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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
  

1.  Шило Ольга Георгіївна 
2. Зав. кафедрою кримінального процесу та ОРД, доктор юридичних наук, 

професор. 
3. «Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» 

(2 д.а.) 
4. «Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» 

(3,25 д.а.) 
4.1.  Розділи  навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей. 

   4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором  
сформульовано низку висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення 
чинного законодавства, що регулює порядок здійснення судового контролю 
при проведенні НСРД, а також доктринальне розуміння механізму його 
реалізації.       
 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

  
  5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 
  - проф. О.Г. Шило є членом Робочої групи з питань реформування 
кримінальної юстиції Комісії по правовій реформі при Президентові України 
(Указ Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» № 
584/2019 від 07.08.2019 р.); 
 - проф. О.Г. Шило входить до складу наукової ради з розробки проєктів 
законодавчих актів України щодо запровадження відповідальності за 
проступки (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків); 
 - проф. О.Г. Шило взяла участь у комітетських слуханнях на тему: 
«Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в практичну 
діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року», що були 
організовані Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної 
діяльності (08 листопада 2019 р., м. Київ) 
  

5.2 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та    
інших нормативно-правових актів: 

 висновки та пропозиції щодо удосконалення проекту Закону України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» (реєстр. № 8457 від 08.06.2018 р.) (виконавець: проф. О.Г. Шило, 
доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас.  Є.В. Повзик, к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, асп. В.С. 
Новожилов, грудень, 2018 р.); 

 науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих 



 2

положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» 
(реєстр. № 9353 від 30пі.11.2018 р.) (виконавець: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. 
Давиденко, січень 2019 р.); 

 Роз’яснення щодо можливості отримання за запитом чи зверненням 
народного депутата України інформації, яка стосується номеру кримінального 
провадження, правової кваліфікації кримінального правопорушення та факту 
повідомлення про підозру на запит Голові Комітету Верховної Ради України з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. 
Кожем'якіна (виконавці: проф. О.Г. Шило,  к.ю.н., ас. Є.В. Повзик,  лютий 2019 
р.); 

 Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законів України «Про 
державне бюро розслідувань», «Про оперативно-розшукову діяльність», 
Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативно-
правових актів, якими регламентовано вирішення Державним бюро 
розслідувань завдань із запобігання, розкриття и розслідування віднесених до 
його компетенції злочинів на запит Директора ДБР Р.М. Труби (виконавець: 
проф. О.Г. Шило,  лютий 2019 р.); 

 пропозиції та зауваження щодо проекту закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 
застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового 
розслідування та судового провадження» (реєстраційний № 10077 від 
25.02.2019), поданого народним депутатом України Г.В. Логвинським 
(виконавці: проф. О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко,  асп. В.С. Новожилов 
березень 2019 р.); 

 науковий висновок  на проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації 
процесуальної діяльності органів прокуратури та суду, пов’язаної із 
проведенням досудового розслідування Державним бюро розслідувань та його 
територіальними управліннями» (реєстр. № 10166 від 20.03.2019 р.) 
(виконавець: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас. І.В. Вегера-
Іжевська, квітень 2019 р.); 

 висновок щодо правильності застосування положень Закону України 
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 2147 від 
03.10.2017) (виконавець: проф. О.Г. Шило, квітень 2019 р.) 

  науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення 
діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 2116-1, поданий 
народними депутатами України О. Устіновою, Я. Юрчишиним, А. Осадчуком 
та ін. від 17.09.2019 р.),  (виконавці: проф. О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко,  
жовтень 2019 р.); 

 науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2116, поданий 
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Президентом України В. Зеленським від 17.09.2019 р.),  (виконавці: проф. О.Г. 
Шило,  к.ю.н., ас. О.В. Бабаєва, жовтень 2019 р.); 

 науковий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність» (реєстр. № 1228 від 02.09.2019) та проект Закону 
України «Про детективні послуги» (реєстр. № 1228-1 від 20.09.2019), 
(виконавці: проф. О.Г. Шило,  доц. Д.В. Філін, к.ю.н., ас. Є.В. Повзик,  жовтень 
2019 р.). 
   

5.3.   - 
     5.4 Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 
проф. Шило О.Г. є членом: 
-   науково-консультативної ради Верховного Суду за кримінально-правовою 

спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; 
кримінальний процес; адміністративно-деліктне право; 

- науково-консультативної Ради при Державному бюро розслідувань; 
- робочої групи Національної школи суддів України Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України спільно з проектом Ради Європи «Боротьба з корупцією 
в Україні» з розробки навчального курсу для підготовки суддів апеляційних 
судів на тему: «Судова практика в кримінальних провадженнях за фактом 
корупції при проведенні негласних (слідчих) розшукових дій»; 

 • наукової ради Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого з розробки проєктів законодавчих актів України щодо запровадження 
відповідальності за проступки; 

•  робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з 
питань правової реформи при Президентові України; 

Проф. О.Г. Шило сумісно із асп. О.В. Соколовим підготували низку 
теоретичних та практико-прикладних висновків і пропозицій щодо 
удосконалення КПК України в частині проведення НСРД (Довідка про 
практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження Соколова 
Олександра Володимировича за темою «Виконання оперативними 
підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій»,  видана Головою робочої підгрупи №2 щодо напрацювань 
системних змін до кримінального процесуального кодексу України народним 
депутатом А.В. Яценко,  вересень 2019 р.)   

   
6. Зв’язок з практикою:   
6.1.  - 
6.2. - 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: 
проф. Шило О.Г. як член науково-консультативної ради при Верховному Суді   
підготувала наступні наукові висновки:   

  Науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у запиті судді 
Великої Палати Верховного Суду В. Британчук від 06.09.2018 р., вих. № ВС 
53/0/27-18 на запит вченого секретаря  НКР при ВС Л.М. Лобойко (виконавець: 
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член НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило, грудень 2018 р.); 

•  Науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у запиті судді 
Верховного Суду М.В. Мазура у провадженні № 51-4744 км18 (виконавці: член  
НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, к.ю.н. ас. О.І. 
Марочкін, к.ю.н. ас. Є.В. Повзик, к.ю.н. ас. І.В. Вегера-Іжевська, ас. О.В. 
Бабаєва,  січень 2019 р.); 

• Науковий висновок щодо звернення судді Великої Палати Верховного 
Суду О.М. Ситнік по справі № 14049цс18 (виконавець: член НКР при 
Верховному Суді проф. О.Г. Шило,  березень 2019 р.); 

• Науковий висновок на запит щодо надання наукового висновку на 
звернення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 
С.С. Голубицького з питань щодо можливості застосування судом касаційної 
інстанції положень пункту 7 частини першої статті 285 КПК України  
(виконавець: член НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило,   квітень 2019 
р.); 

• Науковий висновок на запит судді Великої Палати Верховного Суду О.Г. 
Яновської у кримінальному провадженні за касаційною скаргою першого 
заступника прокурора Кіровоградської області на ухвалу Кіровського 
районного суду міста Кіровограда від 7 жовтня 2016 року та ухвалу 
Апеляційного суду Кіровоградської області від 15 листопада 2016 р. (№ 
404/610/16-к) (виконавець: член НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило, 
травень 2019 р.); 

• Науковий висновок на запит у кримінальному провадженні за касаційною 
скаргою захисника Чопівської Л.С. в інтересах засудженого Радисюка М.В. на 
вирок Попільнянського районного суду Житомирської області від 18 липня 
2018 року щодо Радисюка М.В. (виконавець: член НКР при Верховному Суді 
проф. О.Г. Шило, червень 2019 р.); 

• Науковий висновок на запит судді Верховного Суду Ю.М. Луганського у  
кримінальному провадженні за касаційною скаргою прокурора Ірпінського 
відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області на 
ухвалу Апеляційного суду Київської області від 04 вересня 2018 року (справа 
№ 367/3068/17) (виконавець: член НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило,  
вересень 2019 р.); 

• Науковий висновок на запит судді Верховного Суду С.В. Яковлєвої у 
кримінальному провадженні за касаційною скаргою заступника  Генерального 
прокурора України Єніна Є.В. на ухвалу Апеляційного суду  м. Києва від 26 
липня 2018 року щодо Лєбедєва О.В. (виконавці: член НКР при Верховному 
Суді проф. О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас. О.В. Бабаєва, вересень 
2019 р.); 
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•  Науковий висновок на запит судді Верховного Суду В.П. Огурецького  у 
кримінальному провадженні за касаційною скаргою засудженого Старцева В.В. 
та його захисника Компанійця В.В. на вироки Новопсковського районного суду 
Луганської області від 06 серпня 2018 року та Луганського апеляційного суду 
від 28 листопада 2018 року щодо Старцева В.В. (справа № 367/3068/17) 
(виконавець: член НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило,  жовтень 2019 
р.); 

• Науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду О.П. Могильного у кримінальному провадженні за 
касаційною скаргою прокурора на ухвалу Київського апеляційного суду від 10 
грудня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження за 
скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. 
Києва від 27 листопада 2018 року (виконавець: член НКР при Верховному Суді 
проф. О.Г. Шило,  жовтень 2019 р.) 

Як член науково-консультативної ради при Верховному Суді проф. ОГ. 
Шило надала пропозиції та зауваження на проект Узагальнення практики судів  
першої, апеляційної та касаційної інстанцій щодо застосування  запобіжних 
заходів, пов’язаних із позбавленням або обмеженням свободи підчас 
кримінального провадження, що готується Верховним Судом. 

  6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
 О.Г. Шило виступила спікером у Х Всеукраїнській школі з кримінального 

права та процесу, що проводилась на базі Асоціації правників України (2-3 
листопада, м. Харків); 

 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
   Управління СБ України в Волинській області : 

   відповідь на запит начальника 2 відділення Слідчого відділу 
Управління СБ України у Волинській області В.М. Мудрика за № 54/14/1200 
від 17.02.2019  (виконавець: проф. О.Г. Шило,  к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, 
травень 2019 р.) 

 Рівненського апеляційного суду: 
 відповідь на запит щодо застосування статті 247 КПК України при 

розгляді клопотань територіальних управлінь Державного бюро на запит 
Голови Рівненського апеляційного суду О.І. Полюховича (виконавець: проф. 
О.Г. Шило, квітень  2019 р.)  

  Національного антикорупційного бюро України :  
  відповідь щодо доктринального тлумачення положень КПК України в 

частині обрання, зміни чи скасування обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК 
України на запит Т.в.п. керівника Першого підрозділу детективів Головного 
Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України А. С. 
Нестерцова (виконавці: проф. О.Г. Шило, к.ю.н., ас. Є.В. Повзик, к.ю.н., ас.  І.В. 
Вегера-Іжевська, квітень  2019 р.) 
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7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 
 Перший вебінар компанії Clarivate Analytics «Базові можливості Web of 

Science для науковців: підбір та оцінка літератури, партнерів, журналів, 
грантів» (23 січня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 серія вебінарів, присвячених можливостям компанії Clarivate Analytics 
(платформа Web of Science для  вченого) (18-20 лютого 2019 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

 Круглий стіл «Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту. 
Прокуратура Азербайджану по Нагорному Карабаху» (20 лютого 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 Семінар «Публікаційна стратегія науковця і установи»,  проведений 
фахівцем аналітичних ресурсів компанії Clarivate Analytics к.б.н. І. Тихонковою 
(25 лютого 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) 

 Навчальний семінар на тему: «Практичні аспекти дотримання 
конституційних прав учасників процесу під час здійснення досудового 
розслідування кримінальних проваджень та підтримання обвинувачення» (27 
лютого 2019 р., Прокуратура Харківської області, м. Харків); 

 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 
кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 
діяльності» (01 березня 2019 р., Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, НДІ вивчення проблем 
злочинності  імені  академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Київ); 

 Наукова конференція за результатами роботи фахівців Науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. 
Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними 
темами у 2018 р. (26 березня 2019 р., НДІ вивчення проблем злочинності  імені  
академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Харків) 

 Лекція для суддів, присвячена проблемним правовим питанням, що 
виникають у зв’язку із ДТП (11 квітня 2019 р., Національна школа суддів 
України ВККС України, м. Харків) 

 Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 
реформування української системи і міжнародний досвід» (26 квітня 2019 р., м. 
Харків); 

 2-й Харківський круглий стіл з юридичних та практичних викликів з 
питань затримання (13 березня 2019 р., Операційний департамент КМЄС в 
Україні, м. Харків); 

 Круглий стіл за темою «Арешт майна як захід  забезпечення 
кримінального провадження: проблеми правозастосування» (18 квітня 2019 р., 
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, м.  Полтава); 
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 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 
проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності» (14 травня 2019 
р., м. Одеса); 

 Х (ювілейна) Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 
«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (22 
травня 2019 р., м. Харків); 

 Круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування» (22 
травня 2019 р., Генеральна прокуратура, Національна академія прокуратури, 
ДБР, Національне агентство України з питань державної служби, м. Київ); 

 постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 
(23 травня 2019 р., Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 майстер-клас з теми електронних доказів в кримінальному провадженні із 
начальником слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим (місце 
дислокації – м. Херсон) (24 травня 2019 р., Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 інформативна доповідь провідного наукового співробітника відділу 
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, д.ю.н., 
проф. Н.О. Гуторовой на тему «Публікація результатів наукових досліджень: 
сучасні вимоги та наслідки їх порушення» (24 травня 2019 р., НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. 
Харків); 

 тренінг «Помилки слідчого в досудовому розслідуванні» прокурора 
Мар’їнського  відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області М. 
Тахтарова (28 травня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 лекція щодо основних положень антикорупційної реформи за ініціативою 
Харківського територіального управління НАБУ (28 травня 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
судового права», присвячена 70-річчю з дня народження професора І.Є. 
Марочкіна (31 травня 2019 р., м. Харків); 

 нарада із заступником Міністерства освіти і науки України Ю.М. 
Рашкевичем щодо Постанови КМУ № 167 від 06.03.2019 р. «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (07 червня 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 Міжнародна науково-практична інтерент-конференція «Актуальні 
дослідження правової та історичної науки» (13 червня 2019 р., м. Тернопіль); 

 фахова дискусія «Юрисдикція ВАКС», EUACI (European Union anti-
corruption initiative) (20 червня  2019 р., м. Київ); 

 ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум «Право» /панельна 
дискусія «Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективної 
протидії», 26 вересня 2019 р. (24-26 вересня  2019 р., м. Харків); 
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  «Legal Criminal Talks в колі особливої вісімки» (Всеукраїнська 
громадська асоціація правників України, 18 жовтня 2019 р., м. Харків); 

 Х Всеукраїнська школа з кримінального права та процесу (2-3 листопада 
2019 р., Асоціація правників України, м. Харків); 

 комітетські слухання на тему: «Готовність до впровадження інституту 
кримінальних проступків в практичну діяльність органів досудового 
розслідування з 1 січня 2020 року» (08 листопада 2019 р., Комітет Верховної 
Ради України з питань правоохоронної діяльності, м. Київ); 

 Лекція для суддів та адвокатів завідувача кафедри кримінального права 
та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора 
юридичних наук, доцента І.А. Тітка на тему верховенства права в практичній 
діяльності (19 листопада 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м Харків); 

  Всеукраїнський круглий стіл «Права людини: здобутки, проблеми та 
перспективи», який проводився з нагоди 71-ї річниці прийняття Загальної 
декларації прав людини (05 грудня 2019 р., м. Київ) ; 

  Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної реформи в 
Україні»  (06 грудня 2019 р., Організація з безпеки і співробітництва в Європі, 
науковий журнал «Wiadomosci Lekarskie» НДІ вивчення проблем злочинності 
імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України, Національний юридичний 
університет імені  Ярослава Мудрого, НАПрН України, Українська 
Національна група Інтернаціональної Асоціації Кримінального права,  м. 
Харків); 

  VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-
криміналістичного інституту) (06 грудня 2019 р., м. Харків); 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Підручники, навчальні посібники 
  Кримінальний процес: навч. посіб. для підготовки до іспиту / О.В. 

Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, А.Р. Туманянц, В.М. Трофименко, О.Г. 
Шило та ін.  Харків: Право, 2019.  208 с. (загальний обсяг авторського тексту  
0,3 друк. арк.) 

 
 

Наукові статті:  
 1. Oksana V. Kaplina, Olha H. Shylo, Ivan A. Titko. (co-authored). Using the 

samples of human biological materials in the criminal procedure: the practice of the 
european court of human rights. Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXII, nr 8. 
P.1577-1581  (авт.внесок – 0,2 друк.арк.); 
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2. Viacheslav V. Vapniarchuk, Volodymyr M. Trofymenko, Olha G. Shylo, and 
Volodymyr I. Maryniv (co-authored) . Standards of Criminal Procedure Evidence. 
Journal of Advanced Research in Low and Economics. Winter 2018.Volume IX, 
Issue 7(37) P. 2473 – 2480 (авт.внесок – 0,2 друк.арк.); 

3. Шило О.Г., Грідіна К.В. (у співавт.) До питання про використання 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні. Право і 
суспільство. 2018. №6 ч. 2. С.224-229 (авт.внесок – 0,4 друк.арк.); 

4. Шило О.Г., Марочкін О.І., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). До 
питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює 
порядок апеляційного оскарження ухвал оскарження ухвал слідчого судді. 
Питання боротьби зі злочинністю: зб. Наук.пр./редкол.: В.І. Борисов та ін. 
Харків: Право, 2019. Вип.37. 186 с. С. 103-118 (авт.внесок – 0,4 друк.арк.); 

5. Шило О.Г., Скідан Н.В. (у співавт.) Обшук житла чи іншого володіння 
особи: окремі проблеми правового регулювання та правозастосування. Вісник 
кримінального судочинства. 2019. № 2, С. 45-49 (авт.внесок – 0,45 друк.арк.) 

Тези: 
 

1. Шило О.Г., Трофименко В.М. (у співавт.) Підсудність клопотань 
слідчого, прокурора про  дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюється 
слідчими державного бюро розслідувань: проблеми законодавчого 
регулювання та правозастосування. Правове забезпечення оперативно-
службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. 
постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 23 травня 2019  р.)/ редкол.: 
С.О. Гриненко (гол.ред.) та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 10.  С. 242-245 
(авт.внесок – 0,2 друк.арк.) 

2.  Шило О.Г., Бабаєва О.В. (у співавт.) Відповідність обвинувального акта 
вимогам Кримінального процесуального кодексу України, які підстава 
призначення судового розгляду: Актуальні дослідження правової та 
історичної науки: Мат. міжнар.наук.-практ.інтерент-конференції (м. 
Тернопіль, 13 червня 2019 р.). / Зб.тез доповідей : випуск 13 Тернопіль, 2019. 93 
с. С. 75-79 (авт.внесок – 0,2 д.а.); 

3. Шило О.Г. Проблемні питання якості законодавчого забезпечення 
судово-контрольної діяльності під час досудового розслідування в 
кримінальному провадженні: Мат. наук.конф. за результатами роботи 
фахівців наук.-дослід. Інституту вивчення проблем злочинності імені акад. 
В.В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. 
Харків, 26 берез., 2019 р.) / редкол: В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. 
Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 212 с. С. 119-122. (0, 2 друк.арк.); 

4. Шило О.Г., Шило О.В. (у співавт.) Проблема забезпечення кібербезпеки: 
чинне законодавство України та сучасні виклики. Кримінальні загрози в 
секторі безпеки: практики ефективного реагування: Мат. панельної дискусії 
ІІІ Харків.міжнар.юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес.2019 р./ 
редкол.: В.Я. Тацій, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін, О.В. Таволжанський. Харків: 
Право, 2019. 172 с. С.159-162 (авт.внесок – 0,2 друк.арк.); 
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5. Шило О.Г. Окремі питання правового регулювання діяльності 
правоохоронних органів України: сучасний стан та перспективи. Правові 
засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових  статей, тез 
доповідей та повідомлень за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (5-6 грудня 2019 року, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 33 / 
Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук,  В.Я.Настюк, 
Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 2019.  С. 128-130  ( 0,2 друк. арк.). 

 6. Шило О.Г.,  Скідан Н.В. (у співавт.).  Еволюція підходів Верховного 
Суду до вирішення питання допустимості доказів як складової забезпечення 
права на  справедливий суд (на прикладі застосування ч. 12 ст.290 КПК).  
Права людини: здобутки, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 
Всеукраїнського круглого столу (5 грудня 2019 року ,м. Київ)/ Редкол. С. М. 
Прилипко, Н. І. Кудерська, А. С. Мацко. Київ. С.145-158  (авт.внесок – 0,2 
друк.арк.); 

7. Ольга Г. Шило, Наталія В. Глинська, Олексій І. Марочкін (у співавт.) 
Критерії визнання належною медичної допомоги особам, які тримаються під 
вартою, в практиці Європейського Суду з прав людини. Конституційні засади 
медичної реформи в Україні: Мат. Медико-правового форуму (м. Харків, 6 
грудня 2019 р.), 2019  Х. : «Право», С. 98-99 (авт.внесок – 0,1 друк.арк.) 

 
9.1.  Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science: 
1. Oksana V. Kaplina, Olha H. Shylo, Ivan A. Titko (co-authored). Using the 

samples of human biological materials in the criminal procedure: the practice of the 
european court of human rights. Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXII, nr 8. 
P.1577-1581  (авт.внесок – 0,2 друк.арк.); 

2. Viacheslav V. Vapniarchuk, Volodymyr M. Trofymenko, Olha G. Shylo and 
Volodymyr I. Maryniv (co-authored). Standards of Criminal Procedure Evidence. 
Journal of Advanced Research in Low and Economics. Winter 2018.Volume IX, 
Issue 7(37) P. 2473 – 2480 (авт.внесок – 0,2 друк.арк.); 

 
9.2.  Публікації з зазначенням вихідних даних у інших наукометричних 

базах даних: 2/0,8 друк.арк. 
  

   1. Шило О.Г., Грідіна К.В. (у співавт.) До питання про використання 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні. Право і 
суспільство. 2018. №6 ч. 2. С.224-229 (авт.внесок – 0,4 друк.арк. // Наукове 
фахове видання «Право і суспільство» включено до переліку наукових 
фахових видань України, а також до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Варшава, Польща), Національна бібліотека України ім. 
В. І. Вернадського (Україна), видання індексується у наукометричній базі 
даних Google Scholar та входить в ТОП-100 журналів України за версією 
Google Scholar в 2019 році 
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2. Шило О.Г., Марочкін О.І., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). До 
питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює 
порядок апеляційного оскарження ухвал оскарження ухвал слідчого судді. 
Питання боротьби зі злочинністю: зб. Наук.пр./редкол.: В.І. Борисов та ін. 
Харків: Право, 2019. Вип.37. 186 с. С. 103-118 (авт.внесок – 0,4 друк.арк.) // 
Фахове наукове видання «Питання боротьби зі злочинністю»: 
зб.наук.працьнауково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України»  включено до пошукової 
системи з об’ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, 
доступних у веб-середовищі Bielfeld Acvademic Search Engine (BASE), 
пошукової системи Google scolar, сховища джерел інформації в рамках 
політики відкритого доступу Європейської комісії OpenAIRE (Open Access 
Infrastructure for Research in Europe), глобального федеративного бібліотечного 
каталогу WorldCat, наукометрічної бази даних Національної бібліотеки України 
ім. В.В. Вернадського; 

3. Шило О.Г., Скідан Н.В. (у співавт.) Обшук житла чи іншого володіння 
особи: окремі проблеми правового регулювання та правозастосування. Вісник 
кримінального судочинства. 2019. № 2, С. 45-49 (авт.внесок – 0,45 друк.арк.) // 
Вісник кримінального судочинства включено до міжнародної наукометричної 
бази Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща): 

 
10.  Шило О.Г. є членом редакційних колегій наступних наукових видань, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 
а)  Науково-практичного журналу  «Вісник кримінального судочинства»; 
б)  Збірнику наукових праць «Проблеми законності»; 
в) Щорічного збірнику наукових праць науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності НАПрН України «Питання боротьби зі 
злочинністю»; 

г) Збірника наукових статтей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (5-6 грудня 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого) 

 
11.  Шило О.Г. є членом двох спеціалізованих вчених рад:  
- Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого із захисту дисертацій на здобуття наук. ступеня доктора (кандидата) 
наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність;  

- заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 для захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 
спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 
12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура; 12.00.11 – міжнародне право у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

Також Шило О.Г. є членом науково-методичної ради Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
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Проф. О.Г. Шило обрана членом Вченої ради Слідчо-криміналістичного 
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 
12. Протягом звітного періоду О.Г. Шило була офіційним опонентом  

наступних дисертаційних  робіт: 
   Касапоглу Світлани Олександрівни за темою: «Реалізація норм 

кримінального процесуального права»,  поданої на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - «кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» 
(спеціалізована вчена рада Д 26.001.05 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ, травень 2019 р.) 
      

   Під науковим керівництвом д.ю.н., проф. О.Г. Шило у звітному році 
були захищені наступні дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук із спеціальності 12.00.09 - «кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»: 

 
 30  травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01  у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся 
захист дисертації здобувача  М.П. Тахтарова «Прокурор у підготовчому 
судовому провадженні»; 

 26 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01  у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся 
захист дисертації аспіранта  О.В. Соколова «Виконання оперативними 
підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій»; 

 26 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01  у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся 
захист дисертації ас. О.В. Бабаєвої «Підготовче провадження у системі стадій 
кримінального процесу України». 

Проф. О.Г. Шило є науковим редактором монографій: 1) О.В. Соколова 
«Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій» (Харків, 2019, 256 с.); 2) 
Вегери-Іжевської І.В. «Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого 
володіння особи в кримінальному провадженні (Харків, 2019, 232 с.) 

 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 
Докторські: 

 відгук на автореферат дисертації Шевчишена Артема Вікторовича 
«Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні 
корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг», представленої на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 
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процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність  
(сумісно із доц. С.В. Давиденко,  жовтень 2019 р.); 

Кандидатські: 
 відгук на автореферат дисертації Винокурова Олександра Вікторовича 

«Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність  
(сумсно із к.ю.н., ас. Є.В. Повзиком, січень 2019 р. ); 
 відгук на автореферат дисертації  Войтюка Романа Віталійовича «Детектив 

Національного Антикорупційного Бюро України як суб’єкт кримінальних 
процесуальних відносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на 
здобуття ступеня кандидата юридичних наук (сумісно із доц. Д.В. Філіним,   
січень 2019 р.); 
 відгук на автореферат дисертації  Волошанівської Тетяни Володимирівни 

«Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті 
Європейських стандартів справедливого судового розгляду» поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність (сумісно із  ас. О.В. Бабаєвою,  лютий 2019 
р.); 
 відгук на автореферат дисертації Лушпієнко Вадима Миколайовича 

«Показання свідка як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі 
України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність (сумісно із к.ю.н., ас.  Є.В. 
Повзиком,  лютий 2019 р.); 
 відгук на автореферат дисертації Маілунц Белли Еріківни «Суб’єкти 

кримінального переслідування у досудовому провадженні та у провадженні в 
суді першої інстанції», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (сумісно 
із к.ю.н., ас.  О.І. Марочкіним,  лютий 2019 р.); 
 відгук на автореферат дисертації Михайленко Віри Володимирівни 

«Реалізація засади верховенства права 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 (сумісно із к.ю.н., ас. О.І. Марочкіним,   
травень 2019 р.); 
 відгук на автореферат дисертації Шульги Юлії Олександрівни на тему: 

«Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 
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експертиза; оперативно-розшукова діяльність (сумісно із к.ю.н., ас. І.В. 
Вегерою-Іжевською, червень 2019 р.); 
 відгук на автореферат дисертації Ткач Ольги Василівни «Розслідування 

порушення недоторканності приватного життя», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 
відгук на автореферат дисертації (сумісно із  доц.  Д.В. Філіним, червень 2019 
р.); 
 відгук на автореферат дисертації Бойка Івана Івановича за темою 

«Застосування кримінального процесуального примусу у екстрадиційному 
процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність (сумісно із доц. Д.В. Філіним,   
вересень 2019 р.). 

   
14.  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. за 

роботу «Правова доктрина України»  (Указ Президента України №110/2019  від 
08 квітня 2019 р.) 

 
15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

  фахова дискусія «Юрисдикція ВАКС», організованої за підтримки 
Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні (20 червня 
2019 р., м. Київ); 

 Виступила в якості експерта на проекті «Legal Criminal Talks в колі 
особливої вісімки», що проводився Всеукраїнською громадською 
«Асоціацією правників України» (18 жовтня 2019 р., м. Харків); 

 Участь у Медико-правовому форумі «Конституційні засади медичної 
реформи в України», що проводився за підтримки Організації безпеки та 
співробітництва в Європі НАПрН України, НДІ вивчення проблем 
злочинності імені акад. В.В. Сташиса, Національним юридичним 
університетом України ім. Я. Мудрого та  науковим міжнародним фаховим 
журналом «Wiadomości Lekarskie»(6 грудня 2019 р., м. Харків) 
 

16.  - 
17. -  
18.  Відзнаки та нагороди, отримані у звітному році: 
 лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. за 

роботу «Правова доктрина України»  (Указ Президента України №110/2019  від 
08 квітня 2019 р.); 

  Подяка від Голови Ліги студентів асоціації правників України В. 
Годлевської за участь у якості спікера у Х Всеукраїнській школі з 
кримінального права та процесу (2-3 листопада 2019 р., м. Харків); 

 Подяка за активну участь в організації VІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Правові засади діяльності правоохоронних органів» 
(5-6 грудня 2019 р.); 
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 Сертифікат учасника ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
/ панельна дискусія «Кримінальні загрози у секторі безпеки: практика 
ефективної протидії» (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 26 вересня 2019 р.); 

  Сертифікат учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» та має публікацію у 
Збірнику наукових праць  (ISBN 978-617-7845-12-5) (5-6 грудня 2019 р.) 

 
 
 
Зав.кафедрою кримінального 
процесу та  ОРД, 
докт. юрид. наук, проф.        _________________                         О.Г. Шило 
 
 
   
Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол № 7 від 
«06»  грудня 2019 р. 


