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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

  

1.1. Науково-дослідна робота колективу кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності здійснювалась в межах цільової 

комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та діяльності». 

1.2.  Штатний склад кафедри кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності: 

1. О.Г. Шило, зав. каф., д.ю.н., проф. 

«Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій»,  

2,0 друк. арк. 

Опубліковано:   3,25 друк.арк., 2869 год. 

 Навчальні посібники: 

 1. 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. (авторський внесок - 0,3  друк. арк.); 

  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.); 

 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.); 
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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, 
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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.); 

 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. 167-170 (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.) 
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  С.В. Давиденко, к.ю.н., доцент 

 «Застосування, зміна та скасування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано:   2,2  друк.арк., 643 год. 

 Статті: 

1.   Давиденко С.В. Особиста порука як запобіжний захід: порівняльно-

правовий аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Том 30 (69). № 4. 2019. С. 204-208 

(авт. внесок – 0, 46 друк. арк.). 

2. Давиденко С.В. Проблеми правового регулювання процедури 

застосування застави як запобіжного заходу. Порівняльно-аналітичне право: 

електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 2019. № 2. С. 228-232 (авт. внесок 

– 0, 71 друк. арк.). 

3. Давиденко С.В., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). Проблеми 

вдосконалення правового регулювання процедури оголошення особи в 

міжнародний розшук. Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». 2019. № 4. С. 233-237 (авт. внесок – 0, 32 друк. 

арк.). 

 Тези: 

 1. Давиденко С.В. Потерпілий як суб’єкт                                           

кримінального процесуального доказування. 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. 153-155 (0,2 

друк.арк.); 

2. Давиденко С.В. Ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування: окремі проблеми правозастосування. Сучасний стан і 



 6

перспективи розвитку держави і права: матер. міжнар. наук.-практ. 

конференції (м. Львів, 14-15 червня 2019 р.). Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 51-53 (авт. внесок – 0, 21 

друк. арк.). 

3. Давиденко С.В. Проблеми вдосконалення правової регламентації 

порядку зміни обвинувачення в суді. 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. 26-28   (0, 3 друк. арк.). 

   

2. Д.В. Філін, к.ю.н., доцент 

«Вплив доказів та їх класифікації на систему та структуру кримінального 

процесу України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано:  0,6 друк.арк., 178 год. 

  Статті: 

 1. Філін Д.В. Інформаційно-комунікаційний підхід до доказів та 

доказування у кримінальному процесі. 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. 118-121 ( 0,5 друк. арк.). 

 Тези: 

 1. Філін Д.В. Типи сучасного кримінального процесу. Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи 
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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. 233-234 (0,1 друк.арк.) 

   

3. Є.В. Повзик, к.ю.н., асистент 

«Гарантії забезпечення прав учасників угоди в кримінальному провадженні»,  

1,5 друк. арк. 

Опубліковано:  1,7 друк.арк., 399 год. 

 Статті: 

1. Повзик Є. В. Угода про визнання винуватості: проблемні аспекти та 

шляхи її вдосконалення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: 

«Юридичні науки».  2019.  № 8(22). // URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/15752453134684.pdf  (0,5 друк. арк.); 

2.   Повзик Є.В. Особливості укладення угоди про визнання винуватості. 

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. 98 - 101  

(0,4 друк. арк.). 

Тези: 

1. Повзик Є. В. Особливості отримання згоди потерпілого на укладення 

угоди про визнання винуватості: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні 

тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. 

Житомир, 6 грудня 2018 року).  Літописець. Випуск 14. Житомир: ФОП 

Левковець Н. М., 2019,  С. 25-28 (0,2 друк. арк.);  
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 2.  Повзик Є.В. Особливості укладення угоди про визнання винуватості у 

кримінальному провадженні за участі потерпілого. 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. 201-

204 (0,2 друк.арк.); 

  3.  Повзик Є.В. Актуальні аспекти участі потерпілого у кримінальному 

провадженні на підставі угоди про визнання винуватості. Протидія 

організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукраїнської наук. 

конференції з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. 

Харків, 2 грудня 2019 р.)/ за заг.ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків: 

Право, 2019. С.149-150, (0,2 друк.арк.); 

 4.  Повзик Є.В. Окремі аспекти укладення угоди про примирення. Наука 

та інновації 2019: теорія, методологія та практика: матеріали Міжнар. наук. 

конференції (м. Запоріжжя, 6 грудня 2019 р. ), 2019, Т.5, Запоріжжя: МЦНД, 

С.8-11 (0,2 друк.арк.) 

  
   

5.  О.В. Бабаєва, к.ю.н., асистент 

«Судові рішення у підготовчому провадженні,  порядок їх ухвалення», 

 1,0 друк. арк. 

Опубліковано:  1,9 друк.арк., 467 год. 

 Статті:  

        1. Бабаєва О.В. Формування матеріалів кримінального провадження 

(кримінальної справи) на стадії підготовчого провадження. Юрист України: 

наук.-практ.журн./редкол.:А.В. Лапкін, Ю.В. Баулін, Ю.П. Битяк. Х.: Право. 

2018. №1 (36). С.43-49 (0,3 д.а.); 
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 2. Бабаєва О.В. Досудова доповідь у підготовчому кримінальному 

провадженні. Юрист України: наук.-практ.журн./редкол.:А.В. Лапкін, Ю.В. 

Баулін, Ю.П. Битяк. Х.: Право. 2018. №2 (37). С.64-70 (0,3 д.а.) 

 3. Бабаєва О.В., Климович Ю.О. (у співавт.)  Про деякі проблемні питання 

відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування щодо 

негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  2019. №8 (70). 1 т.  С.41 - 46 (авт.внесок - 0,3 д.а.); 

4. Бабаєва О.В., Кордій Н.Г. (у співавт.)  Актуальні питання нормативного 

регулювання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».  2019. №9 (71). 2 т.  С.35 - 39 

(авт.внесок - 0,3 д.а.); 

  Тези:  

 1.  Бабаєва О.В. Щодо питання про функціональне призначення стадії 

підготовчого провадження у кримінальному процесі України. 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. 124-127 (0,2 д.а.) 

 2.   Бабаєва О.В., Шило О.Г., (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.  Бабаєва О.В.  Стадія підготовчого провадження  як міжгалузевий 

інститут судового права. 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). 
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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. 6 - 9  ( 0,3 друк. арк.). 

   

6.  О.І. Марочкін,  к.ю.н., асистент  

«Рішення Верховного Суду у системі джерел кримінального процесуального 

права України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано:   4,2 друк.арк., 723 год. 

Статті: 

 1. Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І.,  Циколія Л.Ц. (у співавт.) 

Проблемні питання реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень 

під час досудового розслідування. Право і суспільство. 2019. №3. С.203 – 212 

(авт.внесок – 0,3 д.а.); 

 2. Шило О.Г., Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І. (у співавт.) До 

питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює 

порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків : Право. 2019. 

Вип. 37. С. 103-119 (авт. внесок 0,3 д.а.). 

 Тези:  

1. Марочкін О.І. До питання оскарження ухвал слідчого судді, що не 

передбачені КПК України. 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. 175-177 (0,2 

друк.арк.).  

2. Марочкін О.І. Деякі аспекти права на апеляційний перегляд судових 

рішень у кримінальному провадженні. Матеріали наукової конференції за 

результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 
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правових наук 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. С. 131-134 (0,2 д.а.). 

 3. Марочкін О.І. Деякі питання забезпечення права підозрюваного, 

обвинуваченого користуватися рідною мовою або іншою мовою, якою він 

володіє, у кримінальному провадженні. Сучасний стан і перспективи розвитку 

держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Львів, 14-15 червня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив». 2019. С. 61-63 (0,2 д.а.). 

 4. Марочкін О.І. Деякі проблеми пред’явлення для впізнання у 

кримінальному провадженні. Юридичні науки: проблеми та перспективи: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 

червня 2019 р. Запоріжжя. Класичний приватний університет. 2019. С. 131-132 

(0,2 д.а.). 

 5. Марочкін О.І. Конституційні засади апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді. Особливості розвитку публічного та приватного права в 

Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 

19-20 липня 2019 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2019. С. 

123-125 (0,2 д.а.). 

 6. Марочкін О.І. Європейські стандарти апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді. Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку : Міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 2-3 серпня 2019 р. Харків: Східноукраїнська 

наукова юридична організація. 2019. С. 127-128 (0,2 д.а.). 

 7. Марочкін О.І. Таємниця приватного життя особи як складник таємниці 

досудового розслідування. Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 

9-10 серпня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2019. С. 

98-100 (0,2 д.а.). 
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 8. Марочкін О.І. Матеріали кримінального провадження як інформаційні 

ресурси: проблеми захисту права на приватність. Проблеми та стан 

дотримання і захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2019 р. Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив». 2019. С. 48-50 (0,2 д.а.). 

 9. Марочкін О.І. Гарантії забезпечення таємниці приватного життя у 

кримінальному провадженні. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 23-24 серпня 2019 р. Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2019. С. 103-104 (0,2 д.а.). 

 10. Марочкін О.І. Функціональне призначення мотивування 

процесуальних рішень слідчого. Шляхи вдосконалення нормативно-правової 

бази України як основи сталого розвитку суспільства: міжнародна науково-

практична конференція, м. Харків, 6-7 вересня 2019 р. Харків : 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. С. 73-77 (0,4 д.а.). 

 11. Марочкін О.І. Особливості мотивування повідомлення про підозру. 

Стан та перспективи розвитку юридичної науки: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6-7 вересня 2019 р. Дніпро: ГО 

«Правовий світ», 2019. С. 100-103 (0, 3 д.а.). 

 12. Марочкін О.І. Особливості мотивування постанови слідчого про 

зупинення досудового розслідування. Розвиток сучасного права в умовах 

глобальної нестабільності : матеріали науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 13-14 вересня 2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 

2019. С. 84-87 (0,3 д.а.). 

 13. Марочкін О.І. Особливості оскарження ухвали слідчого судді про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Верховенство права та правова 

держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Ужгород, 20-21 вересня 2019 р. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2019. С. 124-125 (0,2 д.а.). 
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 14. Марочкін О.І. До питання про обов’язковість постанов Верховного 

Суду у кримінальному процесі. Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення», м. Одеса, 11-12 жовтня 2019 р. (0,2 д.а.). 

 15. Марочкін О.І. До питання про забезпечення єдності судової практики. 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями 

розвитку юридичної науки у XXI столітті», м. Львів, 18-19 жовтня 2019 року 

2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 

2019. С. 40-43 (0,2 д.а.); 

 16. Марочкін О.І. Деякі корупційні ризики у кримінальному 

процесуальному кодексі України. Протидія організованій злочинності і 

корупції: матеріали ХІХ Всеукраїнської укр.наук. конференції з кримінології для 

студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 грудня 2019 р.)/ за 

заг.ред. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна. Харків: Право, 2019. С.114-116, (0,2 

друк.арк.); 

 17. Марочкін О.І.  Особливості мотивування клопотання слідчого про 

тимчасовий доступ до речей і документів. 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. 66-69 ( 0, 3 друк. арк.); 

 18. Ольга Г. Шило, Наталія В. Глинська, Олексій І. Марочкін. 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.) 
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7.   І.В. Вегера-Іжевська,  к.ю.н., асистент (знаходиться у відпустці у 

зв’язку з вагітністю та пологами із вересня 2019 р.) 

 Монографії: 

1. Вегера-Іжевська І.В. Забезпечення права на недоторканість житла чи 

іншого володіння особи в кримінальному провадженні: монографія. наук.ред. 

О.Г. Шило. Х.: Право, 2019. 232 с. (9,7 д.а.).   

1.3. Не всі викладачі кафедри виконали НДР у 2019 році. Доц. Д.В. Філін при 

запланованому обсязі 1,5 д.а. фактично виконав 0,6 друк.арк. 

1.4. У 2019 році кафдера на госпдоговірних засадах діяльності не проводила. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми: 

  Зав. каф., д.ю.н., проф. О.Г. Шило  

 Актуальність дослідження обумовлена тим, що питання судового 

контролю при проведенні НСРД є малодослідженими в науці кримінального 

процесу, порядок його здійснення недостатньо врегульовано КПК України, що 

зумовлює виникнення складних проблем у правозастосування та призводить до 

відсутності єдності правозастосування в цій сфері. 

 К.ю.н., доц. С.В. Давиденко  

   Актуальність дослідження полягає в тому, що у роботі сформульовано 

науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства України та правозастосовної 

практики, щодо необхідності детальної нормативної регламентації: а) порядку 

застосування таких запобіжних заходів як особиста порука та застава; б) 

процедури оголошення особи в міжнародний розшук та обрання/застосування 

до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; в) механізму 

реалізації прав учасниками кримінального провадження під час проведення 

інших процесуальних дій на різних його етапах.   

 

 



 15

К.ю.н., доц. Д.В. Філін  

Актуальність дослідження полягає у тому, що в роботі  розглянуто різні 

типи  кримінального процесу, які розділяються на підставі такого головного 

поняття як обвинувачення. В роботі обґрунтовано, що саме обвинувачення є 

головним поняттям кримінального провадження, навкруги якого 

розпочинається та розгортається кримінальний процес.   

К.ю.н., асист. Є.В. Повзик  

 Актуальність дослідження полягає в тому, що в роботі проаналізовано 

проблемі питання застосування норм, які регламентують підстави та порядок 

участі потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого в укладенні угоди про 

визнання винуватості, гарантії забезпечення приватних та публічних інтересів 

сторін угод у кримінальному провадженні. 

К.ю.н., асист.  О.І. Марочкін 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що в роботі  розглянуто 

місце та роль рішень Верховного Суду у системі джерел кримінального 

процесуального права України в умовах наближення кримінального 

процесуального законодавства до європейських стандартів. 

  К.ю.н., асист. О.В. Бабаєва  

 Актуальність  теми дослідження обумовлена  відсутністю  єдиних 

поглядів щодо поняття рішень, їх видів та класифікації, а також відсутністю 

єдиної правозастосовної практики щодо порядку ухвалення рішень судом у 

підготовчому провадженні. В роботі розглянуто проблемні питання щодо 

прийняття рішення про складання досудової доповіді та відповідності 

обвинувального акта вимогам КПК як підстави призначення досудового 

розгляду. 

   1.6. Авторських свідоцтв та патентів (заявок на видачу охоронних 

документів та отриманих охоронних документів) викладачі кафедри протягом 

звітного року не отримували. 
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 1.7. Наукова новизна отриманих результатів. 

Зав. каф., д.ю.н., проф. О.Г. Шило  

 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.  

К.ю.н., доц. С.В. Давиденко  

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у роботі 

представлено авторський підхід до вирішення: а) окремих питань нормативної 

регламентації процедури застосування таких запобіжних заходів як особиста 

порука та застава; б) проблеми вдосконалення правового регулювання процедури 

оголошення особи в міжнародний розшук та обрання до неї запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. В роботі досліджуються питання реалізації прав 

учасниками процесу під час проведення інших процесуальних дій на різних 

етапах кримінального провадження. 

К.ю.н., доц. Д.В. Філін  

  Наукова новизна результатів дослідження полягає у конструюванні нової 

системи теорії моделей кримінального процесу з урахуванням головних 

властивостей кримінального провадження у країнах різних правових родин, 

виділення правових конструкцій, які впливають на типи сучасного кримінального 

процесу.   

  К.ю.н., асист. Є.В. Повзик  

 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

запропоновано шляхи вирішення проблемних питань правозастосування, які 

стосуються застосування угоди про визнання винуватості за участі потерпілого, 

порядку укладення угод та забезпечення прав учасників угод в кримінальному 

провадженні.  

 

 



 17

    К.ю.н., асист.  О.І. Марочкін  

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що  автором 

запропоновано шляхи вирішення проблемних питань щодо визначення місця 

рішень Верховного Суду у системі джерел кримінального процесуального 

права України та їх обов’язковості для правозастосувачів.  

 

 К.ю.н., асист.   О.В. Бабаєва  

  Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором  

запропонована класифікація рішень, які приймає суд у підготовчому 

провадженні, а також запропоновані науково обґрунтовані позиції щодо 

вирішення проблемних питань, пов’язаних із прийняттям деяких рішень судом 

в цій стадії кримінального провадження.  

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1.  Протягом звітного року викладачі кафедри кримінального процесу та ОРД 

брали участь у законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні з наданням 

зауважень та пропозицій проектів законів та інших нормативних актів, у роботі 

робочих груп та комісій по розробці законопроектів.  

   Відповідно до Указу Президента України «Питання Комісії з питань 

правової реформи» № 584/2019 від 07.08.2019 проф. О.Г. Шило є членом 

Робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії по правовій 

реформі при Президентові України (засідання підкомісії з питань 

реформування кримінальної юстиції Комісії по правовій реформі відбулось 

04.11.2019 р., м. Київ). 

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). 

Доц. С.В. Давиденко є членом виконавчої групи з розробки проєктів 
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законодавчих актів України щодо запровадження відповідальності за 

проступки.  

  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.) 

Викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД протягом 2019 р.   

підготовлено: 

 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 

положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» 

(реєстр. № 9353 від 30.11.2018 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. 
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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.) 
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 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 

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.). 

Відповідно до Акту впровадження в навчальний і науковий процес кафедри 

кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, затвердженого Першим 

проректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Ю.П. Битяком від 19 грудня 2018 р., до використання  у науковій та навчальній 

діяльності кафедри кримінального процесу була впроваджена монографія О.І. 

Марочкіна «Мотивування процесуальних рішень слідчого». К.: 

Нац.акад.прокуратури України, 2015, 214 с. 

 2.2.  Як член науково-консультативної ради при Верховному Суді проф. 

О.Г. 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. 

 2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 
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робочих груп та ін.: 

Зав. кафедрою д.ю.н., проф. О.Г.  Шило 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 з розробки проєктів законодавчих актів України щодо 

запровадження відповідальності за проступки (Наказ Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, червень 2019 р.) 

 робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з 

питань правової реформи при Президентові України (Указ Президента України  

за № 584/2019  від 07.08.2019 р.) 

    Канд.юрид.наук,  доц. С.В. Давиденко є членом: 

  виконавчого комітету з розробки проєктів законодавчих актів України 

щодо запровадження відповідальності за проступки (Наказ Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, червень 2019 р.) 

  
 2.4. Викладачі кафедри кримінального процесу та ОРД протягом 2019 

року брали участь у підготовці наукових висновків та відповідей на запити 

Верховного Суду: 

    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 
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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.); 

  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.) 

  2.5.  У 2019 р. відповіді на запити Конституційного Суду України 

кафедрою  не надавались.   

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень:  

2.6. Протягом звітного року на базі кафедр кримінального процесу й 
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кримінального процесу та ОРД проводились наступні наукові заходи: 

 Міжкафедральний методичний семінар «Проблемні питання застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження» (24 січня 2019 р.); 

 Міжкафедральний методичний семінар «Проблемні питання проведення 

слідчих (розшукових) дій» (14 лютого 2019 р.); 

 «I Всеукраїнський турнір з кримінального процесу» для студентів 3 курсу 

(Співорганізатори: кафедра кримінального процесу, Слідчо-криміналістичний 

інститут, Полтавський юридичний інститут, Сенат студентів Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 23 березня 2019 р.,); 

   Х (ювілейна) Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (22 

травня 2019 р.) ;  

 Тренінг з викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД «Помилки 

слідчого в досудовому розслідуванні» прокурора Мар’їнського відділу 

Волноваської місцевої прокуратури Донецької області М. Тахтарова (28 

травня 2019 р.) 

 Міжкафедральний науково-методичний семінар «Формування стратегії 

наукових досліджень харківської школи кримінального процесуального 

права» (27 вересня 2019); 

 Міжкафедральний науково-методичний семінар «Медіація у кримінальному 

процесі» (11 жовтня 2019 р.); 

 Міжкафедральний науково-методичний семінар «Проблемні питання 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами» 

(25 жовтня 2019 р.). 

 Проф. О.Г. Шило було включено до організаційного комітету VI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-криміналістичного 

інституту), що проводилась на базі СКІ та кафедр адміністративного права й 
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адміністративного права та адміністративної діяльності, 05-06 грудня 2019 р., 

Харків.  

2.7. Участь викладачів кафедри кримінального процесу та ОРД у 

конференціях:   

Таблиця № 1. 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість викладачів 
кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1 26 квітня 2019 р., Міжнародна конференція «Довічне 
позбавлення волі: перспективи реформування української 
системи і міжнародний досвід», м. Харків 

5 

2 14 травня 2019 р., ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Актуальні проблеми оперативно-розшукової 
протидії наркозлочинності», м. Одеса 

2 

3  22 травня 2019 р., Х (ювілейна) Всеукраїнська наукова 
конференція студентів і аспірантів «Актуальні питання 
кримінального процесу очима молодих дослідників», м. Харків 

8  

4 31 травня 2019 р., Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права», присвячена 70-річчю з 
дня народження професора І.Є. Марочкіна, м. Харків 

3 

5 13 червня 2019 р., Міжнародна науково-практична інтерент-
конференція «Актуальні дослідження правової та історичної 
науки», м. Тернопіль 

2 

  

6 14-15 червня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і 
права», м. Львів 

2   

7 20 червня  2019 р., фахова дискусія «Юрисдикція ВАКС», 
EUACI (European Union anti-corruption initiative), м. Київ 

 1 

8 21-22 червня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи», м. 
Запоріжжя 

1   

9 19-20 липня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Особливості розвитку публічного та приватного 
права в Україні», м. Харків 

1   

10 2-3 серпня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Національні та міжнародні стандарти сучасного 
державотворення: тенденції та перспективи розвитку», м. 
Харків 

1   

11 9-10 серпня 2019 р., Міжнародна науково-практична 1   
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конференція «Актуальні питання правової теорії та юридичної 
практики», м. Одеса 

12 16-17 серпня 2019 р. Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми та стан дотримання і захисту прав 
людини в Україні», м. Львів 

1   

13 23-24 серпня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Інтеграція юридичної науки і практики в 
сучасних умовах», м. Запоріжжя 

1   

14 6-7 вересня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази 
України як основи сталого розвитку суспільства», м. Харків 

1   

15 6-7 вересня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Стан та перспективи розвитку юридичної науки», 
м. Дніпро 

1   

16 20-21 вересня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Верховенство права та правова держава», м. 
Ужгород 

1   

17 24-26 вересня  2019 р., ІІІ Харківський міжнародний 
юридичний форум «Право» /панельна дискусія «Кримінальні 
загрози в секторі безпеки: практика ефективної протидії», 26 
вересня 2019 р.,  м. Харків  

5 

18  11-12 жовтня 2019 р., Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми законодавства України: 
пріоритетні напрями його вдосконалення», м. Одеса 

1   

19 18-19 жовтня 2019 року, Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у XXI столітті», м. Львів 

1   

20 2 грудня 2019 р., ХІХ Всеукраїнська конференція з 
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Протидія організованій злочинності і корупції», м. Харків 

3 

21 6 грудня 2019 р., Міжнародна наукова конференція «Наука та 
інновації 2019: теорія, методологія та практика», м. Запоріжжя 

1   

22  05-06 грудня 2019 р., VI Міжнародна науково-практична 
конференція «Правові засади діяльності правоохоронних 
органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-криміналістичного 
інституту), м. Харків 

7 

23 06 грудня 2019 р., Медико-правовий форум «Конституційні 
засади медичної реформи в Україні»  (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 

3 
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Кримінального права,  м. Харків) 
   

Всеукраїнські 

1  6 грудня 2018 р., VІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Права людини: історичний вимір і сучасні 
тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав 
людини)» (м. Житомір) 

 1 

  

2 23 січня 2019 р., Перший вебінар компанії Clarivate Analytics 
«Базові можливості Web of Science для науковців: підбір та 
оцінка літератури, партнерів, журналів, грантів» (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

1 

3 20 лютого 2019 р., Круглий стіл «Захист мирного населення в 
умовах збройного конфлікту. Прокуратура Азербайджану по 
Нагорному Карабаху» (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

8 

4 27 лютого 2019 р., навчальний семінар на тему: «Практичні 
аспекти дотримання конституційних прав учасників процесу 
під час здійснення досудового розслідування кримінальних 
проваджень та підтримання обвинувачення» (Прокуратура 
Харківської області, м. Харків) 

3 

5 18-20 лютого 2019 р., серія вебінарів, присвячених 
можливостям компанії Clarivate Analytics (платформа Web of 
Science для  вченого),   (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

2 

6 25 лютого 2019 р., семінар «Публікаційна стратегія науковця і 
установи»,  проведений фахівцем аналітичних ресурсів 
компанії Clarivate Analytics к.б.н. І. Тихонковою (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

1 

7 01 березня 2019 р., ІІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція  «Актуальні проблеми кримінального права, 
процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 
(Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, НДІ вивчення проблем 
злочинності  імені  академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. 
Київ) 

4 

8 13 березня 2019 р., 2-й Харківський круглий стіл з юридичних 
та практичних викликів з питань затримання (Операційний 
департамент КМЄС в Україні, м. Харків) 

1 

   

9 26 березня 2019 р., наукова конференція за результатами 
роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 
Національної академії правових наук України за 

2  

  



 28

фундаментальними темами у 2018 р. (НДІ вивчення проблем 
злочинності  імені  академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. 
Харків) 

10 11 квітня 2019 р., лекція для суддів, присвячена проблемним 
правовим питанням, що виникають у зв’язку із ДТП 
(Національна школа суддів України ВККС України, м. Харків) 

1 

11 18 квітня 2019 р.,  Круглий стіл за темою «Арешт майна як 
захід  забезпечення кримінального провадження: проблеми 
правозастосування» (Полтавський юридичний інститут 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, м.  Полтава) 

7 

12 22 травня 2019 р., Круглий стіл «Державна служба в Україні: 
шляхи реформування» (Генеральна прокуратура, Національна 
академія прокуратури, ДБР, Національне агентство України з 
питань державної служби, м. Київ) 

1 

13 23 травня 2019 р., Постійно діючий науково-практичний 
семінар «Правове забезпечення оперативно-службової 
діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 
(Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) 

8 

14 24 травня 2019 р., майстер-клас з теми  електронних доказів в 
кримінальному провадженні із начальником слідчого відділу 
Головного управління СБУ в АР Крим (місце дислокації – м. 
Херсон) (Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків) 

8 

15 24 травня 2019 р., 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» ( НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Харків) 

3 

16 28 травня 2019 р., тренінг «Помилки слідчого в досудовому 
розслідуванні» прокурора Мар’їнського  відділу Волноваської 
місцевої прокуратури Донецької області М. Тахтарова 
(Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) 

8 

17 28 травня 2019 р., лекція щодо основних положень 
антикорупційної реформи за ініціативою Харківського 
територіального управління НАБУ (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

8 



 29

18 07 червня 2019 р., 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» (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

1 

19 13-14 вересня 2019 р., науково-практична конференція 
«Розвиток сучасного права в умовах глобальної 
нестабільності», м. Одеса 

1   

20 18 жовтня 2019 р., «Legal Criminal Talks в колі особливої 
вісімки» (Всеукраїнська громадська асоціація правників 
України, м. Харків) 

 

21 2-3 листопада 2019 р., Х Всеукраїнська школа з кримінального 
права та процесу (Асоціація правників України, м. Харків)  

1 

22 08 листопада 2019 р., комітетські слухання на тему: 
«Готовність до впровадження інституту кримінальних 
проступків в практичну діяльність органів досудового 
розслідування з 1 січня 2020 року» (Комітет Верховної Ради 
України з питань правоохоронної діяльності, м. Київ) 

1 

23 19 листопада 2019 р., 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 (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

4 

24 02 грудня 2019 р., ХІХ Всеукраїнська наукова конференція з 
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Протидія організованій злочинності і корупції» (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

3   

25 05 грудня 2019 р., Всеукраїнський круглий стіл «Права 
людини: здобутки, проблеми та перспективи», який проводився 
з нагоди  71-ї річниці прийняття Загальної декларації прав 
людини (м. Київ) 

1   

 
2.8.  У звітному році викладачі кафедри участь у зарубіжних конференціях  не 

брали. 

  

 

 

 



 30

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

  

 3.1.  У 2019 к.ю.н., ас. І.В. Вегера-Іжевською було видано монографію: 

Вегера-Іжевська І.В. Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого 

володіння особи в кримінальному провадженні: Монографія. наук.ред. О.Г. 

Шило. Х.: Право, 2019. 232 с. (9,7 д.а.); 

 Заочний аспірант О.В. Соколов у листопаді 2019 р. видав монографію:  

Соколов О.В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, 

прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: монографія:   

наук.ред. О.Г. Шило. Х.:  «Оберіг», 2019. 256 с. (10,6 д.а.).  

 3.2. У звітному році підручників кафедрою кримінального процесу та 

ОРД  не видавалося. 

3.3. У 2019 році проф. Шило О.Г. взяла участь у підготовці навчального 

посібника:   

 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. (авторський внесок – 0,3 друк.арк.) 

  3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 17/6,34    

друк.арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном (одиниць/друк.арк.): 2/0,4 друк.арк.  

3.4.2.  Проф. О.Г. Шило у співавторстві було видано 2 статті у періодичних  

закордонних виданнях «Wiadomości Lekarskie» та «Journal of Advanced 

Research in Low and Economics», що індексуються міжнародними 

наукометричними базами Scopus та Web of Science ( 2/0,4 ): 

  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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 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.); 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.)  було видано: 10/3,93 друк.арк.:   

 (1/ 0,71) Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 

право: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» включене до переліку наукових 

фахових видань України, наукометричній бази даних Національної бібліотеки 

України ім. В.В. Вернадського, а також до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International (Варшава, Польща): 

 1) Давиденко С.В. Проблеми правового регулювання процедури 

застосування застави як запобіжного заходу. Порівняльно-аналітичне право: 

електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 2019. № 2. С. 228-232  (0,71 

друк.арк.).  

 (1/0,66 д.а.) Фахове наукове видання «Питання боротьби зі 

злочинністю»: зб.наук.праць науково-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:  

1) Шило О.Г., Марочкін О.І., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). 

До питання якості кримінального процесуального законодавства, що регулює 
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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 (0,66 друк.арк.)   

 (3/0,9) Міжнародний науковий фаховий журнал "Інтернаука". 

Серія: "Юридичні науки" є офіційно зареєстрованим, продовжуваним, 

рецензованим науковим виданням з відкритим доступом, випускам якого 

присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI. Журнал зареєстровано в 

міжнародних каталогах видань та включено до наукометричних баз даних: 

 НЕБ eLabrаry.ru; Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського; 

Polish Scholarly Bibliography (PBN) (наукова база даних польського 

Міністерства науки та вищої освіти); ResearchBib  (міжнародна 

мультидисциплінарна база даних наукових журналів); cientific Indexing Services 

(SIS); Electronic Journals Library (бібліотека електронних журналів рамках 

проекту університетської бібліотеки Регенсбурга у співпраці з Бібліотекою 

Технічного університету Мюнхена); Open J-Gate (електронна бібліотека 

наукових журналів англійською мовою з суспільних, гуманітарних, 

природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India 

Ltd.); International Institute of Organized Research (I2OR); JOURNAL FACTOR; 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (пошукова служба (Німеччина); The 

Journals Impact Factor (JIF); Cosmos Impact Factor; Ulrichsweb Global Serials 

Directory (база даних американського видавництва Bowker); Academic keys; 

Гугл Академія (англ. Google Scholar); CiteFactor:  

1) Повзик Є. В. Угода про визнання винуватості: проблемні аспекти та 

шляхи її вдосконалення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: 

«Юридичні науки».  2019.  № 8(22). // URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/15752453134684.pdf  (0,5 друк. арк.);  

2) Бабаєва О.В., Климович Ю.О. (у співавт.)  Про деякі проблемні 

питання відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового 

розслідування щодо негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний 



 33

науковий журнал «Інтернаука».  2019. №8 (70). 1 т.  С.41 - 46 (авт.внесок - 0,3 

друк.арк.); 

3) Бабаєва О.В., Кордій Н.Г. (у співавт.)  Актуальні питання 

нормативного регулювання повідомлення про підозру у кримінальному 

провадженні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».  2019. №9 (71). 2 т.  

С.35 - 39 (авт.внесок - 0,3 д.а.); 

 (1/0,46) Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки» включений 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): 

1)  Давиденко С.В. Особиста порука як запобіжний захід: порівняльно-

правовий аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Том 30 (69). № 4. 2019. С. 204-208 

(0, 46 друк. арк.); 

 (1/0,2) Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал» включений до переліку наукових фахових 

видань України, а також до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Варшава, Польща), редакція присвоює DOI до статей, Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна):  

1) Давиденко С.В., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). Проблеми 

вдосконалення правового регулювання процедури оголошення особи в 

міжнародний розшук. Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». 2019. № 4. С. 233-237 ( 0,2 друк. арк.). 

  (1/ 0,2 д.а.) Вісник кримінального судочинства включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (ICV 2015: 

31.56, Польща): 

 1) Шило О.Г., Скідан Н.В. (у співавт.) Обшук житла чи іншого 

володіння особи: окремі проблеми правового регулювання та 
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правозастосування. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 2.  С. 45-49  

(0,2 друк.арк.);  

 (2/0,8 д.а.) 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:  

1) Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І.,  Циколія Л.Ц. (у співавт.) 

Проблемні питання реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень 

під час досудового розслідування. Право і суспільство. 2019. №3. С.203 – 212 

(0,4 д.а.); 

 2) 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 (0,4 друк.арк.);  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus) – 2/0,4 друк.арк. 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор, за формою: 

  
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, 
перша-
остання 
сторінки 
роботи 

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   
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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 

  

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

  

Всього 
друкованої 
продукції 

Моногра
фії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журнала

х та 
наук. 

збірника
х 

Тези 
доповідей та 

наук. 
повідомлень 

на 
конференціях 

Підручник
и та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручник
и, 

навчальні 
посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
нормативн

ої 
літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Кількість 
друк. арк. на 

одного 
викладача 

  

56/34,15 
 
  

 2 /20,3  7/6,34   36 /7,21    - 1 /0,3 0   0         

 
 3.6.  – 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

  

4.1.   Протягом звітного періоду викладачі кафедри кримінального процесу та 

ОРД брали активну участь у  заходах із розвитку та зміцнення творчих зв’язків: 

 доценти кафедри С.В. Давиденко, Д.В. Філін, д.ю.н. Н.В. Глинська 

(сумісник) прочитали курс лекцій (загальний обсяг - 48 годин), а асистенти О.І. 

Марочкін, О.В. Бабаєва, Є.В. Повзик провели консультації (загальний обсяг - 52 

години) із циклів професійної підготовки: «Теорія та практика застосування 

кримінального процесуального законодавства» та «Теорія і практика 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження» на курсах 

перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців Військової 

служби правопорядку у Збройних силах України військово-юридичного 
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факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(травень, листопад 2019 р.); 

 доц. С.В. Давиденко пройшла підвищення кваліфікації за спільною 

програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна 

екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових 

завдань», що проводилось на базі Міністерства освіти і науки України (квітень 

2019 р.) 

 проф. 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); 

 проф. О.Г. Шило взяла участь у комітетських слуханнях, що проводились 

Комітетом з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України на тему 

«Готовність до впровадження інституту кримінальних проступків в практичну 

діяльність органів досудового розслідування з 1 січня 2020 року» (08 листопада 

2019 р., м. Київ); 

  проф. О.Г. Шило, ас. О.І. Марочкін та ас. І.В. Вегера-Іжевська взяли 

участь у навчальному семінарі на тему: «Практичні аспекти дотримання 

конституційних прав учасників процесу під час здійснення досудового 

розслідування кримінальних проваджень та підтримання обвинувачення», який 

проводився за участю керівників місцевих прокуратур, організований на базі 

Прокуратури Харківської області (27 лютого 2019 р, м. Харків); 

 Проф. О.Г. Шило, доценти С.В. Давиденко та Д.В. Філін, асистенти Є.В. 

Повзик, О.І. Марочкін, О.В. Бабаєва, І.В. Вегера-Іжевська, асп. В.С. Новожилов 

взяли участь у роботі Круглого столу, що було проведено за участю 

прокуратури Азербайджану на базі Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого «Захист мирного населення в умовах збройного 

конфлікту. Прокуратура Азербайджану по Нагорному Карабаху» (20 лютого, м. 

Харків); 
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 Проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, ас. Є.В. Повзик, асп. В.С. 

Новожилов взяли участь заочно у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», яка була проведена 

Національною академією Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького спільно із НДІ вивчення проблем злочинності імені  

академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Проф. О.Г. Шило підготувала 

вступне слово для Збірки тез матеріалів конференції (01 березня 2019 р., м 

Київ) 

 асп. В.С. Новожилов взяв участь у роботі Другого Харківського круглого 

столу з юридичних та практичних викликів з питань затримання, який 

проводився за підтримки  КМЄС в Україні в рамках співпраці імплементації 

«Стратегічних напрямів забезпечення публічної безпеки та порядку на 

території Харківської області на 2018-2019 роки, робочих груп, що працюють 

над проблемами «Боротьба із корупцією та дотримання прав людини 

правоохоронними органами» та «Швидкість реагування» (13 березня 2019 р м. 

Харків) 

 проф. О.Г. Шило була запрошена для участі у фаховій дискусії 

«Юрисдикція ВАКС», організованої за підтримки Консультативної місії 

Європейського Союзу (КМЄС) в Україні (20 червня 2019 р., м. Київ); 

 проф. О.Г. Шило відвідала лекцію для суддів, присвячену проблемним 

правовим питанням, що виникають у зв’язку із ДТП, що проводилась 

Національною школою суддів України ВККС України  (11 квітня 2019 р., м. 

Харків); 

 проф. О.Г. Шило як член Науково-консультативної ради ДБР взяла участь 

у Круглому столі «Державна служба в Україні: шляхи реформування», що 

проводився Генеральною прокуратурою спільно із Національною академією 

прокуратури, ДБР, Національним агентством України з питань державної 

служби (22 травня 2019 р., м. Київ) 
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 проф. О.Г. Шило, доценти Д.В. Філін, С.В. Давиденко, Н.В. Глинська, 

асистенти Є.В. Повзик, О.І Марочкін, О.В. Бабаєва, Вегера-Іжевська, асп. В.С. 

Новожилов взяли участь у майстер-класі на тему: «Електронні докази 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); 

 Зав.кафедрою проф. О.Г. Шило та всі викладачі кафедри взяли участь у 

навчальному тренінгу «Помилки слідчого в досудовому розслідуванні», який 

був проведений прокурором Мар’їнського відділу Волноваської місцевої 

прокуратури Донецької області М.П. Тахтаровим (28 травня 2019 р., кафедра 

кримінального процесу та ОРД Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків); 

  проф. О.Г. Шило, доценти Д.В. Філін, С.В. Давиденко, асистенти Є.В. 

Повзик, О.І Марочкін, О.В. Бабаєва, Вегера-Іжевська, асп. В.С. Новожилов 

відвідали лекцію щодо основних положень антикорупційної реформи за 

ініціативою Харківського територіального управління НАБУ (28 травня 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 проф. О.Г. Шило, ас. О.В. Бабаєва, ас. О.І. Марочкін, ас. І.В. Вегера-

Іжевська, асп. В.С. Новожилов взяли участь у міжнародній конференції 

«Довічне позбавлення волі: перспективи реформування української системи і 

міжнародний досвід»,  яка проводилась на базі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого спільно з European Prison Litigation 

Network, Британською Радою в Україні та посольством Франції в Україні за 

медійної підтримки «Радіо свобода» та «Магнолія ТВ» (26 квітня 2019 р. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 проф. О.Г. Шило та асп. В.С. Новожилов взяли участь у  ІІІ Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми оперативно-

розшукової протидії наркозлочинності» (14 травня 2019 р., Одеський 

державний університет внутрішніх справ, м. Одеса);  
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  Зав.кафедрою проф. О.Г. Шило, доц. Н.В. Глинська, к.ю.н., ас. Є.В. 

Повзик, к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, к.ю.н., ас. І.В. Вегера-Іжевська, ас. О.В. 

Бабаєва, асп. В.С. Новожилов взяли участь у роботі та виступили із науковими 

доповідями на Круглому столі за темою «Арешт майна як захід забезпечення 

кримінального провадження: проблеми правозастосування», який проводився у  

Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (18 квітня 2019 р., м.  Полтава) 

 проф. О.Г. Шило була запрошена в якості експерта на проект «Legal 

Criminal Talks в колі особливої вісімки», що проводився Всеукраїнською 

громадською «Асоціацією правників України» (18 жовтня 2019 р., м. Харків); 

 проф. О.Г. Шило взяла участь у якості спікера у Х Всеукраїнській школі з 

кримінального права та процесу, яка проводилась Асоціацією правників 

України (2-3 листопада 2019 р., м. Харків); 

 проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, ас. О.І. Марочкін та ас. О.В. 

Бабаєва були присутніми на лекції 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); 

 проф. О.Г. Шило, д.ю.н,, доц. Н.В. Глинська та к.ю.н., ас. О.І. Марочкін  

взяли участь у Медико-правовому форумі «Конституційні засади медичної 

реформи в Україні», організований за участю: ОБСЕ в Україні, НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, наукового 

журналу «Wiadomosci Lekarskie», НАПрН України, Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Української Національної групи 

Інтернаціональної Асоціації Кримінального права (06 грудня 2019 р., 

Навчально-бібліотечний комплекс Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 
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  4.2.   Упродовж 2019 року на кафедрі к.ю.н., ас. О.І. Марочкіним було 

проведено узагальнення судової практики Касаційного кримінального суду 

Верховного Суду із розгляду касаційних скарг на судові рішення, постанов 

судової палати та об’єднаної палати Касаційного кримінального суду 

Верховного Суду, а також Великої Палати Верховного Суду з метою 

виокремлення загальних тенденцій судової практики, правових позицій, а 

також висновків щодо застосування норм права. За результатами узагальнення 

було сформовано таблицю із висновками Верховного Суду щодо застосування 

норм права у кримінальному провадженні. Вказана таблиця містить перелік 

постанов Верховного Суду, систематизованих за главами та статтями 

Кримінального процесуального кодексу України, інтернет-посилання на 

конкретне судове рішення із наведенням висновку щодо застосування норм 

права у кримінальному провадженні. Відомості у зазначеній таблиці постійно 

оновлюються та використовуються викладачами кафедри у навчальному 

процесі та науковій діяльності. 

 4.3.   Протягом 2019 року викладачами кафедри були підготовані 

наступні відповіді на запити: 

 
  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.)  
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  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.) 

 

4.4.   Інша консультативна робота кафедри кримінального процесу та ОРД. 

   Зав.кафедрою проф. О.Г. Шило є членом: 1) науково-консультативної 

ради Верховного Суду за кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне 

право; кримінально-виконавче право; кримінальний процес; адміністративно-

деліктне право (склад НКР при ВС затверджений Пленумом ВС від 30 березня 

2018 р.); 2) науково-консультативної Ради при Державному бюро розслідувань 

(Наказ ДБР №16 від 23 лютого 2018 р.); 3) 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). Доц. С.В. Давиденко є членом виконавчої групи з розробки проєктів 

законодавчих актів України щодо запровадження відповідальності за 

проступки.  
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5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

 Наукова школа кафедри кримінального процесу та ОРД: «Кримінальний 

процес як засіб захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави: 

теоретико-прикладні та правові основи» заснована на підставі рішення членів 

кафедри кримінального процесу та ОРД згідно з наказом Ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 171 від 16.09.2015. Керівник 

наукової школи - доктор юридичних наук, професор, член-корепондент НАПрН 

України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Шило 

Ольга Георгіївна. Пріоритетними тематичними напрямами школи кафедри є 

теми: «Медіація в кримінальному провадженні» та «Антикорупційні стандарти 

кримінального процесуального законодавства України». 

5.1.  Протягом 2019 року на кафедрі захищені наступні дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 

12.00.09 - «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність» : 

 25 січня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01  у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся 

захист дисертації здобувача А.Б. Степанова «Співвідношення прокурорського 

нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового розслідування» 

(науковий керівник -  к.ю.н., доц. С.Б. Фомін); 

 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» (науковий керівник -  д.ю.н.,  проф. О.Г Шило); 

 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 
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підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій» (науковий керівник -  д.ю.н.,  проф. О.Г Шило); 

 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» (науковий керівник -  д.ю.н.,  проф. О.Г 

Шило). 

Проф. О.Г. Шило є науковим редактором монографії О.В. Соколова 

«Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій» (Харків: Вид-во «Оберіг, 

2019, 256 с.) та монографії І.В. Вегери-Іжевської «Забезпечення права на 

недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні 

(Харків: Право, 2019. 232 с. )  

  Завідуюча кафедрою д.ю.н., проф. О.Г. Шило протягом року здійснює 

наукове керівництво аспірантами: 

  Аспірант 2-го року В.С. Новожилов, тема дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» затверджена 

в редакції: «Завдання кримінального провадження»; 

Аспірант 1-го року Я.С. Мілашевіч, тема дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» затверджена 

в редакції: «Спрощене провадження щодо кримінальних проступків»; 

Заочний аспірант 1-го року К.В. Грідіна, тема дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» затверджена 

в редакції: «Принцип пропорційності в кримінальному провадженні». 

 5.2.  На кафедрі кримінального процесу та ОРД усі викладачі мають 

наукові ступені. 

5.3. Протягом звітного року проф., д.ю.н. О.Г. Шило як офіційний опонент 

підготувала 1 відгук на докторську дисертацію:  
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  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.) 

 Доц., к.ю.н. Д.В. Філін як офіційний опонент підготував 1 відгук – на 

кандидатську дисертацію:   

  Лазарєва Андрія Павловича за темою: «Механізм проведення слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному провадженні», 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 К 64.051.30 Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, грудень 2018 р.) 

 
5.4.  У 2019 році викладачами кафедри кримінального процесу та ОРД  

підготовлено 9 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій та 1 відгук 

на автореферат докторських дисертацій:   

 Докторські: 

  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 процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність(виконавці: проф. О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко, жовтень 2019 р.); 

Кандидатські: 

  Винокурова Олександра Вікторовича «Захист прав підозрюваного при 

затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», 
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поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (виконавці: проф. О.Г. Шило, 

к.ю.н., ас. Є.В. Повзик, січень 2019 р.); 

 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 (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, січень 2019 р.); 

 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 

(виконавці: проф. О.Г. Шило,  ас. О.В. Бабаєва, лютий 2019 р.); 

 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 (виконавці: проф. О.Г. Шило, к.ю.н., ас. Є.В. Повзик, 

лютий 2019 р.); 

 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 (виконавці: проф. О.Г. Шило, к.ю.н., ас.  О.І. 

Марочкін, лютий 2019 р.); 
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 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 

(виконавці: проф. О.Г. Шило, к.ю.н., ас.  О.І. Марочкін,  травень 2019 р.); 

 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 експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(виконавці: проф. О.Г. Шило, к.ю.н., ас.  І.В. Вегера-Іжевська,  червень 2019 р.); 

 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 

(виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін,  червень 2019 р.); 

 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(виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін,   вересень 2019 р.). 

 

  

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Протягом звітного року  кафедрою кримінального процесу та ОРД 

приділялась певна увага питанням правової освіти населення: 

  під керівництвом зав. кафедрою проф. О.Г. Шило  на прохання деканату 

Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого розроблено макет буклету профілю освітньої програми 
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«Досудове розслідування», спрямованої на підготовку фахівців для органів 

досудового розслідування (червень 2019 р.); 

 к.ю.н,, ас. О.І. Марочкін та асп. В.С. Новожилов взяли участь у Дні 

відкритих дверей від Слідчо-криміналістичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (30 листопада 2019 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

  асистенти І.В. Вегера-Іжевська та Є. В. Повзик на виконання завдань 

профорієнтаційної діяльності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого із Асоціацією випускників були залучені до реалізації 

завдань  з приводу відкриття опорних класів в інших закладах освіти, з якими 

Університетом укладено меморандум про співпрацю (квітень 2019 р.) 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. На кафедрі працює науковий студентський гурток, яким керують 

викладачі, які читають курс лекцій «Кримінальний процес»: Зав. кафедрою 

проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, доц. Д.В. Філін.  Протягом  звітного 

року  науковий студентський гурток кафедри кримінального процесу та ОРД 

працював у форматі демонстрації тематичних відео матеріалів, дискусії,  

студентських виступів із науковими доповідями та їх обговорення. 

У роботі наукового студентського гуртка у 2019 р. взяли участь 163 

студенти. Складовими роботи наукового студентського гуртка кафедри 

кримінального процесу та ОРД  є: проведення дебатів, дискусій, колективних 

робіт, конкурсів наукових доповідей. Результатом роботи студентського 

наукового гуртка кафедри є підготовка тез наукових доповідей для участі у 

вітчизняних та міжнародних наукових конференціях та участь в них, підготовка 

наукових робіт для участі в конкурсах. 

 За результатами роботи гуртка у 2019 р. під науковим керівництвом проф. 
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О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, асистентів Є.В. Повзика, О.В. Бабаєвої, ас. О.І. 

Марочкіна та І.В. Вегери-Іжевської студентами було підготовлено 12 тез 

доповідей для участі у Х (ювілейній) Всеукраїнській науковій конференції 

студентів і аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима 

молодих дослідників», яка відбулася 22 травня 2019 р. На пленарному засіданні  

конференції виступили студенти: Меркулов Максим Олегович (Міжнародно-

правовий факультет) із доповіддю «Щодо доктрини «неминучого виявлення» у 

рішенні Європейського суду з прав людини «Свєтіна проти Словенії» 

(науковий керівник – ас. Бабаєва О.В.), за результатами якої йому було 

присуджено І місце та Скідан  Наталія  Віталіївна (Слідчо-криміналістичний 

інститут» із доповіддю та відео презентацією на тему: «Проблеми забезпечення 

права на недоторканність житла чи іншого володіння особи під час проведення 

обшуку» (науковий керівник – д.ю.н., професор Шило О.Г.), яка посіла ІІ 

призове місце. 

Вперше цього року за ініціативи кафедри кримінального процесу та ОРД 

сумісно із кафедрою кримінального процесу, Слідчо-криміналістичним 

інститутом, Полтавським юридичним інститутом, Сенатом студентів 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було 

проведено І Всеукраїнський Турнір з кримінального процесу для студентів 3 

курсу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 23 

березня 2019 р.). В змаганнях взяло участь 11 команд, що представляли  ІПКЮ, 

господарсько-правовий факультет, СКІ, ІПКОЮ України, ІПЮК СБУ (2 

команди), військово-юридичний факультет, міжнародно-правовий факультет (3 

команди) та Полтавський юридичний інститут. Студентська команда 

міжнародно-правового факультету (тренер –  к.ю.н., ас. Є.В. Повзик) посіла 3 

призове місце. 

Під науковим керівництвом проф. О.Г. Шило студентка 2 групи 3 курсу 

Міжнародно-правового факультету Зіверт Марія із науковою роботою на тему: 

«Превенція вторинної віктімізації: європейський досвід, функціонування 
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фондів захисту потерпілих»  взяла участь у стипендіальному конкурсі наукових 

робіт з питань захисту реалізації та охорони прав людини, який проводився 

Панєвропейським університетом сумісно із Центром  україно-європейського 

наукового співробітництва та Словацькою громадською організацією «Lex Pro 

Omnes» (19 квітня – 07 червня 2019 р.); 

Студентка 1 курсу (ОКР «магістр») СКІ Н.В. Скідан під науковим 

керівництвом проф. О.Г. Шило виступила із науковим повідомленням 

«Еволюція підходів Верховного Суду до вирішення питання допустимості 

доказів як складової забезпечення права на  справедливий суд  (на прикладі 

застосування ч. 12 ст.290 КПК)» на Всеукраїнському Круглому столі «Права 

людини: здобутки, проблеми та перспективи», який проводився з нагоди  71-ї 

річниці прийняття Загальної декларації прав людини 05 грудня 2019 р. у м. 

Києві. 

   На кафедрі кримінального процесу та ОРД  успішно розвивається така  

нова форма наукового співробітництва зі студентами, як публікація наукових 

статей у співавторстві із викладачами (всього за звітний рік опубліковано 7 

наукових статей).  

 7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно: 19 / 3,8   друк. арк.  

7.3.   У співавторстві із викладачами були опубліковані наступні статті: 

   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 (0,3 друк.арк.); 

 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. 167-170 ( 0,4 друк.арк.); 
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 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  

(0,75 друк.арк.) 

 Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І.,  Циколія Л.Ц.(у співавт.) 

Проблемні питання реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень 

під час досудового розслідування. Право і суспільство. 2019. №3. С.203-212 

(0,4 друк.арк.) ; 

 Панова А.В., Скідан Н.В. (у співавт.) Щодо окремих проблемних питань 

використання показань з чужих слів у кримінальному провадженні в Україні. 

Science and technology of the present time: priority development directions of 

Ukraine and Poland: International Multidisciplinary Conference, 19-28 October  

2018, Wolomin, Republic of Poland,Vol. 3, P.152-155 (0,2 друк.арк.); 

  Бабаєва О.В., Климович Ю.О. (у співавт.)  Про деякі проблемні питання 

відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування 

щодо негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  2019. №8 (70). 1 т.  С. 41 – 46 (0,25); 

 Бабаєва О.В.,  Кордій Н.Г. (у співавт.)  Актуальні питання нормативного 

регулювання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. №9 (71). 2 т.  С.35 – 39 

(0,2 друк.арк.).  

 Загальна кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві із викладачами: 7/ 2,5 друк.арк. 
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8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 

8.1. 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) фахового наукометричного 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) 

  

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

   

    проф. О.Г. Шило стала лауреатом Державної премії України в галузі 

науки і техніки 2018 р. за роботу «Правова доктрина України» відповідно Указу 

Президента України №110/2019  від 08 квітня 2019 р.; 

 проф. О.Г. Шило отримала подяку 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); 

 проф. О.Г. Шило отримала подяку за активну участь в організації VІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (5-6 грудня 2019 р.); 
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 к.ю.н., ас. О.І. Марочкін нагороджений Почесною грамотою Харківської 

обласної організації Союзу юристів України за сумлінне виконання своїх 

професійних обов’язків та з нагоди святкування 08 жовтня 2019 року Дня 

юриста 

   к.ю.н., ас. О.В. Бабаєва нагороджена Почесною грамотою Ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди  святкування дня Університету  (18 

листопада 2019 р.) 

 

 

10. ВКАЗАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ, 

ЯКА НА ВАШУ ДУМКУ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ 

 

  Протягом звітного періоду викладачі кафедри отримали наступні 

сертифікати та свідоцтва: 

  Зав.кафедрою проф. О.Г. Шило,  ас. О.І. Марочкін,  ас. О.В. Бабаєва,  

ас. Є.В. Повзик та асп. В.С. Новожилов отримали Сертифікати учасників  Ш 

Харківського міжнародного юридичного форуму / панельна дискусія 

«Кримінальні загрози у секторі безпеки: практика ефективної протидії» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 вересня 

2019 р.); 

 Доц. С.В. Давиденко отримала Свідоцтво Міністерства освіти і науки 

України про підвищення кваліфікації за спільною програмою з Міжнародною 

громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою 

«Основи тестології та розробки тестових завдань» (квітень 2019 р.); 

  проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, доц. С.В. Давиденко, ас. О.І. 

Марочкін,  ас. О.В. Бабаєва,  ас. Є.В. Повзик та асп. В.С. Новожилов отримали 

Сертифікати учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
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«Правові засади діяльності правоохоронних органів» та мають публікації у 

Збірнику наукових праць  (ISBN 978-617-7845-12-5) (5-6 грудня 2019 р.) 
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