
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  РОБОТИ 

ЗА 2017 РІК 

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 – 

«Інформаційні засоби забезпечення у сфері надання медичної допомоги: поняття, 

ознаки, значення» (1,5 друк. арк.). 

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

«Інформаційні засоби забезпечення у сфері надання медичної допомоги: поняття, 

ознаки, значення»  (1,5 друк. арк.). 

    4.1. Форма впровадження виконаних НДР – опубліковано 1  наукова стаття та 

2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – надано визначення та 

встановлено ознаки інформаційних засобів в забезпеченні розслідування злочинів 

у сфері надання медичної допомоги. 

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. проведення узагальнення практики. 

За планом узагальнення практики на 2017 р. проведено узагальнення 30 

кримінальних проваджень про факти злочинів у сфері надання методичної 

допомоги у судах м. Харкова та м. Полтави. У результаті узагальнення було 

виявлено криміалістично значущі ознаки цих злочинів; встановлено кореляційні 

зв’язки між ними; вивчено комплекс слідчих та процесуальних дій з метою 

встановлення ефективності їх проведення під час розслідування злочинів цієї 

категорії. Результати узагальнення використанні при написанні наукових статей 

та підготовці дисертаційного дослідження на тему «Криміналістичні засоби 

забезпечення розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги». 
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    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)». 

8. Участь у конференціях: 

     1).  Науково-практична конференція присвячена 90-річчю від дня народження 

видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора 

Л. Ю. Ароцкера (25 травня 2017 року, м. Полтава). 

       2).  Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора               

М. В. Салтевського»  (30 жовтня 2017 року, м. Харків). 

9. Видавнича діяльність: 

   1). Огляд документів при розслідуванні ятрогенних злочинів // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»: зб. наук. праць. 

Вип. № 6. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 79-89 (0,9 друк. арк.). 

  2). Криміналістичні засоби протидії злочинності // Ароцкерівські читання (м. 

Полтава, 25 травня 2017 р.). ‒ Х.: Право, 2017 ‒ С. 11-13 (0,3 друк. арк.). 

  3). Використання результатів відомчого контролю при розслідуванні ятрогенних 

злочинів // Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора  

М. В. Салтевського» : зб. матер. кругл. столу (м. Харків, 30 жовтня 2017 р.). ‒ Х.: 

Право, 2017 – С. 94-97 (0,3 друк. арк.).  

18. Відзнаки та нагороди: нагороджена Почесною Грамотою ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий 

внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди святкування Дня Університету.(листопад 2017 р.). 

Доцент       Капустіна М.В. 

Затверджено на засіданні 

кафедри криміналістики 
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Зав. лабораторією                                                        Дуднікова І.Є.    


