
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

викладача Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 

за 2018 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 – 

«Дефекти кримінального процесуального законодавства як негативне явище у 

регламентації кримінальних процесуальних правовідносин та шляхи їх 

подолання», 2,0 друк. арк. 

 

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

«Дефекти кримінального процесуального законодавства як негативне явище у 

регламентації кримінальних процесуальних відносин та шляхи їх подолання» 

Фактично виконано: підручник, 2 навчальних посібника; бібліографічне 

видання (біобібліографія А. Л. Ривліна), статті у наукових фахових виданнях;  

тези доповідей на науково-практичних конференціях (16,23 друк. арк.). 
 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором 

констатується високий регулятивний потенціал чинного кримінального 

процесуального законодавства, який побудований відповідно до вимог 

законодавчої техніки, в якому відсутні дефекти нормативного регулювання 

різної ґенези та правова невизначеність. На підставі проведеного дослідження 

здійснено системне тлумачення норм чинного кримінального процесуального 

та податкового   законодавства, що унормовує порядок проведення ревізій та 

перевірок, розроблені пропозиції та рекомендації спрямовані на подолання 

колізій, що між ними виникли. На підставі проведеного узагальнення практики 

застосування норм КПК України, що унормовують етап закінчення досудового 

розслідування та складання обвинувального, виявлені прогалини нормативного 

регулювання, проблеми взаємовідносин між слідчим та прокурором-

процесуальним керівником, запропоновано процесуальний механізм їх 

вирішення. Надано тлумачення ч. 1 ст. 368-2 "Незаконне збагачення" КК 

України, в аспекті визначення суб’єкта доказування факту незаконного 

збагачення.   
 

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.  
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Є членом робочої групи комітету Верховної Ради України з законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, яка працює над розробкою проекту 

Закону України, спрямованого на внесення змін та доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України (в частині правового 

регулювання порядку здійснення досудового розслідування).  

 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. 
Висловлені пропозиції та зауваження щодо наступних проектів Законів 

України:    

- до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр №7279); 

 до проекту Закону «Про внесення змін до статті 98 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення визначеності протоколу 

слідчих дій» (реєстр. № 8475); 

 до проекту Закону «Про внесення змін до статті 108 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення належного фіксування 

показань (реєстр. № 8476) та «Про внесення змін до статті 374 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо зазначення всіх доказів у вироку» 

(реєстр. № 8478). 

– протягом року неодноразово висловлювалися пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (щодо кримінальних проступків) 

- Протягом звітного періоду у складі робочої групи ВРУ щодо 

напрацювання системних змін у складі підгрупи №2 брала участь у розробці 

пропозицій щодо удосконалення положень КПК (в частині правового 

регулювання порядку здійснення досудового розслідування).  

Була членом робочої групи з розробки концепції проступкового 

провадження (проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження інституту кримінальних проступків»  

опубліковано у № 2(9)/2017 Віснику Асоціації). 

 

5.2.  Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Консультантом комітетів Верховної Ради не працюю. 

 

5.3.  Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади. 
Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (за 

кримінально-правовою спеціалізацією);  

Член науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань.  
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6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. Протягом звітного періоду 

не здійснювала.  

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Протягом звітного періоду підготовлені наступні відповіді: 

– відповідь на запит Генерального прокурора Ю. В. Луценка від 

22.02.2018 р. щодо надання роз’яснень з питань діяльності слідчих підрозділів 

органів прокуратури та прокурорів у кримінальних провадженнях після 

20.11.2017 р.; 

– відповідь на запит Керівника Головного підрозділу детективів 

А. В. Калужанському від 27.02.2018 № 04-195/8475 підстави для закриття 

кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи 

передбачені ст. 284 КПК; 

– відповідь на запит Керівника Другого підрозділу детективів  

Національного антикорупційного бюро України  Карєєва О. від 16 березня 

2018року № 042-195/11026 щодо доктринального тлумачення положень статей 

36 та 291 КПК України щодо питання: «чи обмежений прокурор правом 

самостійно складати обвинувальний акт виключно у разі, якщо він не 

погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим»; 

– відповідь на запит керівника Другого підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України Караєва О. від 16.03.2018 р. № 

042-195/11026 щодо доктринального тлумачення положень статей 36 та 291 

КПК України щодо питання: «чи обмежений прокурор правом самостійно 

складати обвинувальний акт виключно у разі, якщо він не погодиться з 

обвинувальним актом, що був складений слідчий»;в 

– відповідь на запит заступника керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури Кривенка В. від 03.05.2018 р. № 06-475 вих-18 

стосовно доктринального тлумачення положень чинного КПК України щодо 

прав та обов’язків слідчих органів досудового розслідування та процесуальних 

прокурорів; 

– відповідь на запит заступника Голови Вищої ради правосуддя 

Беляневича В. Е. від 30.05.02018 р. № 17944/0/9-18 щодо застосування 

положень чистини четвертої статті 49 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» та частини першої статті 481 КПК України в аспекті 

правомірності / неправомірності повідомлення судді про підозру Генерального 

прокурора або його заступника іншим прокурором, слідчим, органом 

досудового розслідування; 

– відповідь на запит Вченого секретаря  Науково-консультативної ради 

при Верховному Суді Л. М. Лобойка № 125-01-899 від 07.05.2018 р.  стосовно 

«можливості прийняття об'єднаною палатою рішення за правилами, 

встановленими у ч. 6 ст. 434-2 КПК для Великої Палати»;  
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– відповідь на запит Вченого секретаря  Науково-консультативної ради 

при Верховному Суді Л. М. Лобойка від 6.09.2018 р. № 53/0/27-18 щодо 

особливостей  повідомлення про підозру окремій категорії осіб; 

– відповідь на запит Вченого секретаря  Науково-консультативної ради 

при Верховному Суді Л. М. Лобойка від 19.06.2018 р. № 24/0/27 стосовно 

питання чи вправі Велика Палата Верховного Суду реалізувати повноваження, 

передбачені статтею 400-21 КПК України 1960 року (задовольнити заяви про 

перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобовязань, чи відмовити у їх задоволені) у разі відсутності 

значної частини матеріалів кримінальної справи; 

– науковий висновок на запит судді Конституційного Суду України 

Колесніка В. П. стосовно застосування положень частини четвертої статті 49 

Закону України від 2 червня 2016 року 1402-VIII «Про судоустрій і статус 

суддів» та частини першої статті 481 КПК щодо правомірності / 

неправомірності повідомлення судді про підозру не Генеральним прокурором 

України або його заступником, а іншим прокурором, слідчим, органом 

досудового розслідування (у рамках кримінального провадження, відкритого 

Великою Палатою Верховного Суду України за позовом Лазюка С.С. до Вищої 

ради правосуддя) (запит від 11.09.2018 р. № 55/0/27-18); 

– відповідь на запит судді Конституційного суду України О.В. Касмініна 

від 25.04.2018 р. № 349-16/1194 щодо відповідності Конституції положень 

частини 6 ст. 175, частини 1 ст. 183 КПК України в редакції Закону України 

"Про внесення змін до Кримінального процесуального та Кримінального 

кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти 

основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини" від 

7.10.2014.  

– відповідь на запит судді Конституційного суду України В.Р. Мойсика 

від 01.11.2018 р. № 356-16/3793 щодо конституційного провадження за скаргою 

щодо відповідності Конституції України положень  статті 303, частини третьої 

статті 307, статті 309, частини четвертої статті 399  Кримінального 

процесуального кодексу України; 

–  відповідь на запит судді Конституційного суду України С. Головатого 

від 09.11.2018 р. № 358-16/3943 щодо конституційного провадження за скаргою 

щодо конституційного провадження за скаргою щодо відповідності Конституції 

України приписів частини другої статті 392, пункту 2 частини другої статті 428 

Кримінального процесуального кодексу України. 

 

6.2. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. Протягом звітного періоду не готувала.  

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

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

є депутатом.   
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 

 

– міжкафедральний семінар «Кримінальне право та процес на зламі епох», 

присвячений 95-річчю від дня народження професора М.І.Бажанова, м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,19.12.2017 р.; 

– регіональний форум «Правовладдя і суспільство», м. Харків, 02.02.2018 

р.; 

– полілог «Феномен вищої освіти в постіндустріальному суспільстві». 

Школа професора Комарова в межах програми з актуальних проблем вищої 

освіти та дидактики, м. Харків, 13.02.2018 р.;  

– круглий стіл «Сучасні інструменти виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», м. Харків, 

03.04.2018 р.;  

– круглий стіл «Слідчі дії у житлі чи іншому володінні особи: проблеми 

правозастосування», м. Полтава, 19.04.2018 р.; 

–  ІX Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», м. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого,16.05.2018 р.; 

– І Міжнародна науково-практична конференція «Практика 

Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: 

виклики та перспективи», м. Київ, Національна академія прокуратури України, 

13.06.2018 р.;  

– міжнародна конференція «Реформа військової юстиції – виявлення 

потреб та можливостей країн перехідного періоду у Східній Європі, 

Південному Кавказі та Центральній Азії», м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 22-23.05.2018 р.; 

– міжнародна конференція «Реформування системи військової юстиції 

України: сучасний стан та перспективи», м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 28-29.05.2018 р.; 

– науково-практичний семінар «Кримінальне та кримінальне 

процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні», 

15.06.2018 р., м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ; 

– міжнародна науково-практична конференція «Державне бюро 

розслідувань: на шляху розбудови», м. Одеса, 16.06.2018 р.; 

– науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» з нагоди 65-річного ювілею Ю.В.Бауліна, Голови 

Конституційного Суду України (2014-2017 рр.), м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого,07.09.2018 р.;  

– ІV Львівський форум кримінальної юстиції, м. Львів, 20-22.09.2018 р.;  

– II Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 25-28.09.2018 

р.;  

http://www.lfcj.com.ua/2018/09/24/20-22-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f-2018-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d1%83-%d0%bc-%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d1%96v-%d0%bb%d1%8c/
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– міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

судової експертизи та криміналістики», м. Харків, 10-11.10.2018 р.; 

– міжнародна науково-практична конференція за темою «Кримінально-

правове регулювання та забезпечення його ефективності», м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 19-20.10.2018 

р.; 

– науково-практичний семінар «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 26.10.2018 р.; 

– міжнародна науково-практична конференція «Проблемы эффективности 

осуществления правоохранительной функции в обеспечении социально-

экономической стабильности в обществе», м. Мінск, Республіка Білорусь, 9-

10.11.2018 р.; 

– науково-методологічний семінар «Сучасні концепції доказів і 

доказування у юридичному процесі країн ближнього зарубіжжя та їх вплив на 

формування єдиної судової практики», м. Київ, Київський регіональний центр 

Національної академії правових наук України, 16.11.2018 р. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 

Підручник: 

1. Кримінальний процес: підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. 

Трофименко та ін.]; за заг. Ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 

2018. – 584 с. (6 друк. арк.) 

 

Біобібліографія:  

Ривлін Абрам Львович: біобібліогр. (до 125-річчя від дня народж.) / Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал. Харків : 

Право, 2018. 28 с. (Харківська школа кримінального процесуального права) 

(1,63 друк. арк.) 

 

Навчально-практичні посібники:  

Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна [та 

ін.]. Харків : Право, 2018. 298 с. (2,2 друк. арк.); 

Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна [та 

ін.]. [2-е вид.]. Харків : Право, 2018. 296 с. (2,2 друк. арк.). 

 

Статті: 

1. Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: 

дисонанс законодавства та правозастосовної практики / О. В. Капліна, Н. А. 

Маринів // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 

2018. № 2.  С. 197-206 (0,4 друк. арк.); 
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2. The Problems of Determining the Legitimate Criteria for a Long-Term Search 

: Yearbook of Ukrainian law. №10/2018. Р. 341-346 (0,5 друк. арк.); 

3. Капліна О.В. Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора 

на етапі закінчення досудового розслідування. Право України. № 8. С. 72-84 

(0,8 друк. арк.) 

4. Вступне слово до актуальної теми номера: «Кримінальний 

процесуальний кодекс України: проблеми правозастосування та перспективи 

вдосконалення». Право України. № 8. С. 11-14 (0,3 друк. арк.). 

5. Висновки та рекомендації з актуальної теми номера: «Кримінальний 

процесуальний кодекс України: проблеми правозастосування та перспективи 

вдосконалення». Право України. № 8. С. 173-182 (0,7 друк. арк.).  

 

Тези наукових доповідей: 

1. Капліна О.В. Засада розумності строків кримінального провадження: 

тлумачення крізь призму практики Європейського суду з прав людини. 

 рактика  вропейс кого суду з прав л дини в д  л ност  орган в прокуратури 

  суду: виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції (13 червня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури 

України, 2018. – С. 99-103 (0,5 друк. арк.). 

2. Капліна О.В. Динаміка вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства не завжди є позитивною.  рим нал не та крим нал не 

процесуал не законодавство у контекст  судово  реформи в  кра н : матеріали 

науково-практичного семінару (м. Львів, Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 15 червня 2018 р.) – Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ. С. 105-108 (0,3 друк. арк.). 

3. Капліна О.В. Актуальні питання кваліфікації та доказування 

незаконного збагачення. Державне б ро розсл дуван : на шл ху розбудови : 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. 

Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. С. 242-246 (0,3 друк. арк.). 

4. Каплина О.В. Прокурор надзирает, руководит, координирует или 

расследует?  (опыт Украины) // Материалы Международной научно-

практической конференции "Проблемы эффективности осуществления 

правоохранительной функции в обеспечении социально-экономической 

стабильности в обществе" (9-10 ноября 2018 г. г. Минск). – С. 105-109 (0,4 

друк. арк.). 

 

Рецензії: 

1. Рецензія на навчальний посібник О.Ю. Татарова, О.О. Нагорнюк-

Данилюк «Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України», 

2018; 

2. Рецензія на науково-практичний посібник «Судовий допит» (2-ге 

перероблене видання) / М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова, Л.Б. Коваленко, 

В.В. Козій та ін.; за заг. ред. І.І. Присяжнюка. К.: Національна академія 

прокуратури України, 2019; 
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3. Рецензія на монографію Сущенка «Процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням: поняття та зміст, планування та організація», 2019. 

 

Наукове редагування:  

1. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій 

інстанції: монографія / М. Г. Моторигіна ; за науковою редакцією д.ю.н., проф. 

О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.; 

2. Лейба О.А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та 

засоби їх подолання : монографія / О.А. Лейба. – Х.: Юрайт, 2018. – 216 с. 

3. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслидування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення анттерористичної 

операції : монографія / О. В. Лазукова; [наук. ред. О. В. Капліна]. – Харків: 

Право, 2018. – 280 с. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

У наукометрічній базі Index Copernicus: 

1. Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні: 

дисонанс законодавства та правозастосовної практики / О. В. Капліна, Н. А. 

Маринів // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 

2018. № 2.  С. 197-206; 

2. Проблеми визначення компетенції слідчого та прокурора на етапі 

закінчення досудового розслідування. Право України. № 8. С. 72-84. 

 

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 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).  

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 

прокуратури» (Київ).   

Член редакційної ради юридичного журналу «Право України» (Київ).  

Член редакційної ради науково-практичного журналу «Предварительное 

следствие» (Мінськ, Республіка Білорусь). 

 

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. 
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12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Виступала як 

офіційний опонент по дисертаціях на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук:  

Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: 

теоретико-правові та практичні основи (м. Одеса, 3 липня 2018 р.). 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгуки на автореферати на здобуття наукового ступеню кандидата 

юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: 

Павич Х.М. “Закриття кримінального провадження судом першої 

інстанції”; 

Коника М. Ю. «Прокурорський нагляд за документуванням оперативними 

підрозділами одержання неправомірної вигоди службовою особою»; 

Легких В. В. «Теоретичні питання та реалізація апеляційного судового 

розгляду в кримінальному судочинстві України»; 

Смик С.І. «Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії 

досудового розслідування в судовому засіданні». 

Відгуки на автореферати на здобуття наукового ступеню доктора 

юридичних наук: 

Фаринника Василя Івановича «Теоретичні, правові та праксеологічні 

проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в 

кримінальному процесі України». 

 

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

назву стипендії/премії). Не була. 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  Не була 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

IІ Харківський міжнародний юридичний форум (вересень. 2018 р., м. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

 

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.  

Нагороджена почесним званням України “Заслужений діяч науки та 

техніки”. 
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19. Наукове керівництво аспірантами/здобувачами (наукове 

консультування). 
Здійснюю наукове керівництво наступними аспірантами: Котова А. О. 

(четвертий рік навчання), Глідер І. В. (третій рік навчання), Лисаченко С. Л. 

(третій рік навчання), докторанта А.В. Лапкіна. 

Протягом звітного періоду під науковим керівництвом захищено 3 

дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук: 

Лейба О. А. «Дефекти кримінального процесуального законодавства та 

засоби їх подолання» (25.05.2018 р.); 

Лазукова О. В. «Особливий режим досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведеня антитерористичної 

операції» (21.06.2018 р.); 

Шепітько І. І. «Судовий розгляд (судове слідство) в  системі судового 

провадження у першій інстанції» (27.06.2018 р.). 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол  № 4 від «7» грудня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого,  

доктор юридичних наук, професор     О. В. Капліна 


