
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  
викладача Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 
за 2016 рік 

 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові – Капліна Оксана Володимирівна. 
 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

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

«Юридичні колізії нормативного регулювання кримінальної процесуальної 
діяльності: проблеми виявлення та подолання», 2,0 друк. арк. 

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

Фактично виконано: 2 навчально-практичних посібника; 3 статті у наукових 
фахових виданнях; тези доповідей на науково-практичних конференціях; 
резецензії на монографії – загальним обсягом 5,8 друк. арк. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором 

досліджені правові, теоретичні та прикладні проблеми, які виникають під час 
закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування, а 
також під час неявки свідків та потерпілих для проведенню допиту в судове 
засідання. Зокрема, вперше запропонована алгоритмізація дій слідчого під час  
закриття кримінального провадження щодо померлого. В тому числі у випадку, 
якщо повідомлення про підозру було винесено, але не вручено особі, якщо 
родичі померлого підозрюваного заперечують проти закриття кримінального 
провадження з метою реабілітації особи; надано доктринальне тлумачення 
частині 4 ст. 284 КПК. Скрізь призму практики Європейського суду з прав 
людини розглянуто проблеми реалізації правового змісту ст. 23 КПК України.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
Рішенням Ради суддів України від 8 серпня 2014 р. включена до складу робочої 
групи з розробки Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2019 р.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів. 

Висловлені пропозиції та зауваження щодо наступних проектів Законів 
України:    

– «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
щодо обмеження права на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів» (реєстраційний № 3365 від 28.10.2015 р.); 
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–  «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
щодо удосконалення порядку виклику свідків та потерпілих у кримінальному 
провадженні» (реєстр. № 3862 від 21.12.2015 р.); 

– «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
(щодо окремих питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування, прокурора під час досудового розслідування з метою 
усунення корупційних проявів)» (4760 від 02.06.2016); 

– зауваження та пропозиції щодо доцільності прийняття Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» та Закону України «Про 
правоохоронні органи та правоохоронну діяльність» (№ 4778 від 03.06.2016 р.); 

–  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист» (№ 5054 від 
31.08.2016 р.); 

–  «Про внесення зміни до статті 218 Кримінального процесуального 
кодексу України щодо уточнення суб’єкта вирішення спору про підслідність у 
кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності НАБУ» 
(реєстр. № 5097 від 08.09.2016 р.); 

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» (№ 5142 від 
20.09.2016 р.); 

– «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» (№ 5212 від 03.10.2016 р.); 

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи 
арешт народного депутата України» (№ 5213 від 03.10.2016 р.); 

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» (в частині реформування прокуратури відповідно до 
європейських стандартів)» (№ 2177-1 від 06.10.2016 р.); 

 – «Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку із катуванням, 
нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням 
щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту 
пенітенціарних суддів» (№ 4936 від 01.11.2016 р.). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Консультантом комітетів Верховної Ради не працюю. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

– Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за 
кримінально-правовою спеціалізацією); 

– Член Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 
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– Член консультативної ради прокуратури Харківської області.  
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень.  
Протягом звітного періоду проводилося узагальнення практики 

проведення ревізій та перевірок в межах кримінальних проваджень, розгляду 
слідчими суддями клопотань слідчих та прокурорів про призначення ревізій та 
перевірок. Загалом узагальнено 100 ухвал слідчих суддів.  

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 
інших державних органів. 

Протягом звітного періоду підготовлені наступні відповіді: 
– науково-консультативний висновок на запит ВССУ щодо 

наявності/відсутності у прокурора вищого рівня процесуальних повноважень на 
підставі ч. 4 ст. 36 КПК України вносити зміни та/або доповнення до 
апеляційних, касаційних скарг прокурора, який брав участь у судовому 
провадженні в суді першої інстанції та в подальшому був звільнений з органів 
прокуратури, або ж перебуває у довгостроковому службовому відрядженні 

– наукова позиція кафедри на запит Конституційного суду України щодо 
окремих питань застосування кримінального процесуального законодавства; 

– науковий висновок стосовно механізму реалізації положень Закону 
України «Про Національне антикорупційне бюро України» в частині 
витребування матеріалів кримінальних проваджень та повноважень заступника 
Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури України приймати рішення про доручення здійснення досудового 
розслідування іншому органу; 

–  відповідь на запит прокуратури Полтавської області щодо надання 
роз’яснень порядку деяких дій слідчого, прокурора у кримінальних 
провадженнях (стосовно ідентифікації особи); 

– відповідь на запит Прокуратури Чугуївської місцевої прокуратури 
Харківської області щодо надання роз’яснень в частині правового регулювання 
підстав і порядку вилучення майна під час слідчих (розшукових) дій та 
подальшого накладення на нього арешту; 

наукова позиція вчених-фахівців кафедри кримінального процесу на запит 
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 
щодо наукового тлумачення п. 20-1 Перехідних положень КПК України;  

– на запит заступника керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 
Казака Д. щодо надання тлумачення положень ст. 284 КПК України та ст. 303 
КПК України щодо скасування постанови про закриття кримінального 
провадження слідчим суддею; 

– на лист прокурора Харківської області Данильченко Ю.Б. щодо надання 
роз’яснень застосування окремих норм кримінального процесуального 
законодавства України та здійснення їх наукового аналізу з метою однакового 
застосування у кримінальному провадженні; 

– на запит судді Конституційного Суду України Сліденко І.Д. щодо 
офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 445 
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Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) у взаємозв’язку з 
положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої 
статті 5 КПК України у зв’язку з конституційним зверненням громадянина 
Балаценка Ігоря Володимировича; 

– на запит Національного антикорупційного бюро України щодо 
допустимості доказів, отриманих внаслідок порушення правил про підслідність;  

– науковий висновок вчених-фахівців кафедри кримінального процесу на 
запит Генерального прокурора України щодо реалізації окремих положень КПК 
України; 

– науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у листі 
заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України щодо обсягу та предмету доказування 
при розслідуванні і підтриманні державного обвинувачення злочину, 
передбаченого ст. 368-2 ККУ; 

– науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у листі 
заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури України Н. Холодницького; 

– науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у листі заступника 
Генерального прокурора України А. А. Стрижевської щодо інституту 
підслідності; окремих особливостей допустимості доказів; початку 
кримінального провадження. 

 
6.2. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування.  
Висловлені зауваження та пропозиції на проект постанови Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо 
неповнолітніх» (відповідь підготовлена разом із к.ю.н., доцентом кафедри 
кримінального процесу М. О. Карпенко). 

 
6.3. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Прочитані лекції практичним працівникам – співробітникам СБУ: 

«Правозастосовне тлумачення норм кримінального процесуального права». 
 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не 
є депутатом.   

 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 
– міжкафедральний науково-практичний семінар «Теоретико-

методологічні основи кримінального процесуального доказування» 
(10.12.2015 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). 
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– міжкафедральний науковий семінар «Проблемні питання здійснення 
судового контролю під час досудового розслідування», кафедра кримінального 
процесу і кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності 
(27.01.2016  р., м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого);  

– міжкафедральний науковий семінар «Нормативне забезпечення та 
практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України», 
кафедра кримінального процесу і кафедра кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності (18.02.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– всеукраїнська наукова-практична конференція «Проблеми 
реформування прокуратури» (15.04.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

–  круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в 
Україні» (19.04.2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого); 

– міжкафедральний науковий семінар «Правове врегулювання 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій», (22.04.2016 р., м. Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– VІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 
«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», 
присвячена 85-річчю з дня народження академіка НАПрН України, доктора 
юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки 
Ю.М. Грошевого, кафедра кримінального процесу і кафедра кримінального 
процесу та оперативно-розшукової діяльності (24.05.2016 р., м. Харків, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);  

– науково-практичний семінар «Правове забезпечення оперативно-
службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 
(27.05.2016 р., м. Харків, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби 
безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого);  

– Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 
України: європейська правова традиція і український контекст – виміри 
правової реформи» (19-20.05.2016 р., м. Харків, Національна академія правових 
наук України); 

– міжкафедральний методичний семінар «Загальні засади кримінального 
провадження» (05.09.2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); 

– науково-методичний семінар «Процесуальний статус адвоката у 
кримінальному провадженні» (09.09.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– науково-методичний семінар «Прокурор у кримінальному 
провадженні» (12.09.2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); 
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– науково-методичний семінар «Теорія та практика кримінального 
процесуального доказування» науково-методичний семінар «Прокурор у 
кримінальному провадженні» (15.09.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– ІІ Львівський форум кримінальної юстиції: «Правова реформа у сфері 
кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку», 
(22-24 вересня 2016 р., м. Львів); 

– науково-методичний семінар «Теорія і практика обґрунтування рішень 
у кримінальному провадженні» (26.09.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

–  V Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» 
(м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.) 

– науково-методичний семінар «Юридична риторика та процесуальні 
документи адвоката у кримінальному провадженні»  

– науково-методичний семінар «Міжнародно-правові стандарти 
ефективного захисту» (04.10.2016 р., м. Харків, Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого); 

– науково-методичний семінар «Особливості кримінального провадження 
за участю суб’єктів господарювання» (07.10.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– науково-методичний семінар «Окремі порядки кримінального 
провадження» (12.10.2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); 

–  міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція 
кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» (12-13 жовтня 2016 р., м. Харків, Інститут вивчення 
проблем злочинності ім. В. В. Сташиса); 

– науково-методичний семінар «Міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження» (17.10.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– науково-методичний семінар «Порівняльний кримінальний процес» 
(25.10.2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого); 

– регіональна презентація та громадське обговорення проекту «Концепції 
розвитку юридичної освіти в Україні» (24.10.2016 р., м. Харків, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– презентація журналу «Critical Quarterly for Legislation and Law» та 
наукова дискусія по доповіді Почесного доктора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого проф. П.-А. Альбрехта «Судова 
незалежність» (17 листопада 2016 р., м. Харків); 

– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка і 
технологія: теорія і практика застосування» (24-25 листопада 2016 р., м. Львів). 

– Міжнародна науково-практична конференція «Політика в сфері 
боротьби зі злочинністю» 9 грудня 2016 р. (м. Івано-Франківськ). 
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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. 

Навчально-практичні посібники:  
Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / 

О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2016. – 296 с. 
(особисто 2,2 друк. арк.); 

 Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному 
провадженні: навч. посіб. для підгот. до заліку / О. В. Капліна [та ін.]. – Харків : 
Право, 2016. – 96 с. (особисто 0,7 друк. арк.); 

Статті: 
Закриття кримінального провадження щодо померлої особи: проблеми 

усунення прогалин нормативного регулювання / О. В. Капліна // Вісник 
прокуратури. – 2016 – № 8. – С. 58-61 (0,5 друк. арк.); 

Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному 
провадженні України / О. В. Капліна // Національна академія правових наук 
України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / 
Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2016. – 2016. № 3 (86). – С.98-
102 (0,5 друк. арк.); 

Актуальні проблеми тлумачення окремих підстав для закриття 
кримінального провадження / О. В. Капліна // Вісник кримінального 
судочинства. – 2016. – № 3. – (журнал готується до видання) (0,5 друк. арк.); 

Рецензія на монографію «Судова влада» / В. Д. Гончаренко, О. В. Капліна 
// Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. 
акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2016. – 2016. №2 (85). – С. 179-183 
(0,3 друк. арк.) [Рец. на кн. : за заг. ред. І. Є. Марочкіна. Судова влада : 
монографія / заг. ред. І. Є. Марочкіна за. – Харків : Право, 2015. – 792 с.]; 

Рецензія на рукопис монографії «Виконання судових рішень у 
кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти», 
підготовленої к.ю.н. Дільною З.Ф., к.ю.н., доцентом Бойко В.П. (4 с.) (0,2 друк. 
арк.). 

Тези наукових доповідей: 
Проблеми закриття кримінального провадження за реабілітуючими 

підставами / О. В. Капліна // Правове забезпечення оперативно-службової 
діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. – Харків : Право, 2016. 
–  Вип. 7 : Матеріали постійного діючого наукового-практичного семінару 
(м. Харків, 27 трав. 2016 р.). – С. 261-265 (0,3 друк. арк.); 

Призначення ревізій та перевірок слідчим, прокурором: дисонанс 
законодавства та правозастосовчої практики / О. В. Капліна // V Міжнародна 
науково-практична конференція «Малиновські читання» (м. Острог, 30 вересня 
– 1 жовтня 2016 р.). – Острог, 2016. – С.172-174 (0,3 друк. арк.); 

Чи є професія слідчого правничою? / О. В. Капліна // Досудове 
розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали 
постійного діючого наукового-практичного семінару (м. Харків, 21 жовт. 
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2016 р.) / ред. кол.: В. В. Федосєєв (голов. ред.), М. В. Членов (заст. голов. ред.) 
та ін. – Х. : право, 2016. – Вип. 8. – С. 188-191 (0,3 друк. арк.); 

Дефекти кримінального процесуального законодавства та їх негативний 
вплив на правозастосовну практику / О. В. Капліна // Юридична техніка і 
технологія: теорія і практика застосування : ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція (м. Львів, 24-25 листопада 2016 р.). – 2016. – С. 9-11 
(0,3 друк. арк.). 

 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  
Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному 

провадженні України / О. В. Капліна // Національна академія правових наук 
України. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / 
Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2016. – 2016. № 3 (86). – С.98-
102 (0,7 друк. арк.) – Збірник наукових праць включено до міжнародної науко 
метричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща) 

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

– Член редакційної колегії постійного друкованого органу Національної 
академії правових наук України «Вісник Національної академії правових наук 
України» (м. Харків). 

– Член редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
«Часопис цивільного і кримінального судочинства» (м. Київ). 

– Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 
кримінального судочинства» (м. Київ). 

– Член редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми 
законності» (Харків). 

– Член редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія та практика 
судової експертизи і криміналістики» (Харків). 

 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
− член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 
− член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 
 
 
 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Виступала як офіційний опонент по дисертаціях на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук: 
Шевчук М. І. «Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні обставин 

кримінального провадження під час судового розгляду» (Львівський 
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національний університет імені Івана Франка, січень 2016 р.); 
Лисенкова К. Є. «Принцип змагальності сторін у досудовому 

кримінальному провадженні» (Національна академія прокуратури України, 
лютий 2016 р.). 

Боржецька Н. Л. «Форми закінчення досудового розслідування: правові, 
теоретичні та прикладні проблеми» (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, червень 2016 р.); 

Карпушин С. Ю. «Проведення слідчих (розшукових) дій» (Національна 
академія внутрішніх справ, червень 2016 р.); 

Як офіційний опонент по дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук: 

Гловюк І. В. «Кримінально-процесуальні функції: теоретико-
методологічні засади і практика реалізації» (Національний університет 
«Одеська юридична академія», лютий 2016 р.). 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, 

окремо кандидатські. 
Відгуки на автореферати на здобуття наукового ступеню кандидата 

юридичних наук: 
Кривонос І. С. «Інститут зупинення досудового розслідування у 

кримінальному процесі України»; 
Пєшего Д. А. «Засада законності та її забезпечення у досудовому 

кримінальному провадженні»; 
Кравченко Н. С. «Суб’єкти доказування цивільного позову в 

кримінальному провадженні»; 
Старенького О. С. «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як 

суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні»; 
Палюх А. І. «Участь прокурора в доказуванні під час досудового 

розслідування»; 
Малахової О. В. «Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально-

процесуальному доказуванні»; 
Токаренко К. В. «Процесуальний порядок закриття кримінального 

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

назву стипендії/премії).  
Не була. 
 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не співпрацюю з закордонними організаціями. 
 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Участі не брала. 
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17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. 

Участі не брала. 
 

18.  Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
не отримувала 
 
19.  Наукове керівництво аспірантами/здобувачами (наукове 

консультування). 
Здійснюю наукове керівництво аспірантами: Шингарьов Д. О. (третій рік 

навчання); Лейба О. А. (другий рік навчання); Глідер І. В. (другий рік навчання) 
та здобувачем Лазуковою О. В. 

Протягом звітного періоду під науковим керівництвом захищено 
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук: 

Моторигіна М. Г. «Сторона захисту в судовому провадженні в першій 
інстанції», (13.04.2016 р.); 

Тютюнник В. В. «Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення 
законного та обґрунтованого вироку суду» (13.04.2016 р.). 

Була науковим консультантом при написанні дисертації на здобуття 
наукового ступеню доктора юридичних наук Тітка І. А. «Нормативне 
забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному 
процесі України» (13.06.2016 р.). 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  № 5 від «30» листопада 2016 р. 
 
 

Завідувач кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого,  
доктор юридичних наук, професор     О. В. Капліна 
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