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1. Прізвище, ім’я та по батькові – Капустіна Марієтта Владиславівна.

2. Вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого.

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

«Організаційно-тактичні та методико-криміналістичні засоби забезпечення 

розслідування злочинів у сфері медичної допомоги: поняття, ознаки, значення» 

(1,5 друк. арк.).

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

«Організаційно-тактичні та методико-криміналістичні засоби забезпечення 

розслідування злочинів у сфері медичної допомоги: поняття, ознаки, значення»  

2,05 друк. арк.).

    4.1. Форма впровадження виконаних НДР – опубліковано 2 параграфа та 

розділ підручника, 2  наукові статті.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – визначено та встановлено 

ознаки організаційно-тактичних та методико-криміналістичних засобів 

забезпечення розслідування злочинів у сфері медичної допомоги.

6. Зв'язок з практикою:

    6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитано 8 лекцій для 

слухачів курсів підвищення кваліфікацій працівників Служби Безпеки України, 

які діють при Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби Безпеки 

України у складі Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого на тему: «Ідентифікація людини за ознаками зовнішності 

(психологічний портрет особи злочинця)».



2

9. Видавнича діяльність:

    1). Криміналістика: підруч. / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель 

[та ін.].: за ред. В.Ю. Шепітька . –  5-те вид. переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2016 

– С. 437- 440 (3§ розділу 23 (у співавт.)); С. 476-477 (2§ розділу 25 (у співавт.)); С. 

503-510 (розділ 27 (у співавт.)) (37,2 / 0,55 друк. арк).

     2). Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми унормування та 

застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки»: зб. наук. праць. Вип. № 5 / ред. кол.: В.М. Стратонов,         

В.М. Бевзенко, К.С. Шапошников та ін. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 92-99 (0,7 друк. 

арк.).

     3) Лікарська таємниця: поняття та нормативно-правове регулювання // 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник. Вип. № 6 / 

ред. кол.: О.Л. Соколенко, Т.В.  Корнякова, В.О. Чукаєва та ін. – Дніпро: 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. – С. 81- 

89 (0,8 друк. арк.). 
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