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1. Основні підсумки науково-дослідної роботи кафедри кримінального 
процесу: 

Протягом 2016 р. кафедра кримінального процесу продовжила розпочате у 
2011 р. дослідження наукових проблем за комплексною цільовою програмою  
«Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і правоохоронних 
органів» в рамках пріоритетних напрямків програми «Судова влада: проблеми 
організації та діяльності» (науковий керівник –  завідувач кафедри, д.ю.н., проф. 
О. В.Капліна). 

 
1.2. Склад кафедри: 

1. Капліна О.В., завідувач кафедри, д.ю.н., професор 
«Юридичні колізії нормативного регулювання кримінальної процесуальної 

діяльності: проблеми виявлення та подолання», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 6,1 друк. арк. 

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. 
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.). 

 
2. Вапнярчук В.В., к.ю.н., доцент 
 «Правова природа кримінального процесуального доказування: поняття, 

методологічні та гносеологічні основи», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано 0,9 друк. арк. 
Статті: 
– Щодо концепцій недопустимості доказів / В. В. Вапнярчук // Право і 

суспільство, 2016. – № 5. – С. 162-167 (0,5 друк. арк.). 
Тези: 
– Щодо окремих питань початку досудового розслідування та 

кримінального процесуального доказування // Людина і закон: публічно-
правовий вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 
Дніпро, 7-8 жовтня 2016 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016. – С. 82-86 
(0,4 друк. арк.). 

 
3. Дроздов О.М., к.ю.н., доцент  
«Особливості процесуальної форми провадження у Верховному Суді 

України», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано – 8,95 друк. арк. 



 

Посібники: 
– 17-томне видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит»: Книга 1. 

Нормативно-програмні матеріали: Програма складення кваліфікаційного іспиту; 
Нормативно-правові акти; Довідкові матеріали; Книга 2. Історія адвокатури. 
Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність; Книга 8. Кримінальне 
процесуальне право; Книга 16. Європейська Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод; Книга 17. Складання процесуальних документів 
(3,9 друк. арк.). 

Статті: 
–Актуальні питання здійснення захисту від провокації (підбурювання) 

особи на вчинення злочину у світлі практики Європейського суду з прав 
людини / О. Дроздов // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 
31-44 (1,0 друк. арк.); 

– Аналітичний огляд окремих справ, розглянутих ЄСПЛ протягом 
вересня-жовтня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. – 2016. – № 11. – С. 28-38 (0,5 друк. арк.); 

– Аналітичний огляд окремих справ щодо іноземних країни, розглянутих 
ЄСПЛ протягом липня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 10. – С. 33-45 (0,6 
друк. арк.); 

– Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом січня 
2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 
України. – 2016. – № 4. – С. 41-48 (0,3 друк. арк.); 

– Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом лютого 
2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів 
України. – 2016. – № 5. – С. 33-40 (0,4 друк. арк.); 

– Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом 
березня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 6. – С. 36-48 (0, 6 друк. арк.); 

– Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом квітня 
- травня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 7-8. – С. 61-72 (0,6 друк. арк.); 

– Огляд окремих справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ 
протягом червня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. – 2016. – № 9. – С. 38-47 (0,5 друк. арк.); 

– Окремі думки суддів ЄСПЛ у справі «Бедат проти Швейцарії» (щодо 
відповідальності журналіста за порушення таємниці кримінального 
провадження) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 5. – С. 41-46 (0,2 друк. арк.); 



 

– Щодо відповідальності журналіста за порушення таємниці 
кримінального провадження (на прикладі рішення ЄСПЛ у справі «Бедат проти 
Швейцарії») / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. – 2016. – № 4. – С. 49-51 (0,1 друк. арк.); 

– Окремі питання захисту честі, гідності і ділової репутації (за практикою 
Європейського суду з прав людини) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 1-2. – С. 75-78 (0,25 
друк. арк.). 

 
4. Карпенко М.О., к.ю.н., доцент 
«Категорія «шкода» в кримінальному процесі України», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано – 4,15 друк. арк. 
Навчальний посібник: 
– Кримінальний процес: навчальний посібник для підготовки до іспиту / 

О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, 
О.Г. Шило. – 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, М.О. Карпенко 
[та ін.]. – Харків : Право, 2016. – 96 с. (особисто 0,7 друк. арк.); 

Стаття: 
– Деякі проблеми забезпечення прав і законних інтересів заставодавців та 

поручителів у кримінальному провадженні / М. О. Карпенко, А. Р. Туманянц // 
Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. – 
Випуск 4, том 2. – С. 90-93 (особисто 0,45 друк. арк.); 

–  Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти / 
О. М. Карпенко // Форум права (в редакції) (0,8 друк. арк.). 

 
5. Мирошниченко Т.М., к.ю.н., доцент 
«Загальні засади кримінального провадження та їх реалізація в доказовій 

діяльності сторони обвинувачення на стадії досудового розслідування», 2,0 друк. 
арк. 

Опубліковано – 1,4 друк. арк. 
Статті: 
– Реалізація засади презумпції невинуватості в процесі кримінального 

процесуального доказування / Т. М. Мирошниченко // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету: серія «Право». – 2016. – № 40. 
(журнал готується до друку) (0,7 друк. арк.); 

– Окремі питання реалізації нормативного змісту засади розумних строків у 
ході кримінального процесуального доказування / Т. М. Мирошниченко // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» (в 
редакції) (0,7 друк. арк.). 



 

6. Мірошников І.Ю., к.ю.н., доцент 
«Підготовче провадження: проблеми правозастосування», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано – 2,0 друк. арк. 

Статті: 
- Особливості підготовчого провадження в суді першої інстанції // Юрист 

України. – 2016. – № 3-4 (36-37). – (в редакції) (0,8 д.а.); 
- Пределы пересмотра судебных решений суда первой инстанции судом 

апелляционной инстанции // Экономика и право Казахстана. – 2016. – № 23 (в 
редакції) (0,7 д.а.); 

- Проблемы апелляционного обжалования отдельных судебных решений 
по законодательству Украины // Экономика и право Казахстана. – 2016. – № 24 
(в редакції) (0,5 д.а.). 

 
7. Тищенко О.І., к.ю.н., доцент 
«Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження», 2,0 друк. арк. 
Опубліковано –1,2 друк. арк. 
Статті: 
– Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (за 

матеріалами судової практики) / О.І.Тищенко // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2016. – № 2. – С. 140-141 (0,5 друк. арк.); 

– Тищенко О.І., Говорун Д.М. Окремі питання процесуального порядку 
повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності // 
Підприємництво, господарство і право, 2016. – № 9. – С. 149-153 (0,4 друк. 
арк.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень: 
–  Запобіжний захід у вигляді застави: актуальні питання застосування / 

О.І.Тищенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних 
реформ у процесі євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. –С. 102-105) (0,3 д.а.). 

 

8. Туманянц А.Р., к.ю.н., доцент 

«Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи на стадії 
досудового розслідування», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано – 10,88 друк. арк. 
Навчальні посібники: 
–  Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / 

О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М.Трофименко, А.Р. Туманянц, 
О.Г.Шило. – Х.: Право, 2016.–  296 с. (особисто 2,2 друк. арк.); 

–  Судовий контроль у кримінальному провадженні. Навчальний посібник 
для підготовки до заліку / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В. І. Маринів, 



 

В.М.Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г.Шило.– Х.:Право, 2016.– 96 с. (особисто 
0,7 друк. арк.); 

Монографія: 
Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції: 

монографія / В.В.Колодчин, А.Р.Туманянц. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2016. – 228 с. 
(особисто 7,13 друк. арк.) 

Статті: 
– Деякі проблеми забезпечення прав і законних інтересів заставодавців та 

поручителів у кримінальному провадженні // Науковий Вісник Херсонського 
державного університету. Серія «Юридичні науки». – Випуск 4. – Том 2. –  
2016. – С. 90-94 (особисто 0,3 друк. арк.) (у співавторстві з Карпенко М.О.). 

– Окремі аспекти реалізації повноважень прокурора у кримінальному 
провадженні // Порівняльно-аналітичне правоелектронне наукове фахове 
видання. – 4/2016. – (особисто 0,25 друк. арк.) (у співавторстві з Говорун Д.М.). 

Тези: 
– Проблемні питання застосування частини 6 ст. 36 КПК України в частині 

надання права прокурорам вищого рівня скасовувати незаконні та 
необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків 
досудового розслідування // материалы Международной научно-практической 
конференции «Прокуратура України в умовах європейської інтеграції» 19 
травня 2016 р. – К., 2016 – С. 289-292 (0,3 друк. арк.). 

 
9. Трофименко В. М., к.ю.н., доцент 
Тема науково-дослідної роботи на 2016 рік не була затверджена, оскільки 

Трофименко В. М. до 31.08.2016 р. перебував у докторантурі.  
Опубліковано – 22,2 друк. арк. 

Монографія: 
– Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у 

кримінальному судочинстві: монографія / В.М. Трофименко. –Харків: ТОВ 
«Оберіг», 2016. – 304 с. (19 друк. арк.). 

Навчальні посібники: 
– Кримінальний процес: навч. посіб. для підготовки до іспиту / 

О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Харків: 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.). 

Тези: 
Спірні питання оцінки правової природи діяльності по внесенню 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР / В. М. Трофименко // 
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали 



 

постійного діючого наукового-практичного семінару (м. Харків, 21 жовт. 
2016 р.) / ред. кол.: В. В. Федосєєв (голов. ред.), М. В. Членов (заст. голов. ред.) 
та ін. – Х. : право, 2016. – Вип. 8. – С. 86-89  (0,3 друк. арк.). 

 
10.  Беспалько І. Л., к.ю.н., асистент 
«Теорія єдності процесу та її вплив на правовий зміст міжгалузевих засад 

кримінального провадження», 1,6 друк. арк. 
Опубліковано – 1,7 друк. арк. 
Статті: 
– Правова природа засад кримінального процесу України  / І. Л. Беспалько 

// Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. /  редкол.: В.І. Борисов та ін. – 
Харків : Право,  2015. – Вип. 30. – С. 77-87 (0,5 друк. арк.); 

– Проблеми та перспективи розвитку процесуального права в Україні /  
І. Л. Беспалько // European Reforms Bulletin (scientific peer-reviewed journal) .  – 
Grand Dushy of Luxembourg. – 2016. – № 1. – С. 2-7 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 
– Взаємозв’язок системи засад кримінального процесу України  / І. Л. 

Беспалько // Правові засади діяльності правоохоронних органів. Збірник 
наукових праць за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної 
конференції / Редкол.: Є.О. Алісов, Ю.В. Мех та ін. – Харків : видавництво 
«Плеяда», 2015. – С. 234-236 (0,17 друк. арк.); 

– Визначення змістовного наповнення засади гуманізму у кримінальному 
процесі України / І. Л. Беспалько // Pravna veda a prax: vyzvy modernych 
europskych integracnych procesov.  Medzinarodna vedecka konferencia. – Bratslava, 
Slovenska republika, 2015. – С. 93-95 (0,17 друк. арк.); 

– Завдання сучасного процесуального права  / І. Л. Беспалько //  Людина, 
суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : збірник матеріалів 
Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна 
юриспруденція». Тези наукових доповідей. – Київ : Видавничий дім «АртЕк», 
2016. – С.127-130 (0,18 друк. арк.); 

– Соціальний портрет викладача вищої школи : соціопрофесійні вимоги та 
якості / І. Л. Беспалько // Сучасні практики вищої юридичної освіти і 
педагогіки: тези доповідей та повідомлень учасників конференції школи 
педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. – Харків. – 2016. – С. 210-213 (0,18 друк. арк.). 

 
11. Бережний О.І., к.ю.н., асистент 
«Проблеми реалізації принципу змагальності під час доказування на стадії 

досудового розслідування», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 1,6 друк. арк. 
Статті: 



 

– Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі суду про закриття 
кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних проваджень // 
Журнал східноєвропейського права. № 33. – 2016. – С. 11-20 (0, 8 друк. арк.); 

– Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під 
час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги 
слідчим суддею // Журнал східноєвропейського права. – № 34. – 2016. –(в 
редакції) (0, 8 друк. арк.). 

 
12.  Корчева Т.В., к.ю.н., асистент 
«Проблеми реалізації процесуальних прав сторони захисту на стадії 

досудового розслідування», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 1,5 друк. арк. 

Статті: 
– Щодо проблем  реалізації  особою права  на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого або прокурора  під час досудового розслідування // 
Електронне наукове фахове видання «Форум права». – 2016. – № 4. – С. 125-133 
(0,5 друк. арк.); 

– Деякі питання визначення особливостей процесуального статусу особи, 
щодо майна якої вирішується питання про  арешт, а також її представника у 
кримінальному провадженні // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». – 2016. – № 4 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 
– Встановлення строку для ознайомлення сторін з матеріалами 

кримінального провадження при закінченні досудового розслідування: 
проблеми та шляхи їх вирішення // Збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції «Юридична наука та практика:виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів» м. Братислава, Словацька Республіка. – 2016. – С. 
68-71 (0,25 друк. арк.); 

– До питання реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності слідчого або прокурора на початковому етапі досудового 
розслідування // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції  
«Верховенство права та правова держава». м. Ужгород. – 2016. – С. 137-140 
(0,25 друк. арк.). 
 
 

13. Перепелиця С.І., к.ю.н., асистент 
«Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення», 1,5 друк. 

арк. 
Опубліковано – 1,5 друк. арк. 
 
 



 

Статті: 
– Перепелиця С., Колодчін В. Гарантії прав і законних інтересів 

потерпілого та підозрюваного // Вісник прокуратури. – № 4. – 2016. – С. 41-53. 
(0,5 друк. арк.); 

– Правова природа кримінального провадження у формі приватного 
обвинувачення // Форум права (в редакції) (1,0 друк. арк.). 
 

14.  Говорун Д.М., асистент 
«Реалізація засади публічності в діяльності органів досудового 

розслідування», 1,5 друк. арк. 
Опубліковано – 0,5 друк. арк.  
Статті: 
– Туманянц А. Р., Говорун Д. М. Окремі аспекти реалізації повноважень 

прокурора у кримінальному провадженні // Порівняльно-аналітичне право. – 
№ 4 (електронне видання, режим доступу: http://pap.in.ua) (0,25 друк. арк.); 

– Тищенко О., Говорун Д. Окремі питання процесуального порядку 
повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності // 
Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 149-153 (0,25 друк. 
арк.).  
 

1.1.  К.ю.н., доцент Вапнярчук В. В., к.ю.н., доцент Мирошниченко Т. М., 
к.ю.н., доцент Тищенко О. І. та асистент кафедри Говорун Д. М. виконали 
науково-дослідну роботу не в повному обсязі. 

 
1.2.  Діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору – кафедра не здійснює діяльність на госпдоговірних засадах. 
 

1.3.  Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми полягає в тому, що Кримінальний процесуальний кодекс України 
2012 року суттєво модернізував порядок здійснення кримінального 
провадження, запровадив низку нових інститутів. Аналіз його новацій свідчить 
про те, що законодавець не просто оновив кримінальне процесуальне 
законодавство, а здійснив його докорінні зміни, що, по суті, мають наслідком 
зміну парадигми кримінального процесу, сталих підходів до розуміння його 
засадничих положень. Крім того, чотирьохрічна практика застосування нового 
КПК України виявила прогалини та колізії, неузгодженості та суперечності у 
нормативному регулюванні кримінальної процесуальної діяльності, в 
унормуванні процесуального статусу окремих учасників кримінального 
провадження тощо. Це обумовило необхідність звернення науковців кафедри 
кримінального процесу до дослідження найбільш актуальних проблем теорії та 



 

практики кримінального процесу з урахуванням нових підходів до розуміння 
сутності кримінального провадження, його завдань та побудови, визначення 
правового статусу його учасників, усвідомлення нормативного змісту загальних 
засад кримінального провадження, розкриття сутності нових інститутів 
кримінального провадження, запроваджених КПК України. 

 
1.4.  Наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на 

видачу охоронних документів, отримано охоронних документів) – відсутні. 
 

1.5.  Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає у тому, що в роботах науковців кафедри 
кримінального процесу набули подальшого розвитку, удосконалені або 
досліджені вперше: нормативний зміст засад кримінального провадження; 
проблеми нормативного регулювання судово-контрольного провадження по 
розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність слідчого або прокурора під час 
досудового  розслідування; нормативне регулювання прав сторони захисту у 
кримінальному провадженні, кримінальну процесуальну діяльність учасників 
кримінального провадження з боку захисту при реалізації ними їх 
процесуальної функції, забезпеченні їх прав і виконанні обов’язків у судовому 
провадженні в першій інстанції; проблеми обрання, зміни скасування 
запобіжних заходів під час кримінального провадження; питання закриття 
кримінального провадження за реабілітуючими підставами, запропоновані 
доповнення до ст. 284 КПК України в частині усунення прогалин нормативного 
регулювання закриття кримінального провадження щодо померлої особи; 
особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення; 
сутність і завдання провадження у Верховному Суді України; порядок розгляду 
справи Верховним Судом України; загальні положення перегляду судових 
рішень за  нововиявленими обставинами тощо.  

Значна увага приділяється проблемам тлумачення та належного 
застосовування окремих положень кримінального процесуального 
законодавства; досліджені актуальні для сучасної правозастосовної практики 
проблеми, обумовлені наявністю прогалин кримінального процесуального 
регулювання.   

Наукове і практичне значення виконаних співробітниками кафедри 
кримінального процесу робіт полягає в тому, що розробки науковців є внеском 
у вітчизняну кримінальну процесуальну науку, що відкриває нові напрями у її 
розвитку. Вони сприятимуть формуванню нової правозастосовної практики, 
навчанню практичних працівників та студентів правильно розуміти та 
застосовувати норми КПК України, формуванню нової правосвідомості. 

 

 



 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності.  
Кафедра готувала наукові висновки на наступні законопроекти: 
– «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.); 

–  «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.). 

 
2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленуму Верховного Суду України. 
Підготовка зауважень та пропозицій до проекту постанови Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо 
неповнолітніх» (вересень 2016). 

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

Д.ю.н., проф. Капліна О.В. – 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; член консультативної ради 
прокуратури Харківської області.  

К.ю.н., доц. Дроздов О.М. – член Науково-консультативної ради та 
Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення 
кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України; заступник 
Голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України. 

Рішенням Ради суддів України від 8 серпня 2014 р. проф. Капліна О.В. та 
доц. О.М. Дроздов включені до складу робочої групи з розробки Стратегії 
розвитку судової влади України на 2015-2019 р.  

 
2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України та 

викладачів, які їх готували. 
–  відповідь на запит Верховного Суду України щодо відповідності 

вимогам пункту 5 частини другої статті 291 КПК словосполучення в 
обвинувальному акті про те, що особі повідомлено про вчинення ним 
правопорушення, передбаченого відповідною статтею КК України, як це 
зазначено в обвинувальному акті щодо Форощука В. Є., та чи є повідомлення 
особі про вчинення нею злочину елементом обвинувачення її у вчиненні 
кримінального правопорушення (підготовлено д.ю.н., проф. Капліною О.В.). 

 
2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України та 

викладачів, які їх готували. 
Колективом кафедри надано відповідь на запит судді Конституційного 

Суду України Сліденко І.Д. щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 
частини першої статті 445 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. 

 
Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  
 2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій (перелік). 
У звітному році кафедрою разом з кафедрами кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності, слухачами курсів підвищення кваліфікації 
слідчих та оперативних співробітників СБУ проведені наступні міжкафедральні 
науково-практичні семінари та «круглі столи»: 

– міжкафедральний науково-практичний семінар «Теоретико-
методологічні основи кримінального процесуального доказування» 
(10.12.2015 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). 

– 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); 

– 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);  

– 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); 

– 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); 

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

– 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); 

– 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); 

16 грудня 2016 р. заплановано проведення Першого Харківського 
кримінального процесуального полілогу «Кримінальний процес: сучасний вимір 
та проспективні тенденції», присвяченого 50-річчю кафедри кримінального 
процесу та 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, 
академіка Національної академії правових наук України Ю. М. Грошевого. 
 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву 
конференції та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити 
міжнародні).  

 
 
 
 



 

Таблиця № 1. 
№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість викладачів кафедри, які 
взяли участь 

 

Міжнародні 
 

1.  25 лютого 2016 р. – міжнародна юридична 
науково-практична інтернет конференція 
«Актуальна юриспруденція»  
 

к.ю.н., асистент Беспалько І. Л. 

2.  1-2 квітня 2016 р. – міжнародна науково-
практична конференція «Право, держава, 
суспільство в умовах системних реформ у процесі 
євроінтеграції», м. Дніпро. 
 

к.ю.н., доцент Тищенко О. І 

 

 

3.  19 травня 2016 р. – міжнародна науково-
практична конференція «Прокуратура України в 
умовах європейської інтеграції», м. Київ 

к.ю.н., доцент Туманянц А. Р. 
 

4.  30 вересня 2016 р. – міжнародна науково-
практична конференція «Протидія терористичній 
діяльності: міжнародний досвід і його 
актуальність для України», м. Київ 

завідувач кабінету кафедри, 
асистент-погодинник Лазукова 
О.В. 

5.  12-13 жовтня 2016 р. – міжнародна науково 
практична конференція «Соціальна функція 
кримінального права: проблеми наукового 
забезпечення, законотворення та 
правозастосування», м. Харків, Інститут вивчення 
проблем злочинності ім. В. В. Сташиса 
 

д.ю.н., професор Капліна О. В., 
аспіранти Шингарьов Д. О. , 
Крицька І. О., Лейба О. А., 
Бабешко А.О.  

6.  16-17 жовтня 2016 р. – міжнародна науково-
практична конференція  «Верховенство права та 
правова держава», м. Ужгород 
 

к.ю.н., асистент Корчева Т. В. 
 
 

7.  7-8 листопада 2016 р. – міжнародна науково-
практична конференція «Людина і закон: 
публічно-правовий вимір», м. Дніпро.  
 
 

к.ю.н., доцент Вапнярчук В.В. 

 

8.  26-27 листопада 2016 р. – міжнародна 
конференція адвокатів «Сильні, коли об'єднані: 
нові завдання та перспективи», м. Астана, 
Казахстан  
 

 к.ю.н., доцент Дроздов О. М. 

 

 

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

аспіранти Лейба О. А., Шингарев 
Д.О., Котова О. 
 



 

Всеукраїнські 

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

Д.ю.н., професор О. В. Капліна, 
к.ю.н., доц. А. Р. Туманянц,  
к.ю.н., доц. В. М. Трофименко, 
аспіранти Д. О. Шингарьов, І. О. 
Крицька, О. А. Лейба, А. О. 
Бабешко 

 24.05.2016 р. – 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, м. Харків, 
Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого 

Д.ю.н., професор О. В. Капліна, 
к.ю.н., доц. В. В. Вапнярчук, 
к.ю.н., доц. О. М. Дроздов,  
к.ю.н., доц. М. О. Карпенко, 
к.ю.н., доц. Г. К. Кожевніков,  
к.ю.н., доц. В. І. Маринів, 
к.ю.н., доц. Т. М. Мирошниченко, 
к.ю.н., доц.  Мірошников, 
к.ю.н., доц. О. І. Тищенко, 
к.ю.н., доц. А. Р. Туманянц,  
к.ю.н., доц. В. М. Трофименко, 
к.ю.н., асистент І. Л. Беспалько, 
к.ю.н., асистент О. І. Бережний, 
к.ю.н., асистент М. Г. Моторигіна, 
к.ю.н., асистент Т. В. Корчева, 
к.ю.н., асистент С. І. Перепелиця, 
асистент Д. М. Говорун, аспіранти 
Д. О. Шингарьов, І. О. Крицька, О. 
А. Лейба, А. О. Бабешко,  
М. І. Тлепова, О. В. Лазукова. 

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

Д.ю.н., професор О. В. Капліна, 
аспірант Лейба О. А. 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 
назву конференції та викладачів, які взяли участь). 

− Міжнародна конференція адвокатів «Сильні, коли об'єднані: нові 
завдання та перспективи» (м. Астана, Казахстан, к.ю.н., доцент Дроздов О. М.). 

− Міжнародна науково-практична конференція «Право, держава, 
суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпро, 
к.ю.н., доцент Тищенко О. І.). 

− Міжнародна науково-практична конференція «Прокуратура України в 
умовах європейської інтеграції» (м. Київ, к.ю.н., доцент Туманянц А. Р.). 

− Міжнародна науково-практична конференція «Людина і закон: 
публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, к.ю.н., доцент Трофименко В. М.). 

− Міжнародна юридична науково-практична інтернет конференція 
«Актуальна юриспруденція» (к.ю.н., асистент Беспалько І. Л.). 

− Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція 



 

кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 
правозастосування» (д.ю.н., професор О. В. Капліна, аспіранти 
Д. О. Шингарьов, І. О. Крицька, О. А. Лейба, А. О. Бабешко); 

− Міжнародної науково-практичної конференції  «Верховенство права та 
правова держава» (м. Ужгород, к.ю.н., асистент Корчева Т. В.). 

− Міжнародна науково-практична конференція «Протидія терористичній 
діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України» (м. Київ, 
завідувач кабінету кафедри, асистент-погодинник Лазукова О.В.). 

− Міжнародна науково-практична конференція «Політика в сфері 
боротьби зі злочинністю (м. Івано-Франуківськ, Лейба О. А., Шингарев Д.О., 
Котова О.)» 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій 
1. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції: 

монографія / В.В.Колодчин, А.Р.Туманянц. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2016. – 228 с. 
(14,25 друк. арк.); 

2. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у 
кримінальному судочинстві: монографія / В.М. Трофименко. – Харків: ТОВ 
«Оберіг», 2016. – 304 с. (19 друк. арк.); 

 
3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк.арк) – відсутні. 
 
3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.) : 
1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / 

О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. – Х. : Право, 2016. – 296 с. 
(14, 43 друк. арк.); 

2.  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. (5, 16 друк. арк.). 

 
3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк. арк.): 32 / 18,35 

друк. арк. 
з них: 
3.4.1. за кордоном (одиниць/друк. арк.) – 2 / 1,2 друк. арк. 
3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк. арк.) 

– 4 / 2,5 друк. арк. 
3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк. арк.) та 

навести перелік – відсутні. 



 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus) – відсутні. 
 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку 
у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор – праці відсутні. 

 
Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друковано

ї 

продукції 

Монограф

ії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники без 

грифу МОН 

Збірники 

нормативно

ї літератури 

Кодекси, 

коментарі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача 

 

/ 2/33,25 32/18,35 13/3,4 0 2/19,59 0 0  

 
3.6. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій – у кожного 
викладача кафедри за звітній період є наукові роботи. 

 
4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 
заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в 
Інститутах підвищення кваліфікації). 

Слухачам курсів підвищення кваліфікації слідчих СБУ (квітень, травень, 
вересень, жовтень 2016 р.) були прочитані наступні лекції: 

Доц. Вапнярчук  В. В. 
 «Проблеми доказування у кримінальному провадженні» (04.10.2016 р.); 
Доц. Дроздов О.М.  
«Проблеми доказування у кримінальному провадженні» (20.09.2016 р.); 

«Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження»  
(06.10.2016 р.); «Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 
(екстрадиція)» (06.10.2016 р.); 

Доц. Мирошниченко Т.М. 
«Досудове розслідування кримінальних правопорушень. Повідомлення про 

підозру. Зупинення досудового розслідування. Закінчення досудового 
розслідування» (18.10.2016 р.); 

Доц. Кожевніков Г. К.  
«Досудове розслідування кримінальних правопорушень. Слідчі (розшукові) 

дії» (22.09.2016 р.); «Застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження під час досудового розслідування» (05.10.2016 р.); 

Доц. Тищенко О. І.  



 

«Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні» 
(21.09.2016 р.); 

Доц. Туманянц А.Р.  
«Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час 

досудового розслідування» (20.09.2016  р.); «Проблеми застосування 
запобіжних заходів у кримінальному провадженні» (11.10.2016 р.); 

Ас. Бережний О.І. 
«Концептуальні положення Кримінального процесуального кодексу 

України» (17.05.2016 р.); «Проблеми застосування норм кримінального 
процесуального законодавства» (18.05.2016 р.); 

Ас. Перепелиця С.І.  
«Проблеми застосування глави 21 КПК України» (20.05.2016 р.). 
Доцентом Карпенко М. О. у період з 22.11.2016 р. по 30.11.2016 р. 

прочитано слухачам курсів підвищення кваліфікації – працівникам Акціонерної 
компанії «Харківобленерго» 2 лекції на теми «Суб’єкт господарювання як 
потерпілий (цивільний позивач), цивільний відповідач у кримінальному 
провадженні», «Кримінальне провадження щодо суб’єктів господарювання» та 
проведено 1 семінарське заняття «Проблемні питання участі суб’єкта 
господарювання в кримінальному провадженні». Аналогічні курси підвищення 
кваліфікації слухачам – працівникам Акціонерної компанії «Харківобленерго» 
заплановані у періоди з 01.12.2016 р. по 07.12.2016 р. та з 08.12.2016 р. по 
14.12.2016 р. 

 
4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за 
якими підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де 
проводилися дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, 
необхідно перелічити підготовлені та подані практичними органами 
доповідні записки, вказати на їх практичне значення, коротко). 

На кафедрі проведено наступні узагальнення судово-слідчої практики:  
1. Узагальнення практики розгляду цивільного позову у кримінальному 

провадженні (к.ю.н., доцент Карпенко М. О.); 
2. Узагальнення матеріалів кримінальних проваджень, віднесених до 

підслідності Національного антикорупційного бюро України (асистент 
Говорун Д. М.); 

3. Узагальнення практики щодо процесуального порядку оформлення 
речового доказу (аспірант Крицька І. О.); 

4. Узагальнення судової практки на тему «Дотримання прав особи під час 
проведення допиту на стадії досудового розслідування» (аспірант 
Шингарьов Д. О.). 

5. Узагальнення практики Верховного Суду України щодо перегляду 
судових рішень з підстави: встановлення міжнародною судовою установою, 



 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення України міжнародних 
зобов’язань при вирішенні справи судом (к.ю.н., доцент Дроздов О. М.). 

 
4.3. Перелічити відповіді на запити прокуратури, суду, органів місцевої 

влади та ін.  
– 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 вчених-фахівців кафедри кримінального процесу на 
запит Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури 
України щодо наукового тлумачення п. 20-1 Перехідних 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; 

– відповідь начальнику Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ 
С. В.Горбатюку щодо наукового тлумачення п. 20-1 Перехідних положень КПК 
України; 

– 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; 

– 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; 

– 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 (запит № 04/2/4-830 вих-16 від 
18.04.2016 р.); 

– 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 (№ 125-01-439від 11 березня 
2016 р.); 

– на лист в.о. прокурора Харківської області А. Б. Степанова щодо 
тлумачення положень ст. 290 КПК. 
 

4.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність кафедри 
(конкретно вказати всі види консультацій наданих викладачами). 

Протягом звітного періоду викладачами кафедри надані відповіді на 
звернення:  

–  Романенко Є. М. від 18 травня 2016 р. (відповідь підготовлена д.ю.н., 
професором, Капліною О. В., к.ю.н., асистентом Перепелицею С. І.); 

–  Йолкіна А. В. від 31 травня 2016 р. (відповідь підготовлена д.ю.н., 
професором, Капліною О. В., к.ю.н., асистентом Перепелицею С. І.); 

–  Гавриленка А. С. від 02 червня 2016 р. (відповідь підготовлена д.ю.н., 
професором, Капліною О. В., к.ю.н., асистентом Перепелицею С. І.). 

 
5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-
педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 
докторських дисертацій. 

За звітний період захищені наступні дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: 

Моторигіної М. Г. «Сторона захисту в судовому провадженні в першій 
інстанції» – науковий керівник доктор юридичних наук, професор О. В. Капліна 
(13.04.2016 р.); 

Тютюнника В. В. «Інститут допустимості доказів як гарантія ухвалення 
законного та обґрунтованого вироку суду» – науковий керівник доктор 
юридичних наук, професор О. В. Капліна (13.04.2016 р.); 



 

Тлепової М.І. «Процесуальне становище потерпілого під час досудового 
розслідування» – науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент 
В. І. Маринів (27.10.2016 р.); 

Кайла І. Ю. «Допустимість доказів у кримінальному процесі України» – 
науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент В. В. Вапнярчук 
(30.11.2016 р.). 

Захищена дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: 

Тітка І. А. «Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного 
інтересу в кримінальному процесі України» (13.06.2016 р.), науковий 
консультант – д.ю.н., професор О. В. Капліна. 

5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня –  Говорун Д. М., працює 
асистентом на кафедрі кримінального процесу з жовтня 2013 р. після закінчення 
аспірантури. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації 
Кандидатські – 6; докторські – 1.  
5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 
Кандидатські – 14;  докторські –  1. 
 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 
чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 
телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

К.ю.н., доцент Дроздов О. М. є членом Харківської обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення при 
облдержадміністрації та бере постійну участь у заходах з питань правової освіти 
населення, які проводяться Харківською облдержадміністрацією. 

К.ю.н., асистент Перепелиця С. І. – організатор освітньої програми «Кадети 
поліції». 

 
7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі, кількість студентів, які 
беруть участь у їх роботі та керівників 

Велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. На 
кафедрі працюють 5 наукових гуртків (наукові керівники – Капліна О. В., 
Вапнярчук В.В., Дроздов О.М., Карпенко М.О., Туманянц А.Р.), в яких щорічно 
приймають участь 150-200 студентів. За підсумкам роботи наукових гуртків вже 
сім років поспіль у квітні-травні проводиться Всеукраїнська наукова 
конференція студентів та аспірантів «Кримінальний процес очима молодих 



 

дослідників» та окремим збірником друкуються її матеріали.  
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно одиниць/друк. арк.  – 152 публікації (17,7 друк. арк.) 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк. арк. – відсутні. 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 
ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 
8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких)  
Д.ю.н., проф. Капліна О.В. –  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). 

К.ю.н., доц. Дроздов О.М. – член редакційної колегії Офіційного 
бюлетеню Національної асоціації адвокатів України «Вісник Національної 
асоціації адвокатів України», член редакційної колегії юридичного журналу 
«Право України». 

 
 

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

 

 
К.ю.н., доц. Карпенко М.О. – подяка директора Департаменту науки і 

освіти ХОДА за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-
педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі, навчання і виховання 
студентської молоді. 

К.ю.н., доц. Кожевніков Г.К. – відзнака Генеральної прокуратури України 
«За сумлінну службу в органах прокуратури». 

К.ю.н., доц. Маринів В.І. – подяка Голови Харківської обласної державної 
адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної 
державної політики в галузі освіти, сумлінну працю та високий рівень 
професійної майстерності; подяка Голови Харківської обласної за вагомий 
внесок у становлення правової держави, зміцнення законності та правопорядку, 
захисту конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, 
високий професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня юриста. 



 

Переможець XVIІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини − кращі 
імена» у номінації «Кращий декан». 

К.ю.н., доц. Трофименко В. М. – нагороджений грамотою Департаменту 
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Почесною 
грамотою Харківської міської ради. 

К.ю.н., асистент Перепелиця С. І. – почесна грамота голови Харківської 
обласної державної адміністрації. 

Ассистент Говорун Д. М. – почесна грамота профспілкового комітету 
первинної профспілкової організації Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого «За багаторічну плідну роботу у профспілці та значний 
внесок у вирішенні соціально-економічних питань працівників». 

 
Завідувач кафедри кримінального процесу, 
доктор юридичних наук, професор     О. В. Капліна 
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