
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

викладача Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого 

за 2019 рік 
 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові – Капліна Оксана Володимирівна. 
 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  
 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 
«Проблеми вдосконалення нормативного регулювання кримінальної 

процесуальної діяльності», 2,0 друк. арк. 
 

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

«Дефекти кримінального процесуального законодавства як негативне явище у 

регламентації кримінальних процесуальних відносин та шляхи їх подолання» 

Фактично виконано: (11,4  друк. арк.). 

Наукова новизна отриманих результатів.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором, на 

підставі системного аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства (в контексті його ефективності для правозастосовної діяльності, 

вимог законодавчої техніки, забезпечення прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, відповідності практиці ЄСПЛ) проаналізовані 

актуальні для сучасної правозастосовної практики питання, пов’язані, зокрема, 

з визначенням та розподілом судових витрат у кримінальному провадженні; 

визначенням правомірності втручання держави в право на мирне володіння 

майном у кримінальному провадженні під час застосування такого заходу 

забезпечення кримінального провадження, як арешт майна; досліджені питання 

забезпечення права особи на справедливий і публічний розгляд його справи 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при направленні 

прокурором до суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою про 

визнання винуватості та ін. 

На підставі узагальнення практики винесення слідчими суддями ухвал 

про задоволення або відмову у задоволенні клопотання слідчого, прокурора про 

арешт майна розроблена та запропонована модель логічної аргументації, 

дотримуючись якої слідчі судді зможуть правильно сформулювати 

мотивувальну частину рішення про задоволення або відмову в задоволенні 

клопотання про арешт майна, яка є універсальною, здатною під час прийняття 

рішення про арешт майна обмежити дискрецію правозастосовника, убезпечити 

особу від свавілля органів державної влади, а також стати методичним 

підґрунтям при ухваленні кримінального процесуального рішення. 
 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
Рішенням Ради суддів України від 8 серпня 2014 р. включена до складу робочої 

групи з розробки Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2019 р.  
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Член робочої групи комітету Верховної Ради України з законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, яка працює над розробкою проекту 

Закону України, спрямованого на внесення змін та доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України (в частині правового 

регулювання порядку здійснення досудового розслідування). Член робочої 

групи Комісії з питань правової реформи.  

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

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

України:    

– до проекту Закону України № 10110 від 28.02.2019 р. «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

відповідальності за незаконне збагачення»; 

– до проекту Закону України № 9484 «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу 

України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів 

забезпечення кримінального провадження)». 

Протягом року неодноразово висловлювалися пропозиції та зауваження до 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (щодо кримінальних проступків). Член робочої 

групи з розробки концепції проступкового провадження 

Підготовка пропозицій щодо удосконалення положень КПК (в частині 

правового регулювання порядку здійснення досудового розслідування) у складі 

робочої групи ВРУ щодо напрацювання системних змін у розробці пропозицій.  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Консультантом комітетів Верховної Ради не працюю. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (за 

кримінально-правовою спеціалізацією); член науково-консультативної ради при 

Державному бюро розслідувань.  
 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Протягом звітного періоду не 

здійснювала.  

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 
Протягом звітного періоду підготовлені відповіді на запити: 

– голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності Верховної Ради України А. А. Кожем'якіну від 18.03.2019 № 04-18/8-

505 стосовно застосування ст.ст. 217 та 294 чинного Кримінального 

процесуального кодексу України з урахуванням змін, які були внесені Законом 

України № 2147 від 3.10.2019; 
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– начальника 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки 

України у Волинській області, полковнику юстиції Мудрик В. М. щодо питання 

стосовно існуючих на сьогодні нормативно можливих підстав для здійснення 

спеціального досудового розслідування щодо осіб, які ухиляються від 

кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території; 

– Полтавського територіального управління ДБР щодо надання правового 

висновку стосовно питання «працівників яких органів слід відносити до 

правоохоронних в розумінні ст. 216 Кримінального процесуального кодексу 

України» від 05.02.2019 р.; 

– т. в. п. керівника першого підрозділу детективів Головного підрозділу 

детективів НАБУ А. С. Нестерцова стосовно проблемних питань практичної 

реалізації сторонами повноважень щодо зміни запобіжного заходу під час 

досудового розслідування у кримінальному провадженні; 

– Національного антикорупційного бюро України щодо доктринального 

визначення змісту ст. 36 та ст. 284 КПК; 

– Державного бюро розслідувань щодо участі у розробці 

концепції інституту слідчого в кримінальному провадженні; 

– Державного бюро розслідувань стосовно надання пропозицій 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, виявлення, припинення, розкриття і розслідування віднесених до 

його компетенції злочинів; 

– слідчого Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області  Гопкало В.В. (17.04.2019 р.). 

Підготовлено наступні наукові висновки на запити Верховного суду:  

– науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду 

Верховного Суду Ю. М. Луганського № 51-5172кмо18 щодо доктринального 

тлумачення положень статей 374, 408, 418, 420 КПК України; 

– науковий висновок на запит судді Верховного Суду С.В. Яковлєвої у 

кримінальному провадженні №51-9501 км 18 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.; 

– науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду  

Верховного Суду Голубицького С. С. від 28.11.2018 р. № 99/0/27-18 шодо 

законності складу суду; 

– науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду 

Верховного Суду Ю. М. Луганського стосовно наступних питань: «чи 

підлягають роз’ясненню судові рішення, які постановлені не по суті 

кримінального провадження?»; «чи підлягають оскарженню в апеляційному 

порядку ухвали слідчих суддів про роз’яснення судового рішення або про 

відмову у його роз’яснені?»; 
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– науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду  

Верховного Суду Голубицького С. С. щодо тлумачення ч. 3 ст. 439 КПК 

України; 

– науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду  

Верховного Суду Голубицького С. С. щодо тлумачення п. 7 ч. 1 ст. 284, ст. 440 

КПК України;  

– науковий висновок на запит судді ВС Лобойко Л.М. щодо 

доктринального тлумачення положень чинного кримінального процесуального 

та кримінального законодавства, що регулює окремі питання провадження на 

підставі угод (зокрема розуміння їх змісту) та наслідків невиконання угод (як 

кримінальних процесуальних, так і кримінально-правових); 

– науковий висновок на запит судді ВС Лобойко Л.М. стосовно 

тлумачення змісту п. 3 ч. 1 ст. 477 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) в редакції Закону України № 767-VII від 23.02.2014 р. в 

частині поняття словосполучення «найманий працівник»; 

– науковий висновок на запит судді Верховного Суду Григор'євої І.В. 

щодо питання судових витрат у кримінальному провадженні; 

–науковий висновок на запит судді Верховного Суду Ю. М. Луганського  

щодо тлумачення положень статей 367, 412 КПК України у їх взаємозв’язку. 

6.2. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. Протягом звітного періоду не готувала.  

 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є 

депутатом.   
 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення) 

– міжкафедральний методичний семінар «Проблемні питання 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження», організатори 

– кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, (24.01.2019 р.);  

– презентація монографії к.ю.н. Сущенка В. М. «Процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та 

організація», організатори (м. Харків, Навчально-бібліотечний комплекс та 

кафедра кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 14.01.2019 р.);  

– міжкафедральний методичний семінар «Проблемні питання проведення 

слідчих (розшукових) дій», організатори – кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (14.02.2019 р.); 

– міжкафедральний методичний семінар «Проблеми проведення  

негласних слідчих (розшукових) дій », організатори – кафедри кримінального 

процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого                 

(28.02.2019 р.); 

– науково-методичний семінар «Забезпечення права на справедливий суд 

у кримінальному провадженні», організатори – кафедри кримінального процесу 

та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (21.03.2019 р.); 

– I Всеукраїнський турнір з кримінального процесу, організатори – 

кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-

розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 23.03. 2019 р.); 

– Международная научно-практическая конференция «Формирование 

эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного 

производства – приоритетная задача юридической науки и практики» (Минск, 

Следств. ком. Респ. Беларусь, 25-26.04.2019 г.); 

– науково-методичний семінар «Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження», організатори – кафедри кримінального процесу 

та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (19.04.2019 р.);  

– міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 

реформування української системи і міжнародний досвід» (м. Харків,  

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26.04. 2019 р.); 

– X (ювілейна) Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», 

організатори – кафедра кримінального процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Європейська мережа захисту прав 

в’язнів, Харківська правозахисна група (м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 22.05.2019 р.); 

– профорієнтаційний захід щодо основних напрямів діяльності роботи 

НАБУ та АРМА та можливостей працевлаштування та проходження 

виробничої практики, організатори – НАБУ; АРМА; кафедра кримінального 

процесу Національного юридичного університету імен Ярослава Мудрого              

(м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

28.05.2019 р.); 

– конференція «Єдність судової практики: погляд Європейського суду з 

прав людини та Верховного Суду», організатори: Верховний Суд та проект 

Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з 

прав людини», який фінансується Фондом з прав людини (м. Київ, 14-

15.06.2019 р.). 

– спільний тренінг кафедри кримінального процесу з представниками 

Національної академії прокуратури та представниками військової прокуратури 

Харківського гарнізону «Судові дебати» (м. Харків, Науково-бібліотечний 

комплекс Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

22.11.2019 р.); 
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– ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» (м. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 12.12.2019 р.). 

 

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

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

друкованих аркушів. 

Біобібліографія:  
Шумило Микола Єгорович (до 70-річчя від дня народження та 40-річчя 

науково-педагогічної громадської діяльності) / упоряд. : В. А. Журавель, О. В. 

Капліна, В. І. Маринів, О. І. Самофал ; Нац. акад. прав. наук. України. Харків: 

Право, 2019. 60 с. (біографія і бібліографія вчених-правознавців) (особисто 2 

друк. арк.) 

Навчально-практичні посібники:  
1. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту 

/О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, 

О.Г. Шило. Х.: Право, 2019. 298с. (особисто 2,2 друк. арк.). 

2. Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. 

Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило]. Харків : Право, 2019. 208с. (особисто 

1,6 друк. арк.). 

3. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту 

/О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, 

О.Г. Шило. Х.: Право, 2019. 296с. (особисто 2,2 друк. арк.). 

Статті: 

1. Капліна О.В. Проблеми визначення та розподілу процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні. Проблеми законності. № 1. № 2019. С.  170-178. 

http://oaji.net/articles/2019/3229-1568035051.pdf (0,5 друк. арк.); 

2. Капліна О.В. Проблеми забезпечення розгляду кримінального 

провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом. Вісник 

Національної академії правових наук України. № 2. 2019. С.47-

58. http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina (0,5 друк. арк.); 

3. Капліна О.В. Национальное агентство по розыску и менеджменту 

активов, как орган, обеспечивающий экономию времени следователя. 

Предварительное расследование.  № 1. 2019. С. 45-52 (0,5 друк. арк.); 

4. Kaplina О.,  Shylo О., Titko І. 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.  р.1576-1581 (0,3 друк. арк.); 

5. Капліна О.В., Котова О. С. Критерії правомірності обмеження права 

власності під час арешту майна у кримінальному провадженні в світлі практики 

Європейського суду з прав людини. Право України . № 9. 2019. С. 65-84 (0,3 

друк. арк.); 

Тези наукових доповідей: 

1. Каплина О.В. Национальное агентство по розыску и менеджменту 

активов как орган, обеспечивающий экономию ресурса времени следователя. 

http://oaji.net/articles/2019/3229-1568035051.pdf
http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina
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Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели 

досудебного производства – приоритетная задача юридической науки и 

практики: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции (Минск, 25-26 апреля 2019 г.) / Следств. ком. Респ. Беларусь; 

редкол. : С. Я. Аземша (гл. ред.) [и др.]. Минск: Юрспектр, 2019. С. 227-233 (0,3 

друк. арк.). 

Рецензії: 

1. Рецензія на монографію Шевчишена А. В. Доказування стороною 

обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг: теорія і практика: монографія. К.: Алерта, 2019. 536 с. 

Наукове редагування, упорядник:  
1. Шумило М. Є. Вибрані праці / М. Є. Шумило; упоряд. О. В. Капліна. 

Харків: Право, 2019. 1168 с. (особисто 0,5 друк. арк.). 

2. Пінто де Альбукерке Пауло. Окрема думка. Шлях до справедливості / 

Пауло Пінто де Альбукерке ; [пер. з англ. та фр. В. А. Капліної ; упоряд., авт. 

передм. О. В. Капліна]. Харків : Право, 2020. 552 с. (особисто 0,5 друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  
У наукометрічній базі данних Index Copernicus: 

1. Капліна О.В. Проблеми визначення та розподілу процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні. Проблеми законності. № 1. № 2019. С.  170-178. 

http://oaji.net/articles/2019/3229-1568035051.pdf. 

2. Капліна О.В. Проблеми забезпечення розгляду кримінального 

провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом. Вісник 

Національної академії правових наук України. № 2. 2019. С.47-

58. http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina. 

3. Капліна О.В., Котова О. С. Критерії правомірності обмеження права 

власності під час арешту майна у кримінальному провадженні в світлі практики 

Європейського суду з прав людини. Право України . № 9. 2019. С. 65-84. 

У наукометрічній базі данних Scopus: 

1. Kaplina О.,  Shylo О., Titko І. 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.  р.1576-1581. 

 

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

Член редакційної колегії постійного друкованого органу Національної 

академії правових наук України «Вісник Національної академії правових наук 

України» (м. Харків).  Член редакційної колегії науково-практичного журналу 

«Вісник кримінального судочинства» (м. Київ). Член редакційної колегії 

збірника наукових праць «Проблеми законності» (Харків). Член редакційної 

колегії збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики» (Харків). Член редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Вісник прокуратури» (Київ).  Член редакційної ради юридичного 

http://oaji.net/articles/2019/3229-1568035051.pdf
http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina
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журналу «Право України» (Київ). Член редакційної ради науково-практичного 

журналу «Предварительное следствие» (Мінськ, Республіка Білорусь). 

 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 та Д 64.086.03 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  
Виступала як офіційний опонент по дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук:  

1. Слінька Дмитра Сергійовича «Процесуальна економія репресивного 

впливу в 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 раді Д 64.700.01 у Харківському національному 

університеті внутрішніх справ, грудень 2019); 

по дисертаціям на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

1. Шпенової Поліни Юріївни на тему «Апарат суду в системі 

організаційного забезпечення  судової діяльності», поданої на здобуття 

наукового ступеня  кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 

«Судоустрій; прокуратура та адвокатура» (спеціалізована вчена рада Д 

64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, 

травень 2019); 

2.  Соколова Олександра Володимировича «Виконання оперативними 

підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12. 00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(спеціалізована вчена рада Д 64.086.01 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого, червень 2019); 

3. Попович Ірини Миколаївни «Процесуальне положення сторін  у 

досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність (спеціалізована вчена рада К 

64.896.01 у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, липень 2019);  

4. Бойка Івана Івановича «Застосування кримінального-процесуального 

примусу в екстрадиційному процесі», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 09 – кримінальний процес 

та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

(спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 Національного університету «Одеська 

юридична академія», жовтень 2019). 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 
Відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеню 

кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність: 

– Касапоглу С. О. «Реалізація норм кримінального процесуального права»; 

– Гончарової О. В.  «Теорія та практика відмови від підтримання 

державного обвинувачення»; 

– Коваленко І.П. «Заявник як суб’єкт кримінально-процесуальних 

відносин»; 

– Гончарової О. В.  «Теорія та практика відмови від підтримання 

державного обвинувачення»; 

– Михайленко В.В. «Реалізація засади верховенства права у 

кримінальному провадженні»; 

– Вороніна В. І. «Розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення 

з використанням вибухових пристроїв»; 

– Ковтуна О. В. «Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, 

пов'язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів»; 

– Волошанівської Т. В. «Засада забезпечення права на захист у 

кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів 

справедливого судового розгляду»; 

– Маілунц Б. Е. «Суб’єкти кримінального переслідування у досудовому 

провадженні та у провадженні в суді першої інстанції»; 

– Пацкан Н. В. «Організаційно-правові засади доступу до адвокатської 

діяльності». 

Відгуки на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеню 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: 

– Шевчишина А. В. «Проблеми доказування стороною обвинувачення у 

досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»;  

– Бірюкової А. М. «Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації». 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії). Не була. 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  Не була 
 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
IІІ Харківський міжнародний юридичний форум (вересень. 2019 р., м. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
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17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору.  
Kaplina О.,  Shylo О., Titko І. 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.  р.1576-1581 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.  

Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  з відзнакою «Читач року-2019» у номінації «Почесний читач наукової 

бібліотеки»; 

Почесна грамота Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  за сумлінну, тривалу і плідну працю в Університеті та з нагоди 50-

річчя від дня народження (10.10.2019 р.). 
 

19. Наукове керівництво аспірантами/здобувачами (наукове 

консультування). 
Здійснюю наукове керівництво наступними аспірантами: Глідером І. В., 

Лисаченко С. Л., Маргаряном С. А. , Філатовим Д. Д. Науковий консультант 

докторанта Лапкіна А.В. 

 

20. Інше. Член кадрової комісії при Генеральній прокуратурі України. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

протокол  ____ від  ______грудня 2019 р. 

 

Завідувач кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого,  

доктор юридичних наук, професор    О. В. Капліна 

 

 

 

 


