даних під час 

досудового розслідування / О.І. Марочкін // «O nouă perspectivă proceselor de integrare 

Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic», conferința internațională științifico-practică 

(2016 ; Chișinău). O nouă perspectivă proceselor de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: 

aspectul juridic : Materialele conferinței internaționale științifico-practice, 25-26 martie 2016 / 

com. org.: V. Bujor. - Chișinău : S. n., 2016. – P. 199-201 (0,2 др. арк.); 

 3. Марочкін О.І.  Деякі питання проведення слідчих (розшукових) дій під час 

досудового розслідування кіберзлочинів// 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. –  С. 50-52 (0,2 д.а.); 

 4. Марочкін О.І. Норми міжнародного права та рішення Європейського Суду з прав 

людини про доступ до таємниці слідства // Правове забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  

наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та 

ін. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. – С.295-297 (0,2 д.а.) 

 5. Марочкін О.І. Особливості висвітлення терактів та контртерористичних операцій 

у засобах масової інформації / О.І. Марочкін // Досудове розслідування : актуальні 

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

редкол.: В.В. Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 

2016. – Вип. 8. – С. 196-199 (0,3 д.а.). 



 10 

  

1.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми: 

  Зав. каф., д.ю.н., проф. Шило О.Г. 

 Актуальність дослідження обумовлена недосконалістю правового регулювання 

статусу слідчого судді в кримінальному проваджені, порядку здійснення судового 

контролю під час досудового розслідування, а також наявністю неоднакової 

правозастосовної практики щодо реалізації судового контролю 

   

 К.ю.н., доц. Давиденко С.В. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що у роботі сформульовано науково 

обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства України та правозастосовної практики, щодо необхідності 

детальної нормативної регламентації: а) порядку застосування окремих заходів 

забезпечення кримінального провадження, а саме, заходів, спрямованих на забезпечення 

явки його учасників, як під час досудового розслідування, так і в судовому провадженні; 

б) процедури видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції); в) 

порядку здійснення кримінальної процесуальної діяльності на території дипломатичних 

представництв та консульських установ України за кордоном.  

    

К.ю.н., доц. Філін Д.В. 

Актуальність теми полягає у тому, що у кримінальному процесі виникають ситуації, 

коли його учасники, за для вирішення завдань кримінального провадження та захисту 

прав і законних інтересів, звертаються до державних органів, службових осіб або до 

інших учасників кримінального провадження. Разом із тим у науці кримінального 

процесу досліджуються тільки окремі види звернень: скарги, клопотання, заяви та 

повідомлення та інше. Тому виникла гостра необхідність введення у науку кримінального 

процесу поняття «звернення», надання класифікації звернень у кримінальному 

провадженні, окреслення кола суб’єктів, що мають право на звернення, розробку 
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загальних процесуальних вимог, що розповсюджуються на звернення, процесуального 

порядку розгляду звернень та реагування на них. 

   

К.ю.н., доц. Фомін С.Б. 

 Актуальність дослідження обумовлена наявністю у чинному Законі України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» дисонансу між фактичним закінченням ОРД та 

закриттям ОРС (юридичним закінченням) і відсутністю нормативних приписів, які б 

передбачали проведення оперативного супроводження кримінального провадження. 

 

К.ю.н., асист. Повзик Є.В. 

 Актуальність теми дослідження обумовлена недосконалістю  законодавчого 

врегулювання кримінальних процесуальних правовідносин, пов’язаних із укладенням, 

розглядом та затвердженням угоди про примирення, а також неправильним та 

неоднаковим застосуванням норм, що регулюють вищезазначені правовідносини. 
  

Ас. Бабаєва О.В. 

 Актуальність теми обумовлена недосконалістю Кримінального процесуального 

кодексу України щодо порядку регулювання підготовчого провадження, а також 

відсутністю єдності підходів до розуміння його як самостійної стадії в системі 

кримінальної процесуальної діяльності України 

   

1.4. Авторських свідоцтв та патентів (заявок на видачу охоронних документів та 

отриманих охоронних документів) викладачі кафедри протягом звітного року не 

отримували. 

 

1.5. Наукова новизна отриманих результатів. 

Зав. каф., д.ю.н., проф. Шило О.Г. 

 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 
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правозастосовній діяльності (зокрема, щодо дотримання конституційних прав учасників  

кримінального провадження тощо). 

  

К.ю.н., доц. Давиденко С.В. 

  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у роботі здійснено 

авторський підхід до вирішення: а) окремих проблем процедури застосування таких 

заходів забезпечення кримінального провадження як грошове стягнення та застава; б) 

проблеми вдосконалення правового регулювання видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення (екстрадиції). В роботі детально досліджуються та отримали додаткову 

аргументацію наукові позиції щодо певних особливостей здійснення кримінальної 

процесуальної діяльності на території дипломатичних представництв та консульських 

установ України за кордоном.  

 

К.ю.н., доц. Філін Д.В.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що керуючись тим, що 

науковий конструкт «злочин» дозволяє чітко визначити типи, види та форми 

кримінального процесу, а також особливості нормативного регулювання кожного з них 

надається класифікація звернень, які мають місце у сучасному кримінальному 

провадженні України. Стверджується, що підозра та обвинувачення є самостійними 

різновидами кримінальних процесуальних звернень. Повідомлення про підозру – це 

звернення, яке адресоване, перш за все, особі, з ціллю повідомити її в тому, що їй надано 

процесуальний статус підозрюваного. Обвинувачення, у сучасному кримінальному 

процесі України, являє собою звернення до суду про вирішення питання про винуватість 

обвинуваченого. Запропонована сучасна класифікація підозри та обвинувачення як видів 

звернень. 

  

К.ю.н., доц. Фомін С.Б. 

  Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором піддано аналізу 

законопроекти, підготовлені та подані на розгляд парламенту за останні роки в частині 
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нормативного врегулювання оперативного супроводження та запропоновано власні 

пропозиції до вдосконалення оперативно-розшукового законодавства. 

 

К.ю.н., асист. Повзик Є.В. 

 Актуальність теми дослідження обумовлена недосконалістю  законодавчого 

врегулювання кримінальних процесуальних правовідносин, пов’язаних із укладенням, 

розглядом та затвердженням угоди про визнання винуватості, а також неправильним та 

неоднаковим застосуванням норм, що регулюють вищезазначені правовідносини. 

 

 Ас. Бабаєва О.В. 

  Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у роботі, на підставі 

аналізу норм Кримінального процесуального кодексу України, досліджено місце та 

значення підготовчого провадження в кримінальному судочинстві України. 

Запропоновано власне визначення поняття підготовчого провадження та сформульовано 

власну наукову позицію щодо класифікації завдань та визначення етапів стадії. Отримано 

додаткові аргументовані висновки стосовно того, що підготовче провадження є 

самостійною стадією в системі кримінальної процесуальної діяльності України. 

 

  

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1.  Протягом звітного року викладачі кафедри кримінального процесу та ОРД брали   

участь у законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні з наданням зауважень та 

пропозицій проектів законів та інших нормативних актів,  у роботі робочих груп та 

комісій по розробці законопроектів: 

- проф. Шило О.Г. у жовтні 2016 р. за запитом НАПрН України підготувала   

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; 
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-  колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального процесу 

та ОРД проф. у квітні 2016 р.  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»; 

 -  проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Філіним Д.В. у жовтні 2016 р. були підготовлені  

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.) на запит  Голови Комітету  Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  Верховної Ради 

України; 

 - проф. Шило О.Г. сумісно із доц. Філіним Д.В. у жовтні 2016 р. 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; 

 -  сумісно доц. Давиденко С.В., ас. Повзиком Є.В. та ас. Марочкіним О.І., проф. 

Шило О.Г. у листопаді 2016 р. було підготовлено  пропозиції та зауваження 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 
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внесення 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.) на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; 

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

кримінального процесу  у листопаді 2016 р.  на запит Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності були підготовлені 

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)» 

 -  сумісно колективом викладачів кафедри кримінального процесу та ОРД у жовтні 

2015 року 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»; 

 - сумісно  колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД у січні 2016 року було 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.; 

 -  сумісно колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД  у березні 2016 р 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.) ; 

 -  колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального процесу 

та ОРД у березні 2016 р. було підготовлено висновок  щодо проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Державного бюро розслідувань 
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(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.) ; 

 -  Завідувачками кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД 

проф. Капліною О.В. та проф. Шило О.Г.  у квітні 2016 р. було підготовлено відповідь на 

запит щодо необхідності розробки нових Законів України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» та «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність». 

  

 2.2. Протягом 2016 р. у розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів вищих  

судових органів кафедри кримінального процесу та ОРД не брала 

 

 2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих 

груп та ін.: 

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. 

  Зав.кафедрою 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» є членом наукової 

консультативної ради Верховного Суду України за кримінально-правовою спеціалізацією: 

кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; 

адміністративно-деліктне право.  

  

 2.4. Викладачі кафедри кримінального процесу та ОРД протягом 2016 року брали 

участь  у підготовці відповідей на запити Верховного Суду України: 

  - проф. Шило О.Г. було надано науковий висновок на запит Науково-

консультативної  ради при Верховному Суді України щодо неоднакового застосування 
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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.) 

-  ас. Марочкін О.І., доц. Давиденко С.В. та проф. Шило О.Г. у  листопаді 2016 р.    

підготували науковий висновок на запит Верховного Суду 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; 

 -  доц. Давиденко С.В. сумісно із проф. Шило О.Г. у квітні 2016 р. підготували 

роз’яснення на запит судді судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  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. 

 

  2.5.  Запити Конституційного Суду України: 

 - колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального процесу 

та ОРД сумісно у квітні 2016 р. 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 
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Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:  

2.6.  Протягом звітного року на базі кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД проводились наступні наукові заходи: 

- кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності та організації судових проведено міжкафедральний науковий 

семінар на тему «Проблемні питання здійснення судового контролю під час досудового 

розслідування», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  січень 

2016 р., м. Харків; 

- кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності проведено міжкафедральний науковий семінар на тему 

«Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному 

процесі України», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, лютий 

2016 р., м. Харків; 

- кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності та Інститутом підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 

України проведено міжкафедральний науковий семінар на тему «Правове регулювання 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій», Інститут підготовки кадрів для СБУ, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, квітень 2016 р., м. 

Харків; 

- кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності проведено міжкафедральний науковий семінар на тему 

«Кримінальне провадження на підставі угод», Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого,  квітень 2016 р., м. Харків; 

 -  Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів «Актуальні питання 

кримінального процесу очима молодих дослідників», присвячена 85-річчю зі дня 

народження академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого діяча науки і техніки України Ю.М. Грошевого, 24 травня 2016 р.,  м. Харків; 

- кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності проведено міжкафедральний науковий семінар на тему «Загальні 
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засади кримінального провадження», Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого,   вересень  2016 р., м. Харків; 

- кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності проведено міжкафедральний науковий семінар на тему «Суд, 

сторони та інші учасники кримінального провадження», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого,  листопад  2016 р., м. Харків 

2.7. Участь викладачів кафедри кримінального процесу та ОРД у конференціях:   

Таблиця № 1. 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість 
викладачів 

кафедри, які 
взяли 
участь 

Міжнародні 

1 04 лютого 2016 р. П засідання Харківської регіональної ради з питань реформи 
юстиції за темою «Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні», 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра 
кримінального процессу, Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в 
Україні», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників   

 1 

2 25-26  березня 2016 р.   Інтернаціональна науково-міжанродна конференція «Нові 
перспективи інтеграційних процесів Молдови та України до Європи: юридичні 
аспекти»   

1 

3 19 квітня 2016 р., м. Харків, Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та 
їх застосування в Україні», кафедра кримінології, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 

3 

4 6-7 травня, м. Братислава,  Словацька республіка, Міжнародна науково-практична 
конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав 
людини»,  Панєвропейська висока школа, факультет права 

1 

5 20 травня 2016 р., м. Харків, IV Міжнародна науково-практична конференція 
“Сектор безпеки України: виклики сьогодення», Кафедра адміністративного права, 
кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності, Слідчо-
криміналістичний  інститут, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого,  Асоціація фахівців з безпекознавства, Головне управління Європейської 
поліцейської асоціації України в Харківській області. 

4 

6 19-20 травня 2016 р., Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років 
Конституції України: Європейська правова традиція і український контекст – 
виміри правової реформи»,  Національна академія правових наук України, 
координатор проектів  ОБСЄ в Україні, за участі: Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, Лодзинського університету, університету 
Миколаса Ромеріса 

1 

7 24 травня 2016 р. , Харків, VII Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні 
питання кримінального процесу очима молодих дослідників», присвяченої 85-
річчю зі дня народження академіка АПрН України, засл. діяча науки і техніки 
д.ю.н., проф. Грошевого Ю.М. , що проводилася на базі кафедри кримінального 

7 
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процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
8 5-6 серпня 2016 р., м. Харків, Проблемні питання застосування окремих положень 

глави 41 КПК України:  Національні та міжнародні стандарти сучасного 
державотворення: тенденції та перспективи розвитку, що проводилася  за 
ініціативи  Східноукраїнської наук. української організації   

1 

9 12-13 жовтня 2016 р., Харків, 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» 
 

1 

Всеукраїнські 

1 23 березня 2016 р., м. Харків, Науково-практичний семінар «Проблемні питання 
застосування КПК при проведенні НС(Р)Д» на базі Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процессу, Інституту 
підготовки юридичних кадрів для органів СБУ  
 

7 

2  15 квітня 2016 р., Харків, Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Проблеми реформування прокуратури», Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, кафедра  організації судових та правоохоронних органів, 
Союз юристів України, первинна профспілкова організація студентів 
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процесу 

7 

3 19 квітня 2016 р., м. Харків, Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та 
їх застосування в Україні», Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого   

3 

4 27 травня 2016 р., м. Харків, 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 
 

7 

5 

 

22-24 червня 2016 р.,  Перший Київський конституційний полілог на тему «20 років 
Конституції України: суспільство і влада в конституційному процесі», координатор 
проектів ОБСЄ в Україні; Інститут держави і права ім В.М. Корецького, 
Конституційна комісія та Рада з питань судової реформи, інші зацікавлені державні 
органи і міжнародні організації, які були стратегічно визначені Конституційною 
Комісією, Стратегією Сталого розвитку «Україна – 2020» та Стратегією 
реформування судоустрою судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-
2020 роки. 

1 

 

6 08 липня 2016 р., щорічний Форум «Захист прав людини у кримінальному 
провадженні та доказування”,  Національна асоціація адвокатів України спільно із 
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

1 

7 26 липня 2016 р., Круглий стіл «Особливості процесуального доказування у 
кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні на тимчасово окупованих 
територіях», м. Київ.  

1 

8 21 жовтня 2016 р., м. 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 

9 
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9 30 листопада 2016 р., Прокуратура Харківської області, семінар  «Проблеми 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». 

6 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 

Ас. Бабаєва О.В. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини», що проходила на 

базі  факультету права Панєвропейської високої школи 6-7 травня у м. Братислава 

Словацької республіки; 

 к.ю.н., ас. Марочкін О.І. взяв участь в інтернаціональній науково-міжнародній 

конференції «Нові перспективи інтеграційних процесів Молдови та України до Європи: 

юридичні аспекти» («O nouă perspectivă proceselor de integrare Europeană a moldovei și 

Ucrainei: aspectul juridic», conferința internațională științifico-practică (2016; Chișinău), яка 

відбулася 25-26  березня 2016 у м. Кишинів (Республіка Молдова). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

  

 3.1.  Протягом звітного року викладачами кафедри монографій видано не було.   

 3.2. У 2016 році підручників кафедрою кримінального процесу та ОРД не 

видавалося.   

3.3.   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 друк. арк.). 

Коментарі законодавства: 

 1. 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 0,2 д.а.) 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.):   44/ 17,74 друк.арк. 
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з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.): 2/1,2 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.) та навести 

перелік:  

1) «Вісник Національної Академії правових наук України»: Google Scholar (США), 

Index Copernicus International (Польща) –  4/2,2 д.а.  ; 

2) «Вестник Воронежского государственного университета»: РИНЦ (Росія) – 1/0,5 

д.а.; 

3) «Науковий вісник Ужгородського національного університету»: Index Copernicus 

International (Польща), РИНЦ (Росія), Research Bib (Японія), Національна бібліотека ім. 

В.І. Вернадського (Україна) – 1/0,5 д.а.; 

4) Електоронне видання «Форум права»: Google Scholar (США), Index Copernicus 

International (Польща), Scientific Indexing Services (SIS), Infobase Index (Індія) – 2/2 д.а.; 

5) «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція» : Google Scholar (США), Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 

(Україна) – 1/0,5 д.а.; 

6) «Право і суспільство»: Google Scholar (США) – 1/0,4 д.а.; 

7) «Вісник кримінального судочинства»: Index Copernicus International (Польща) – 

2/0,6 друк.арк. 

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк.арк.) та навести 

перелік. -  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus). -  

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 
друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 
роботи 

Статті 
1 проф. Шило О.Г. Проблеми адаптації  

кримінального 
Вісник Національної 
Академії правових наук 

2016. - №2 (85). – 
С.109-122 
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процесуального 
законодавства України до 
права Європейського Союзу 

України 

2 проф. 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.)   

Вісник національної 
академії правових наук 
України 

2016.- № 3(86).-
с.102-110 

3 проф. Шило О.Г. (у 
співавторстві) 

 Запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою: 
проблеми правового 
регулювання і 
правозастосування /О.Г. 
Шило, С.Л. Шаренко – 
(загальний обсяг авторського 
тексту 0,3 друк. арк.) 

Вісник кримінального 
судочинства 

2016. – №1. – С. 
50-57 

4 доц. Давиденко 
С.В. 

Проблеми здійснення 
кримінального провадження 
на території дипломатичних 
представництв та 
консульських установ 
України за кордоном    

Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету 

2016. – Серія 
Право. Випуск 39. 
Том 2. – С. 79-82.   

5 доц. Філін Д.В. Значення наукового 
конструкта «злочин» для 
науки сучасного 
кримінального процесу 
України  
    

Електронне видання 
«Форум права» 

2016, - № 5. - С. 
214 - 238 (1,5 
друк.арк.) 

6 доц. Філін Д.В. Некоторые проблемы 
методологии 
общепроцессуальных и 
уголовных процессуальных 
научных исследований 

Вестник Воронежского 
государственного 
университета 

2016. - №2.- 
С.102-112 

7 ас. Повзик Є.В. Угоди про визнання 
винуватості та вимоги до її 
змісту 

Вісник національної 
академії правових наук 
України 

2016. - №2 (85). – 
С.123-132 

8 ас. Марочкін О.І. Забезпечення безпеки 
відомостей, що становлять 
адвокатську таємницю у 
кримінальному провадженні    

Науковий журнал 
«Право і суспільство» 

2016. - №3. – 
с.188-193 

9  ас. Повзик Є.В. Актуальні питання розгляду 
судом угоди про визнання 
винуватості 

Електронне видання 
«Форум права» 

2016, - № 5 (0,5 
друк.арк.) 
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10 ас. Резнікова О.І. Криміналістичне 
дослідження особи 
корупціонера: напрями 
використання 
гомологічних даних   

Вісник Національної 
академії правових 
наук України 

2016. – Вип. 3. – 
С. 229–242 

11 ас. Панова А.В. Проблемні питання оцінки 
допустимості фактичних 
даних, отриманих у 
результаті негласних 
слідчих (розшукових) дій, 
як доказів у 
кримінальному 
провадженні 

Вісник кримінального 
судочинства 

2016. - №1. – 
С.132-139 

     
Статті, прийняті редакцією до друку 

1 ас. Марочкін О.І. Затримання за підозрою у 
вчиненні злочину  
та тримання під вартою:  
практика європейського суду 
з прав людини 
та українські реалії 
 

Збірник наукових праць 
НДІ вивчення проблем 
злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса 
НАПрН України 
«Питання боротьби зі 
злочинністю» 

0,5 друк.арк. 

2 ас. Бабаєва О.В. Щодо повернення судом 
обвинувального акта 
прокурору 

Вісник кримінального 
судочинства 

0,6 друк.арк. 

3 ас. Бабаєва О.В. Окремі аспекти продовження 
строку тримання 
обвинуваченого під вартою у 
підготовчому провадженні 

Електронне видання 
«Форум права» 

0,6 друк.арк. 

  

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

  
Всього 

друкованої 
продукції 

Моно
графі

ї 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах та 

наук. 
збірниках 

Тези 
доповідей та 

наук. 
повідомлень 

на 
конференція

х 

Підручн
ики та 

навчаль
ні 

посібник
и з 

грифом 
МОН  

Підручники, 
навчальні 

посібники без 
грифу МОН 

Збірники 
нормативної 
літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Кількість 
друк. арк. 
на одного 
викладача 

  
44/ 17,74 д.а. 
 
  

 -  20/11,7 
д.а. 

22/4,64 
д.а. 

-   1/1 д.а. -  1/0,4 д.а.  1,8 д.а.   
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3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної наукової 

роботи, викласти причини відсутності публікацій. -  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

  

4.1.  Протягом звітного року викладачами кафедри проводилася робота щодо  

зміцнення та розвитку творчих зв’язків із практичними працівниками: 

- 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,  упродовж  8 академічних годин; 

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

«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; 

 - 19 лютого 2016 р.  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; 

- доц. Філін Д.В. у травні 2016 р. прочитав лекцію працівникам МВС України 

Харківської області на тему «Застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження за КПК України»; 

-  27 травня 2016 р.  та  21 жовтня зав. кафедрою проф. Шило О.Г., доц. Фомін 

С.Б., доц. Філін Д.В., доц. Давиденко С.В., ас. Марочкін О.І., ас. Повзик Є.В., доц. 

Глинська Н.В., ас. Резнікова О.І., ас. Бабаєва О.В., ас. Панова А.В., асп. Вегера-Іжевська 

І.В. та асп. Кошель А.В. взяли участь у роботі постійно діючого науково-практичного 

семінару «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», який 
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проводиться Інститутом підготовки юридичних кадрів для органів СБУ на базі 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за результатами 

конференції була опублікована збірка тез). 

- 22-24 червня 2016 року проф. Шило О.Г. взяла участь у роботі Першого 

Київського конституційного полілогу на тему «20 років Конституції України: 

суспільство і влада в конституційному процесі», який проводився Координатором 

проектів ОБСЄ в Україні спільно з Інститутом  держави і права ім. В.М. Корецького, 

конституційною комісією та Радою з питань судової реформи, Академією правових наук 

України та іншими зацікавленими державними організаціями (м. Київ); 

 - 08 липня 2016 р. асп. Панова А.В. брала участь у щорічному Форумі «Захист прав 

людини у кримінальному провадженні та доказування”, який проводився 

Національною асоціацією адвокатів України спільно із Вищим спеціалізованим судом 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

- доц. Філін Д.В. у вересні 2016 р. прочитав лекцію в Управлінні МВС 

Харківської області працівникам УМВС Харківської області на тему «Повноваження 

слідчого поліції»; 

- доц. Фомін С.Б. на протязі 2016 року прочитав 4 лекції (лютий та вересень)  

для співробітників оперативних підрозділів СБУ із теми «Правові основи оперативно-

розшукової діяльності оперативних співробітників оперативних підрозділів СБУ та 

досудового розслідування»  у рамках підвищення кваліфікації співробітників СБУ. 

- 30 листопада 2016 р. проф. Шило, доц. Філін Д.В., доц. Фомін С.Б., ас. 

Марочкін О.І., ас. Резнікова О.І., ас. Повзик Є.В. взяли участь у семінарі  «Проблеми 

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», який проводився  Прокуратурою Харківської області. 

 

4.2.  У звітний період викладачі кафедри прослухали курс лекцій в «Школі 

професійної майстерності» Інституту підвищення кваліфікації Національного 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 

- доц. Філін Д.В. у період 13–19 квітня 2016 р.; 

- ас. Бабаєва О.В. у період 16-22 квітня 2016 року   

За результатами підвищення кваліфікації викладачами були підготовані тези, які  

будуть опубліковані в  університетській збірці.  

4.3.  Протягом звітного року викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД 

було надано відповіді на запити: 

   Запити Генеральної прокуратури України: 

   - Викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД сумісно із колективом   

кафедри кримінального процесу 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 була 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.); 

 -  сумісно доц. Давиденко С.В., ас. Панова А.В. та проф. Шило О.Г. на запит 

Заступника Генерального прокурора України підготували науково-правовий висновок 

щодо питань інституту підслідності та  окремих особливостей допустимості доказів 

(жовтень 2016 р.) 

 - доц. Фомін С.Б., проф. Шило О.Г. сумісно із колективом викладачів 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) 
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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  № 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.) 

 

 Запити інших державних органів: 

 -  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 
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здійснення їх наукового аналізу з метою однакового застосування у кримінальному 

провадженні (березень 2016 р.). 

  

4.4.   Інша консультативна робота кафедри кримінального процесу та ОРД. 

 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. 

 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»  є  членом наукової консультативної 

ради Верховного Суду України за кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне 

право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-деліктне 

право.  

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. 01 грудня 2016 р. асистент кафедри Панова А.В. захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні» 

(науковий керівник – зав. каф., д.ю.н., проф. Шило О.Г.) . 

Асп. Вегера-Іжевська І.В. (3 рік навчання, науковий керівник – зав. каф., д.ю.н., 

проф. Шило О.Г.). працює над кандидатською дисертацією на тему «Забезпечення права 

на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні», 

захист якої планується наприкінці 2017 року.   

  Асп. Кошель А.В. (2 рік навчання, науковий керівник  - к.ю.н., доц. Фомін С.Б.) 

працює над кандидатською дисертацією на тему «"Забезпечення права на ознайомлення з 

матеріалами кримінального провадження". 

 Заочний аспірант 1-го року Соколов О.В. (науковий керівник – зав. каф., д.ю.н., 

проф. Шило О.Г.)  за результатами роботи був атестований кафедрою «позитивно» та 
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переведений на другий рік навчання в аспірантурі. 

Викладачі кафедри постійно виконують роботу по науковому керівництву 

дисертаційними дослідженнями здобувачів кафедри. 

 Так, на даний час зав. каф., проф. Шило О.Г. здійснює наукове керівництво 

дисертаційними дослідженнями  6 здобувачів:  

 - Тахтарова М. П. (5 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Прокурор у 

підготовчому судовому провадженні»; 

 - Купріянова В.Б. (4 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Прокурор як 

учасник судово-контрольного кримінального провадження»; 

 - Полюховича О.І. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Судовий 

контроль при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій» 

 - Луціва М.З. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Особливості 

досудового розслідування злочинів проти порядку проходження військової служби (статті 

407-409 КК України) (кримінальний процесуальний аспект)»; 

  - Посвистака О.М. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб»; 

  - Заніздри (Феденченко) М.С. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації 

«Забезпечення в кримінальному провадженні права на суд, встановлений законом» 

  

Доц. Давиденко С. В. здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями 

5 здобувачів: 

- Жданкіної М.В. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Процесуальні 

порядки проведення допиту в кримінальному провадженні»; 

- Новікова Є.Ю. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Повноваження 

прокурора у провадженнях з перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному 

порядку»; 

- Хомінця В.В. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Адвокат в 

кримінальному провадженні на підставі угод»; 
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  - Когута А.А. (4 рік навчання), тема кандидатської дисертації  «Забезпечення прав 

підозрюваного, обвинуваченого під час спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження (in absentіа)» 

 - Шипулінської Є. О. (2 рік навчання), в даний час знаходиться у  відпустці по 

догляду за дитиною; 

Доц. Філін Д. В. здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями 7 

здобувачів: 

-  Волкової А.М. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Процесуальний 

порядок досудового розслідування у формі дізнання»; 

- Колодій О.В. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Кримінальне 

провадження у порядку перейняття»; 

- Мельника  В.М. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Процесуальна 

самостійність слідчого та її межі у кримінальному процесі України»; 

 - Романчука  М.І. (4 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Негласні слідчі 

(розшукові) дії в процесі доказування під час досудового розслідування»; 

- Федоренко О.О. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації не затверджена; 

- Горчак  О.М. (2  рік навчання), тема кандидатської дисертації не затверджена; 

- Бударного О.В. (4 рік навчання), тема кандидатської дисертації не затверджена; 

 

Доц. С. Б. Фомін здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями 7 

здобувачів: 

- Кузнєцової Є.Л. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Виконання 

судових рішень»; 

- Лубенської А.А. (4 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Повага до 

людської гідності як загальна засада кримінального провадження»; 

- Пономаренко О.Г. (5 рік навчання), тема кандидатської дисертації 

«Недоторканність права власності як загальна засада кримінального провадження»; 
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- Степанова А.Б. (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації «Співвідношення 

прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового 

розслідування» 

- Білецького М.В.  (3 рік навчання), тема кандидатської дисертації "Перегляд рішень 

суду першої інстанції у кримінальних провадженнях на  підставі угод"; 

- Матухно І.А. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації "Ухвала суду першої 

інстанції в системі кримінальних процесуальних рішень"; 

- Яворської  Н.В. (2 рік навчання), тема кандидатської дисертації не затверджена. 

 

5.2.  На кафедрі кримінального процесу та ОРД усі викладачі кафедри мають наукові 

ступені, окрім ас. Бабаєвої О.В., яка  працює над дисертаційним дослідженням. 

5.3. Протягом звітного року відгуків на кандидатські та докторські дисертації  

викладачами кафедри не надавалося. 

5.4.  У 2016 році викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД було 

підготовлено 18 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій та 1 відгук на 

автореферат докторської дисертації:   

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.); 

Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 

юридичних наук Литвина Олександра Валерійовича “Кримінально-процесуальне 
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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.) 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. У звітному році викладачами кафедри роз’яснення законодавства для громадян   

роз’яснень чинного законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не проводилося. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. На кафедрі працює науковий гурток, яким керують викладачі, які читають курс 

лекцій «Кримінальний процес»: зав. каф., проф. Шило О.Г., доц. Давиденко С.В., доц. 

Філін Д.В., доц. Фомін С. Б. 

У роботі наукового гуртка у 2016 р. взяли участь  53 студенти. 

  За результатами роботи гуртка було підготовлено 57 тез доповідей студентів для 

участі у VП Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів «Актуальні 

питання кримінального процесу очима молодих дослідників», присвяченої 85-річчю зі 

дня народження академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, 
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заслуженого діяча науки і техніки України Ю.М. Грошевого, яка відбулася 24 травня 2016 

р. За результатами конференції студентка 3 курсу 12 групи СКІ Бринюк Г.О. (наук. 

керівник  доц. Фомін С.Б.)  зайняла 2 місце, а студент 3 курсу 1 групи війського-

юридичного факультету Резніченко П.Р. зайняв 3 місце (наук.керівник проф. Шило О.Г.). 

Зокрема, студенти брали участь: 

  - у  постійно діючому науково-практичному семінарі «Правове забезпечення 

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

проводився на базі Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого (27 травня 2016 р.),  

опубліковано 2 тез доповідей студентів; 

 - у VП Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів «Актуальні 

питання кримінального процесу очима молодих дослідників», присвячена 85-річчю зі дня 

народження академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого діяча науки і техніки України Ю.М. Грошевого, 24 травня 2016 р.,  яка 

проводилася на базі  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків, опубліковано 38 тез доповідей студентів, серед яких доповідь студентки 3 курсу 

12 групи СКІ Бринюк Г.О. (наук. керівник  доц. Фомін С.Б.)  зайняла 2 місце, а студент 3 

курсу 1 групи Війського-юридичного факультету Резніченко П.Р. зайняв 3 місце 

(наук.керівник проф. Шило О.Г.). 

 Зав.кафедри проф. Шило О.Г. у звітному році  працювала у складі галузевої 

конкурсної комісії П туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

юридичних наук у 2015-2016 навч.році. 

 

 7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

студентів:  84/ 8,4 друк. арк.   

 

7.3.  Протягом звітного року статтей та тез, надрукованих студентами у співавторстві 

із викладачами видано не було. 
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА 

ЗБІРНИКІВ 

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

до переліку наукових фахових видань України: 

а) Науково-практичного журналу  «Вісник кримінального судочинства»; 

б) Загальнодержавного науково-практичного фахового журналу «Право України»; 

в) Збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України»; 

г) Республіканського міжвідомчого наукового збірнику «Проблеми законності»; 

д) Щорічного збірнику наукових праць науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності АПрН України «Питання боротьби зі злочинністю  

 Доц. Філін Д.В. є членом редакційної колегії науково-практичного журналу  

«Правовой аспект» (Росія). 

 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 Зав. кафедрою проф. Шило О.Г. отримала Почесну грамоту від Союзу юристів м. 

Харкова (вересень 2016 р); 

 Доц. Філін Д.В. отримав почесну грамоту від Департаменту освіти і науки 

Харківської обласної держадміністрації за внесок у розвиток національної освіти (червень 

2016 р.) 

 Проф. Шило О.Г. була нагороджена почесним орденом Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Ш ступеню (листопад 2016 року); 

 Доц. Давиденко С.В. отримала почесну грамоту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і 

науки з нагоди святкування Дня Університету (листопад 2016 р.); 

Доц. Фомін С.Б. отримав почесну грамоту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю (лютий 2016 р.) 
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10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, ЯКА 

НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 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. 

-Рецензування: 

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

 -  на наукову статтю здобувача кафедри Полюховича О.І «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 к.ю.н., ас. Марочкіна О.І. «Затримання за підозрою у вчиненні 

злочину та тримання під вартою: практика Європейського Суду з прав людини та 

українські реалії»  для опублікування в  Збірнику наукових праць НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України «Питання боротьби зі 

злочинністю»  ( вересень 2016 р.); 
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 - 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.) 

 - на наукову статтю к.ю.н., ас. Повзика Є.В. «Актуальні питання розгляду судом 

угоди про визнання винуватості»  для опублікування  електронному виданні «Форум 

права» ( листопад 2016 р.); 

Інші заходи: 

  проф. Шило О.Г. та 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     О.Г. Шило 

 

 

 Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та оперативно-
розшукової діяльності, протокол № 7 від «5» грудня 2016 р. 
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