
Індивідуальний звіт викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за 2019 р. 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент 

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

«Проблеми продовження, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження» (2,0 друк. арк.). 

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

«Проблеми продовження, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження» (1,6 друк.арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: виокремлені та узагальнені 

позиції ЄСПЛ стосовно: а) мінімальних умов, без дотримання яких особа не 

може вважатися «психічно хворою» та бути позбавлена волі; б) аспектів, які 

враховуються ЄСПЛ у межах кожної мінімальної умови у контексті 

забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 § 1 

(е) Конвенції); в) особливостей особистої участі особи, яка страждає на 

психічний розлад, у судовому розгляді щодо застосування ПЗМХ з позиції 

дотримання її права на справедливий судовий розгляд (ст. 6 Конвенції). 

Досліджено проблематику порядку продовження, зміни та скасування 

заходів забезпечення кримінального провадження. Висловлено авторську 

позицію щодо актуальних питань зміни запобіжного заходу у кримінальному 

провадженні та можливих шляхів їх вирішення. 

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не 

здійснювалась. 



5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 

здійснювалась. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Було проведено узагальнення: 

(а) практики застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні; 

(б) практики ЄСПЛ з питань застосування примусових заходів медичного 

характеру до осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння в стані 

неосудності, обмеженої осудності. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів: не здійснювала.  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування: не брала участі.   

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: лекції для співробітників 

СБУ за темами: «Застосування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні», «Заходи забезпечення кримінального провадження» (19 квітня 

2019 р.; 10 вересня 2019 р., 9 жовтня 2019 р.) 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 1) відповідь на запит 

керівника першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України А. С. Нестерцова від 

15.03.2019 р. т.в.п. стосовно проблемних питань практичної реалізації 

сторонами повноважень щодо зміни запобіжного заходу під час досудового 

розслідування у кримінальному провадженні.   

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): не є, не 

входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення): Всеукраїнський круглий стіл «Арешт майна як захід 



забезпечення кримінального провадження: проблеми правозастосування» (18 

квітня 2019 р., м. Полтава). 

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

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

аркушів: 

- European standards of respect for human rights in the application of 

compulsory medical measures in criminal proceedings / Olga I. Tyshchenko, Olena 

A. Leiba, Ivan A. Titko // Wiadomości Lekarskie, 2019, № 12 (Scopus) (всього – 

0,9 д.а., особистий внесок – 0,3 д.а.); 

 - Окремі питання застосування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні / Тищенко О.І. // Право і суспільство. – 2019. – № 5. – С. 282-287  

(0,6 д.а.); 

  - Зміна запобіжного заходу у кримінальному провадженні: окремі 

питання / Тищенко О.І.  // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019.  

– № 5. – С. 325 – 328 (0,7 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science:  

- European standards of respect for human rights in the application of 

compulsory medical measures in criminal proceedings / Olga I. Tyshchenko, Olena 

A. Leiba, Ivan A. Titko // Wiadomości Lekarskie, 2019, № 12 (Scopus) (всього – 

0,9 д.а., особистий внесок – 0,3 д.а.). 

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

наукометричних базах даних: 

 - Окремі питання застосування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні / Тищенко О.І. // Право і суспільство. – 2019. – № 5. – С. 282-287  

(0,6 д.а.); 

  - Зміна запобіжного заходу у кримінальному провадженні: окремі 

питання / Тищенко О.І.  // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019.  

– № 5. – С. 325 – 328 (0,7 д.а.). 

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


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

являюся членом редакційної колегії.  

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

спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: відгук на автореферат Винокурова О.В. Захист прав 

підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою (автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09). 

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

стипендії/премії): не була.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не співробітничала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не брала.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не брала.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала.  

 

 

20  листопада  2019 р.                                                О.І. Тищенко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

кримінального процесу 

протокол  № __ від  __ листопада 2019 р. 

 

 

  



Додаток 1 

 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Публікація наукових статей у наукометричних базах даних 

Scopus і Web of Science: 

 

250 годин 

на всіх 

авторів 

 

 

European standards of respect for human rights in the application of 

compulsory medical measures in criminal proceedings / Olga I. 

Tyshchenko, Olena A. Leiba, Ivan A. Titko // Wiadomości Lekarskie, 

2019, № 12 (Scopus) (співавтори: І.А. Тітко, О.А. Лейба)  

83 

3 

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку 

наукових фахових видань України  

100 годин 

на всіх 

авторів за 

0,5 др.арк. 

 

- Окремі питання застосування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні / Тищенко О.І. // Право і суспільство. – 2019. – № 5. – С. 

282-287 (0,6 д.а.)  

 

- Зміна запобіжного заходу у кримінальному провадженні: окремі 

питання / Тищенко О.І.  // Юридичний науковий електронний журнал. 

– 2019.  – № 5. – С. 325 – 328 (0,7 д.а.). 

120 

 

 

140 

16 

Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, 

енциклопедії, словника, дисертації, автореферату, наукової статті    

30 годин за 

1 друк.арк. 

на всіх 

авторів 

 

Рецензування автореферату: Винокуров О.В. Захист прав 

підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою (автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09). 

 

10 

17 

Керівництво студентською науковою роботою з підготовки:  

3. тез доповідей на конференцію 
 

20 годин 

 

Тези доповідей на X Всеукраїнську наукову конференцію студентів і 

аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима 

молодих дослідників», 2019: 

 

1. Грига В.В. – студент 3 курсу, 20 групи, Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, «Перспективи використання штучного інтелекту 

у кримінальному процесі».  

140 



2. Демиденко А.Г. – студент 3 курсу, 20 групи, Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, «Моніторинг банківських 

рахунків: проблемні аспекти застосування». 

3. Золотаренко Т. І. – студентка 3 курсу, 20 групи, Інституту 

прокуратури і кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, «Проблемні питання 

застосування домашнього арешту як запобіжного заходу». 

 

4. Бондарева Н.В. – студентка 3 курсу, 15 групи, Інституту 

прокуратури і кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, «Проблеми обмеження права 

особи на недоторканність житла чи іншого володіння особи». 

 

5. Рудковська М.Р. – студентка 3 курсу, 20 групи, Інституту 

прокуратури і кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого «Проблеми обґрунтованості 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою». 

 

6. Торгашова К.О. – студентка 3 курсу, 17 групи, Інституту 

прокуратури і кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, «Проблеми здійснення 

судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) 

дій». 

 

7. Бузінов О. О. – студент 3 курсу, 20 групи, Інституту прокуратури 

та кримінальної юстиції Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, «Окремі проблемні застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою». 

19 Узагальнення судової, слідчої та іншої юридичної практики 100 годин 

 

Проводилось узагальнення: (а) практики застосування запобіжних 

заходів у кримінальному провадженні; (б) практики ЄСПЛ з питань 

застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які 

вчинили суспільно-небезпечне діяння в стані неосудності, обмеженої 

осудності. 

100 

20 

Надання науково-практичних висновків на запити комітетів 

Верховної Ради України, Конституційного Суду України, 

Верховного Суду, Генеральної прокуратури України, Державного 

бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро́ 

України, Міністерства внутрішніх справ України та інших 

органів охорони правопорядку, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування 

100 годин 

на всіх 

авторів 



 

НАБУ, надання науково-практичного висновку на запит від 

15.03.2019 р. т.в.п. керівника першого підрозділу детективів 

Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного 

бюро України А. С. Нестерцова стосовно проблемних питань 

практичної реалізації сторонами повноважень щодо зміни 

запобіжного заходу під час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні 

50 

 

 

______________доц. О.І. Тищенко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 


