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1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Тищенко Ольга Ігорівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри кримінального процесу. 

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

«Заходи забезпечення кримінального провадження: проблеми правового 

регулювання і правозастосування», 2,0 друк. арк. 

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

«Заходи забезпечення кримінального провадження: проблеми правового 

регулювання і правозастосування», 2,0 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових 

доповідей, підручник. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що у 

даних роботах досліджено актуальні проблеми правового регулювання та 

правозастосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Висловлена авторська позиція стосовно існуючих спірних питань 

правозастосування у цій сфері та можливих шляхів їх вирішення. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) –

участь не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів – не здійснювала.  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працювала консультантом Верховної Ради України. 



5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади 

– не працювала консультантом інших вищи та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. Провела узагальнення 

практики застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування – участь не брала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитані лекції 

співробітникам СБУ за темами: «Застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні», «Заходи забезпечення кримінального 

провадження». 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

– підготовка зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (№ 9055) та альтернативні до нього 

законопроекти (№ 9055-1, № 9055-2); 

– підготовка зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

№ 7279-д від 20 квітня 2018 р. 

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

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

є депутатом місцевої ради та не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення).  

Брала участь у наступних конференціях та семінарах: 



– Міжнародній юридичній науково-практичній конференції "Актуальна 

юриспруденція" (м. Київ, 19 квітня 2018 р.); 

– круглому столі "Слідчі дії у житлі чи іншому володінні особи: 

проблеми правозастосування" (м. Полтава, 19 квітня 2018 р., Полтавський 

юридичний інститут). 

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. – Глава 12. «Запобіжні заходи» (у співавтор. Із д.ю.н., проф. О.Г. 

Шило). – С. 242-267 (1,1 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Тищенко О.І. Оскарження затримання у кримінальному провадженні: 

теоретичний та практичний аспект // Вісник кримінального судочинства. – 

2018. – № 1. – С. 49-58 (0,7 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Тищенко О.І. Проблеми оскарження затримання під час досудового 

розслідування // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та 

держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної 

конференції "Актуальна юриспруденція", м. Київ, 19 квітня 2018 року. 

Матеріали I Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка  С. 

Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. –Тези наукових 

доповідей. – Київ-Тернопіль: ВПЦ "Економічна думка", 2018. – С. 123-125 (297 

с.) (0,2 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – публікації відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


1. Тищенко О.І. Оскарження затримання у кримінальному провадженні: 

теоретичний та практичний аспект // Вісник кримінального судочинства. – 

2018. – № 1. – С. 49-58. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща). 

2. Тищенко О.І. Проблеми оскарження затримання під час досудового 

розслідування // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та 

держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної 

конференції "Актуальна юриспруденція", м. Київ, 19 квітня 2018 року. 

Матеріали I Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка  С. 

Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових 

доповідей. Київ-Тернопіль: ВПЦ "Економічна думка", 2018. – С. 123-125 (297 

с.).(Включено до наукометричної бази Science Index).  

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

не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є 

членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Підготувала відгук на автореферат дисертації  Лазаревої Дарії 

Володимирівни «Затримання уповноваженою службовою особою», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації  Середи Катерини 

Олександрівни «Правове регулювання запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

http://journals.indexcopernicus.com/++,p24786972,3.html


наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації  Бурлаки Олександра 

Васильовича «Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, 

свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

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

назву стипендії/премії) – не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не 

співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участь не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участь не брала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – отримала 

почесну грамоту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (26 жовтня 2018 р.). 

 

К.ю.н., доцент кафедри 

кримінального процесу      О.І. Тищенко 

 
Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу    О. В. Капліна 
 


