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1. Основні підсумки науково-дослідної роботи кафедри кримінального 

процесу: 
1.1. Протягом 2019 р. кафедра кримінального процесу продовжила 

розпочате у 2011 р. дослідження наукових проблем в рамках пріоритетних 

напрямків цільової комплексної програми на 2011–2020 рр. «Судова влада: 

проблеми організації та діяльності», № 0111u000957 (науковий керівник –  

завідувач кафедри, д.ю.н., проф. О. В.Капліна). 
 

1.2. Склад кафедри: 

1. Капліна О.В. –  завідувачка  кафедри, д.ю.н., професор 
«Дефекти кримінального процесуального законодавства як негативне явище 

у регламентації кримінальних процесуальних відносин та шляхи їх подолання» 

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

http://oaji.net/articles/2019/3229-1568035051.pdf
http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina
http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina
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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.). 
 

2. Трофименко В. М. –  д.ю.н., професор 
«Теоретичні  та правові основи диференціації процесуальної форми у 

кримінальному судочинстві». Фактично виконано – 4 друк. арк. 
Навчально-практичні посібники:  
Кримінальний процес : навчальний посібник для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання  / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін.  Х.: Право, 

2019.  208с. (1.5 друк. арк.) 

Статті: 
Shevchuk O., Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems and 

legal questions (review). Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko G., 

Zatenatskyi D. / Georgian Medical News. ‒ №  4. (289) ‒ 2019. ‒ P. 168 ‒ 173 (1.5 друк. 

арк.) 

Viacheslav V. VAPNIARCHUK, Volodymyr M. TROFYMENKO, Olha G. SHYLO, 

Volodymyr I. MARYNIV. Standards of Criminal Procedure Evidence. Journal of Advanced 

Research in Law and Economics.Vol 9 No 7 (2018).ISSN 2068-696X .Journal DOI 

https://doi.org/10.14505/jarle. Р.2473-2482 (0.5 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

Трофименко В.М. Розвиток академічної доброчесності в Україні та упровадження 

принципів академічної доброчесності у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових 

есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка 

Польща, Варшава, 09.09 – 21.09.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут 

Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету 

Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Варшава, 2019. 147с., С.129-132. 

(0.5 друк. арк.) 
 

3. Вапнярчук В.В. –  д.ю.н., доцент 

«Системна концептуалізація кримінального процесуального доказування»                           

Фактично виконано – 2,36  друк. арк.  
Статті: 

1. Вапнярчук В. В. Системний підхід до кримінального процесуального 

доказування: обґрунтування можливості виділення та загальна характеристика. 

https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.2473-2482
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Правова позиція (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби 

України. Серія: «Право»). 2018. № 1 (20). С. 5-12. (0,72 д.а.) 

2. Вапнярчук В. В. Достовірність і значущість доказів у кримінальному 

провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

Право. Вип.55. Т.2. Ужгород, 2019. С.120-123. (0,5 д.а.).  

3. Viacheslav V. Vapniarchuk, Volodymyr M. Trofymenko, Olha G. Shylo, and 

Volodymyr I. Maryniv. Standards of Criminal Procedure Evidence. Quarterly Volume IX 

Issue 7(37) Winter 2018 ISSN: 2068-696X Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle. Р. 

2473-2482. (1,01 д.а). 

Тези наукових доповідей: 

1. Вапнярчук В. В. До питання про вдосконалення вітчизняної вищої юридичної 

освіти. Scientific and pedagogic internship «Innovative technologies in legal education: 

experience of the European Union countries» : Internship proceedings, June 17-28, 2019. 

Wloclawek, Republic of Poland. 104 pages. P. 8-10. (0,13 д.а.). 
 

4. Карпенко М.О. –  к.ю.н., доцент 
«Заходи забезпечення кримінального провадження, що мають майновий 

характер». Фактично виконано – 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. 

Харків: Право, 2019. 296 с. (особисто 1 друк. арк.). 

Статті: 

1. Особливості окремих процесуальних процедур під час підготовчого 

провадження в суді. Карпенко М. О., Зуб Л. А. Наук. вісник Ужгород. Націон. 

університету. 2019 р.  Випуск 56.  Том 4. С. 96-100 (0, 5 друк. арк.); 

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого прокурора, ухвал слідчого 

судді під час досудового розслідування: проблема права особи на доступ до 

правосуддя. Карпенко М. О., Вартовник О. М. Науковий журнал «ЛОГОЕ. Мистецтво 

наукової думки». 2019.  № 4. С. 192-197 (0, 5 друк. арк.). 
 

5. Маринів В.І. –  к.ю.н., доцент (0,5 ставки) 

«Перегляд судових рішень в апеляційній та касаційній інстанціях». 

Фактично виконано – 4,7 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 1 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 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 1,1 друк. арк.). 

Статті: 

1. Маринів В. І. Особливості апеляційного оскарження судових рішень у 

підготовчому кримінальному провадженні. Правові горизонти / Legal Horizons. 

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету. Суми, 2019. 

№ 15 (28). С. 81-85. (0,7 друк. арк.) 

https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.%202473-2482
https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.%202473-2482
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2. Маринів В. І. Деякі проблеми апеляційного оскарження ухвал слідчого судді під 

час досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія право. Ужгород, 2019. Випуск 57. Т. 2. С. 108-111 (0,5 друк. арк.) 

Lapkin A.A., Maryniv V.I., Yevtieieva D.P., Stolitnii A.C., Borovyk A.D. 

Compensation for damage caused by offences as the way of protection of victims’ rights (On 

the example of Ukraine): The economic and legal aspects. Journal of legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 2019, Volume 22, Issue 3, 10 p. (Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus). (0,2 друк. арк.) 

Yevtieieva D.P., Lapkin A.A., Maryniv V.I., Puberty vs. age: on the issue of a warning 

sign of a victim of non-violent intercourse with a minor. Georgian medical news. 2019, № 6 

(291), рр. 145-150. (Журнал включено до міжнародної науко- метричної бази Scopus). 

(0,2 друк. арк.) 
 

6. Мирошниченко Т.М. –  к.ю.н., доцент 

«Реалізація загальних засад кримінального провадження під час 

кримінального процесуального доказування стороною захисту». Фактично 

виконано – 2,0  друк. арк. 
Статті: 

1. Мирошниченко Т.М. «Реалізація засади поваги до людської гідності у ході 

кримінального процесуального доказування» – Зб.: «Проблеми законності». – Вип. 146. 

– С. 216-226 (1 друк. арк.) 

2. Мирошниченко Т.М. «Реалізація нормативного змісту засади свободи від 

самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів, членів сім’ї під час 

кримінального процесуального доказування». – Зб.: «Науковий вісник публічного і 

приватного права». – 2019. – №2. – Т. 2. – С. 179-184 (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

1. «Окремі питання реалізації засади поваги до людської гідності у процесі 

кримінального процесуального доказування». Зб.: «Юридична наука України: історія, 

сучасність, майбутнє», 1-2 листопада 2019 р., м. Харків. С. 170-173 (0,3 друк. арк.). 
 

7. Тищенко О.І. –  к.ю.н., доцент 

«Проблеми продовження, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження». Фактично виконано – 1,6 друк. арк. 
Статті: 
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) (особистий внесок – 0,3 друк. арк.); 

Окремі питання застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні / 

Тищенко О.І. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 282-287  (0,6 друк. арк.); 

Зміна запобіжного заходу у кримінальному провадженні: окремі питання / 

Тищенко О.І.. Юридичний науковий електронний журнал.  2019.   № 5.  С. 325 -328   

(0,7 друк. арк.). 
 

 

8. Туманянц А.Р. –  к.ю.н., доцент 

«Проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи при застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження».  Фактично виконано –  

8 друк. арк. 
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Навчальні 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. Туманянц А. Р. Забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого в разі застосування відсторонення від посади як заходу забезпечення 

кримінального провадження. Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове 

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 2019. № 2. С. 250-254. (0,5 друк. арк.); 

2. Туманянц А. Р. Окремі проблеми реалізації права на оскарження 

повідомлення про підозру.  Право і суспільство. 2019 р. № 5. С. 296-301 (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 
1. Обоснованность решений следственного судьи в уголовном производстве. 

Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической 

конференции. (г. Алматы, 19 февраля 2019 г.). Алматы. Қазақстан Республикасы ІІМ 

М. Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2019. 323 с. С. 21-22 (0,3 

друк. арк.); 

2. Щодо допустимості доказів, отриманих  з порушенням підслідності. Правове 

забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали постійно діючого наук. практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 

р. / редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2019. Вип. 10. 306 с. С. 

230-232  (0,3 друк. арк.); 

3. Щодо реалізації права на оскарження  повідомлення про підозру. Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали наук.‑практ. 

конф. (м. Харків, 25 жовт. 2019 р.) / редкол.: В. В. Фєдосєєв, О. В. Косьмін.  Харків : 

Право, 2019.  142 с. С. 107-110 (0,4 друк. арк.). 
 

9. Бережний О.І. – к.ю.н., асистент 

«Збирання стороною захисту відомостей, що можуть бути використані як 

докази у кримінальному провадженні під час доказування».  Фактично виконано 

– 1,5 друк. арк. 
Статті: 

1. Бережний О.І. Участь захисника в процесі доказування у кримінальному 

провадженні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука. 2019. № 15 (0, 8 друк. арк.). 

2. Бережний О.І. Уголовный проступок: история и особенности досудебного 

расследования.  Международный научный журнал «Интернаука». 2019.  № 16 

(0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Бережний О.І. Форми організації навчального процесу. Вища юридична освіта 

в контексті сучасних тенденцій розвитку: тези доповідей та повідомлень учасників ХIII 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Х. 2019. С. 8-10 (0,2 друк. арк.). 
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10.  Беспалько І. Л. –  к.ю.н., асистент 
 «Засади кримінального провадження: проблеми нормативного регулювання, 

теорії і практики».  Фактично виконано – 1,5 друк. арк. 
Статті: 
Bespalko I. System of principles of the criminal procedure of Ukraine (defining the 

concept, underlying the features). Система засад кримінального процесу України 

(визначення поняття, виділення ознак). Legea si Viata. Закон і життя. Республіка 

Молдова. травень  2019.  С. 22–26. (0,5 друк. арк.). 

Беспалько І.Л. Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються 

до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми 

нормативного регулювання). Вісник Національної академії правових наук України. Т. 

26, № 2.  2019. С. 86-98. (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Беспалько І.Л. Зобов’язальний характер засад кримінального провадження 

України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості 

адаптації законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союз». м. 

Кишинів , 22-23 березня 2019 р. С. 251 – 254. (0,25 друк. арк.). 

2. Беспалько І.Л. До питання системності засад кримінального провадження 

України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання 

юридичної науки в Україні та країнах ЄС». м. Мішкольц, 19-20 квітня 2019 р.      С. 345 

– 348. (0,25 друк. арк.). 
 

 

11. Демура М. І.  – к.ю.н., асистент 

«Питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства на 

стадії досудового розслідування та судового розгляду». Фактично виконано –          

13, 62 друк. арк. 
Монографія: 

Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування: 

монографія / М. І. Демура (Тлепова); за ред. канд. юрид. наук, доц. В. І. Мариніва. 

Харків: Право, 2019. 224 с. (13, 02 друк. арк.); 

Статті: 

Окремі питання застосування досудової пробації у кримінальному процесі 

України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 

2019. № 58. С. 106-114 (0, 4 друк арк.). 

Тези наукових доповідей: 

Окремі питання застосування досудової пробації у кримінальному процесі 

України. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: науково-

практична конференція (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.). С. 36-41 (0, 2 друк. арк.). 
 

12. Зуєв В.В. – к.ю.н., асистент (0,5 ставки, сумісник) 
Фактично виконано – 1,3 друк. арк. 
Статті: 

1. Зуєв В. В. Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва 

України у правоохоронній сфері щодо окремих видів злочинів. Visegrad Journal on 

human rights. 2019. № 4 (volume 3). С. 90-95. 0,5 друк. арк.; 

2. Зуєв В. В. Оцінка та використання доказів, отриманих під час міжнародної 

правової допомоги у кримінальному провадженні. Питання боротьби зі злочинністю, 

№ 38. С. 141-147.  0,6 друк. арк.; 

3. Зуєв В. В. Legal regulation of cooperation in the field of forensic medical 
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examination in criminal proceedings Between Ukraine and the Republic of Poland».2019.  № 

12.  (у співавт.).  особисто – 0,2 друк. арк. 
 

13. Клепка Д.І. –  к.ю.н., асистент (0,5 ставки, сумісник) 
Фактично виконано – 1,2 друк. арк. 
Статті: 
1. Клепка Д. І.,  Жук А. В., Ефективне досудове розслідування як гарантія 

забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". 2019. №7 URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/15581696154235.pdf  (особисто 0,3 друк.  арк.) 
Тези наукових доповідей: 

1. Клепка Д. И. Реализация принципа процессуальной экономии в отдельных 

судебно-контрольных производствах. Формирование эффективной уголовной 

политики и оптимальной модели досудебного производства – приоритетная задача 

юридической науки и практики: сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. (г. 

Минск, Республика Белорусь, 24-25 апреля 2019 г.)/ редкол.: С.Я. Аземша (гл. ред.) и 

др. Минск: Юр спектр, 2019.  С. 242-246.(0,2 друк. арк.) 

2. Клепка Д.І. Деякі проблемні питання оскарження повідомлення про підозру під 

час досудового розслідування. Правове забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-

практ. семінару (м. Харків, 23 трав. 2019 р.)/ редкол. : С.О. Гриненко та ін. Харків: 

Право. 2019. Вип. 10. С. 162-165. (0,2 друк. арк.) 

3. Клепка Д. І. Запровадження інституту медіації в кримінальному 

процесуальному законодавстві України: актуальні питання. Медіація в судовій, 

правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Одеса, 30-31 трав. 2019 р. ). Одесса: ОДУВС, 2019.  С. 92-96. (0,2 друк. арк.) 

4. Клепка Д. І. До питання вдосконалення правового регулювання порядку 

оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Розвиток правової 

науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів: міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Сніна, Словацька Республіка, 7-8 черв. 2019 р.): Izdevnieciba «Baltija Publishing», С. 

444-447. (0,2 друк. арк.) 

5. Глинська Н.В., Клепка Д.І. Деякі питання оскарження повідомлення про підозру 

під час досудового розслідування. Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2019 р.) / редкол.: 

В.В. Фєдосєєв, О.В. Косьмін. Харків : Право, 2019 С. 23-27 (особисто 0,1 друк. арк.). 
 

14. Корчева Т.В. –  к.ю.н., асистент 
«Надання адвокатом професійної правничої допомоги особам, права і 

законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування».  

Фактично виконано – 1,52 друк. арк. 
Корчева Т. В. Професійна правнича допомога особам, права чи законні інтереси 

яких обмежуються під час досудового розслідування: проблемні питання. Юридичний 

науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2019. № 3. С. 

227 – 231 (0,7 друк. арк.); 

Корчева Т. В. Визначення у кримінальному провадженні процесуального статусу 

іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування: проблемні аспекти. Проблеми законності: зб. наук. праць /відп. Ред.. В. 

Я. Тацій. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2019. Вип. 146.  С.  192 – 

202 (0,82 друк. арк.). 
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15. Крицька І.І. –  к.ю.н., асистент  

«Теоретико-прикладні аспекти забезпечення законності формування 

речових доказів у кримінальному провадженні». Фактично виконано – 2,33 друк. 

арк. 
Статті: 

1. Крицька І. О. Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових 

доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. 

Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т 

імені Ярослава Мудрого. 2019. №146. С. 203-215. (Academic Search Complete; Central 

and Eastern European Online Library (CEEOL); Index Copernicus Journals MasterList) (0,75 

друк. арк.). 

2. Klepka D. I., Krytska I. O., Sydorenko A. S. Obligation of the disclosure of medical 

confidential information in criminal proceedings. Wiadomosci Lekarskie. 2019. Vol. 72 Iss. 

12. (особисто – 0,33 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 
1. Крицька І. О. Окремі проблеми правого регулювання кримінальних 

процесуальних відносин, що виникають і розвиваються у зв’язку з вирішенням питання 

про речові докази. Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 р. / ред. кол. 

Гриценко І.С., Мельник Р. С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 83-86. 

(0, 25 друк. арк.). 

2. Крицкая И. А. О правовой природе e-money в уголовном процессе Украины. 

Формирование эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного 

производства – приоритетная задача юридической науки и практики: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции (г. Минск, 25-26 

апреля 2019 г.) / Следств. ком. Респ. Беларусь ;редкол.: С. Я. Аземша (гл. ред.) [и др.]. 

– Минск : ЮрСпектр, 2019. С. 251-255. (0,3 друк. арк.). 

3. Крицька І. О. Невідкриття речових доказів у порядку статті 290 КПК України 

як підстава визнання відомостей, що містяться в інших процесуальних джерелах, 

недопустимими як докази. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. 

семінару, м. Харків, 23 травня 2019 р. / редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – 

Харків : Право, 2019. – Вип. 10. С. 165-168. (0, 25 друк. арк.). 

4. Крицька І. О. Окремі організаційно-правові та процесуальні особливості 

відкриття матеріалів іншій стороні в порядку статті 290 Кримінального процесуального 

кодексу України. International scientific and practical conference devoted to the celebration 

of 5 th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: 

choice mechanisms and priorities implementation»: Conference proceedings, June 7–8, 2019. 

Snina : Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 450-453. (0,3 друк. арк.). 

5. Крицька І. О., Роганін М. М. Деякі питання обрання запобіжного заходу у 

порядку ч. 6 ст. 193 КПК України щодо осіб, які ухиляються від правосуддя. Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно 

діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 25 жовтня 2019 р.) / редкол.: В. В. Фєдосєєв, 

О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2019. С. 48-52. (особисто – 0, 15 друк. арк.). 
 

16. Лазукова О.В. –  к.ю.н., асистент  
«Проблеми вдосконалення нормативного регулювання досудового 

розслідування в умовах дії особливих правових режимів». Фактично виконано –  

2,1 друк. арк. 
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Посібник: 

Діяльність прокурора в особливий період: навч. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, 

Г.О. Ганова, О. В. Лазукова та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 

2019.  416 с. (особисто: 1,4 друк. арк.). 

Стаття: 

Особливості організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

в умовах дії особливих правових режимів. М. С. Туркот, О. В. Лазукова. Вісник 

Національної академії прокуратури України. 2019. № 2. С. 44-59 (особисто: 0,7 друк. 

арк.). 
 

17. Лейба О.Г. –  к.ю.н., асистент 
«Прогалини нормативного регулювання кримінальної процесуальної 

діяльності та засоби їх подолання». Фактично виконано – 1,6 друк. арк. 
Статті: 

1. Influence of the law quality on enforcement in the field of criminal justice. 

Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice XV, Book 1 [compiler 

Gabriele Juodkaite-Granskiene scientific-editorial committee: Henryk Malewski 

(chairman) and others] Forensic Science Centre of Lithuania, Criminalists association of 

Lithuania, Mykolas Romeris University. Kaunas, 2019. P 300-313 ( 0,5 друк. арк.).  

2. Developing students Intercultural Competence at the Tertiary Level.  Revista 

Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019, Volume 11, Issue 3, р. 245-262 

(особисто 0,3 друк. арк.). 

3. European standards of respect for human rights in the application of compulsory 

medical measures in criminal proceedings. Wiadomości Lekarskie  (в редакції) ( 0,5 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Проблеми усунення законодавчої полісемії у кримінальному 

процесуальному законодавстві: матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (30 травня 2019 р., м. 

Харків) Т.№ 2. Асоціація випускників Націон. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 

Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С.213-215 ( 0,3 друк. арк.). 
 

18.  Моторигіна М.Г. –  к.ю.н., асистент  

«Міжнародно-правові стандарти ефективного захисту». Фактично виконано 

– 1,6 друк. арк. 
Статті: 

1. Моторигіна М. Г. Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного 

захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство. Журнал 

східноєвропейського права = The Journal of Eastern European Law. 2019. № 67. (0,9 друк. 

арк.); 

2. Моторигіна М. Г. Щодо ролі держави у забезпеченні ефективного захисту у 

кримінальному провадженні у контексті практики Європейського суду з прав людини. 

Актуальні питання вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. (0,7 друк. арк.); 

3. Motorуhina M. Legal regulation of cooperation in the field of forensic medical 

examination in criminal proceedings between Ukraine and the Republic of Poland. 

Wiadomości Lekarskie. № 12. (Співавтори Беспалько І.Л., Зуєв В.В.) (особисто  0,2 друк. 

арк.). 
 

1.3.  Викладачі кафедри за звітний період виконали науково-дослідну роботу 

в повному обсязі. 
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1.4.  Діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору – кафедра не здійснює діяльність на госпдоговірних засадах. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 
програми. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми 

полягає в тому, що до кримінального процесуального законодавства України постійно 

вносяться зміни та доповнення, які іноді суттєво змінюють правозастосовну практику, 

породжують правову невизначеність та сприяють виникненню  колізій та 

неузгодженостей. Це значною мірою актуалізує сферу наукових пошуків, спрямованих 

на поглиблене розуміння сутності нововведень, їх тлумачення та розробку наукових 

рекомендацій, спрямованих на законне застосування норм кримінального 

процесуального права, забезпечення під час правозастосовної діяльності прав та 

законних інтересів учасників кримінального провадження, реалізацію загальних засад 

кримінального провадження, досягнення його завдань. Крім того, функціонування 

Верховного Суду, Європейського суду з прав людини, обумовлює необхідність 

здійснення наукового пошуку скрізь призму практики функціонування цих судових 

установ, що також потребує перегляду сталих наукових позицій, напрацювання 

сучасних наукових підходів, які  б відповідали вимогам міжнародно-правових 

стандартів кримінальної процесуальної діяльності.   

1.6.  Наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на видачу 

охоронних документів, отримано охоронних документів) – відсутні. 

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у тому, що в роботах науковців кафедри кримінального процесу 

запропоновані вперше, набули подальшого розвитку, удосконалені або досліджені: 

теоретичні основи кримінального процесуального доказування як системного явища; 

актуальні проблеми правового регулювання та застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження; кримінальні процесуальні наслідки вчиненого 

кримінального правопорушення, що мають майнових характер; проблеми, які 

виникають під час здійснення захисту в судовому провадженні у першій інстанції; 

правова природа феномену дефектів кримінального процесуального законодавства; 

стан правового регулювання участі потерпілого у процесі кримінального 

процесуального доказування; проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи 

при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на основі 

аналізу сучасних досліджень в області механізмів забезпечення їх прав і законних 

інтересів; проблеми поняття та сутності диференціації кримінальної процесуальної 

форми; проблеми, що виникають на практиці під час встановлення меж доказування у 

кримінальному провадженні та участі захисника в процесі доказування, особливості 

кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 

проведення антитерористичної операції та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів також полягає в тому, що науковцями 

кафедри розроблені пропозиції та рекомендації, спрямовані на розуміння сутності 

окремих положень кримінального процесуального законодавства, які були внесені до 

кримінального процесуального законодавства протягом останніх років та суттєво 

змінили правозастосовну практику; були досліджені актуальні для сучасної 

правозастосовної практики проблеми, обумовлені наявністю прогалин кримінального 

процесуального регулювання або правової невизначеністю в ньому. Наукове і 

практичне значення виконаних співробітниками кафедри кримінального процесу робіт 

полягає в тому, що розробки науковців є внеском у вітчизняну кримінальну 

процесуальну науку, що відкриває нові напрями у її розвитку. Вони сприятимуть 

формуванню нової правозастосовної практики, навчанню практичних працівників та 
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студентів правильно розуміти та застосовувати норми КПК України, формуванню 

нової правосвідомості. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності.  
Кафедра готувала наукові висновки на наступні законопроекти: 

– 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 № 9353 від 30.11.2018 р. «Про внесення змін до  

Кримінального процесуального кодексу України  щодо вдосконалення окремих 

положень у зв’язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування»; 

– 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 д.ю.н., професором Капліною О. В., як членом  робочої групи з 

розробки концепції проступкового провадження, 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). У 

складі робочої групи ВРУ щодо напрацювання системних змін у розробці пропозицій 

Капліною О. В. підготовлені та надані рекомендації щодо удосконалення положень 

кримінального процесуального законодавства (в частині правового регулювання 

порядку здійснення досудового розслідування).  

Д.ю.н., доцент Трофименко В. М. – член робочої групи Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

«Напрацювання системних змін до Кримінального процесуального кодексу України » 

та робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності з опрацювання проектів законів України про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України – протягом звітного періоду колектив кафедри участь не 

брав. 

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Капліна О. В. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (за 

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

Державному бюро розслідувань. Д.ю.н., професор Капліна О. В. –  член  робочої групи 

з розробки концепції проступкового провадження та член робочої групи ВРУ щодо 

напрацювання системних змін щодо удосконалення положень кримінального 

процесуального законодавства (в частині правового регулювання порядку здійснення 

досудового розслідування).  

Д.ю.н., доцент Трофименко В. М. – член робочої групи Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

«Напрацювання системних змін до Кримінального процесуального кодексу України » 

та робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого 
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забезпечення правоохоронної діяльності з опрацювання проектів законів України про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення. 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верхового Суду України, Вищих 

спеціалізованих Судів України (з наданням короткого змісту найважливіших) та 

викладачів, які їх готували. 

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 (д.ю.н., професор Капліна 

О. В.); 

– 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. (д.ю.н., професор Капліна 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 (д.ю.н., професор Капліна О. В.); 

– 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?» (д.ю.н., 

професор Капліна О. В.); 

– науковий висновок на запит судді Касаційного кримінального суду  

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

(д.ю.н., професор Капліна О. В.); 

– 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 (д.ю.н., професор Капліна О. В.); 

– 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) (д.ю.н., професор Капліна О. В.); 

– 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» (д.ю.н., професор Капліна О. В.); 

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

питання судових витрат у кримінальному провадженні (д.ю.н., професор Капліна О.В.); 

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

тлумачення положень статей 367, 412 КПК України у їх взаємозв’язку (д.ю.н., 

професор Капліна О. В.); 

– науковий висновок щодо доктринального тлумачення низки норм КК України 

та КПК України (лист з ВС, вих. № 16/0/27-19 від 14.02.2019 р.) (д.ю.н., доцент 

Вапнярчук В. В.); 

– науковий висновок щодо доктринального тлумачення норми, закріпленої в ч. 

3 ст. 349 КПК України (д.ю.н., доцент Вапнярчук В. В.); 



14 

– науковий висновок щодо доктринального тлумачення норм, закріплених в ст. 

440, п.7 ч.1 ст.284 КПК України (д.ю.н., доцент Вапнярчук В. В.); 

– науковий висновок щодо доктринального тлумачення норм, закріплених в ст. 

374, 408, 418, 420 КПК України (д.ю.н., доцент Вапнярчук В. В.); 

– науковий висновок щодо доктринального тлумачення норм, закріплених в ст. 

36, 37 та 434-1 КПК України (д.ю.н., доцент Вапнярчук В. В.); 

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

кримінальному провадженні №51-218кмо19 за касаційною скаргою захисника 

Покутнього О.М. та засудженого Крутенка Д.О. на вирокк Деснянського суду м. Києва 

від 07 червня 2018 року(д.ю.н., доцент Трофименко В. М.); 

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

кримінальному провадженні №51-9501км 18 за касаційною скаргою Заступника 

Генеральної прокуратури України Єніна Є.В. (д.ю.н., доцент Трофименко В. М.); 

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

правозастосування положень частин 11,12,статті 290 КПК України (д.ю.н., доцент 

Трофименко В. М.). 
 2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік). 
У звітному році кафедрою кримінального процесу разом з кафедрами 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Інститутом підготовки 

юридичних кадрів для органів СБУ, представниками Національної академії 

прокуратури України проведені наступні міжкафедральні науково-практичні семінари, 

«круглі столи», наукові конференції: 

– 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 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.); 
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– 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.); 

– 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.); 

– ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний процес: 

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

університет імені Ярослава Мудрого, 12.12.2019 р.). 

2.7. Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції 

та викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні).  

 
№ 

п/п 

Термін проведення конференції, назва, місто Кількість викладачів 

кафедри, які взяли участь 

Міжнародні 

1.  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.) 

д.ю.н., проф. Каплина О. 

В., к.ю.н., ас. Клепка Д. І., 

к.ю.н., ас. Крицька О. І. 

 

2.  Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: 

перспективи реформування української системи і 

міжнародний досвід» (м. Харків,  Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26.04. 

2019р.) 

 

Усі члени кафедри 

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Медіація в 

судовій, правоохоронній та правозахисній системах» (30-

31.05.2019 р., м. Одеса, Одеський державний університет 

внутрішніх справ) 

к.ю.н., асистент Клепка Д. 

І. 

4.  IІІ Харківський міжнародний юридичний форум 

(вересень. 2019 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого) 

д.ю.н., проф. Капліна О. В., 

д.ю.н., доцент  
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Трофименко В. М., к.ю.н., 

доцент Туманянц А. Р. 
5.  Міжнародна 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.) 

д.ю.н., проф. Капліна О. В. 

 

6.  Міжнародний науково-практичний форум «Global Cyber 

Security Forum» (14-16 листопада 2019 р., Харків) 

д.ю.н., доцент  

В. М. Трофименко 

7.  Стажування для освітян Республіка Польща «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності» (19-21 вересня 2019, 

Варшава) 

 

д.ю.н., доцент  

В. М. Трофименко  

Всеукраїнські 

8.  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.) 

 

Усі члени кафедри 

9.  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.); 

 

Усі члени кафедри 

10.  Всеукраїнський тематичний семінар за підтримки 

Програми USAID «Нове правосуддя»  «Процесуальна 

справедливість і повага до учасників провадження  як 

шлях підвищення громадської довіри до правосуддя» 

професорки Школи права Ратгерс, Державного 

університету штату Нью–Джерсі, колишньої голови 

Муніципального суду м. Ньюарк, штат Нью-Джерсі, 

США Вікторії Пратт (м. Київ, 31.05.2019 р.); 

 

К.ю.н., ас. Лазукова О. В. 

11.  ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні 

тенденції» (м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 12.12.2019 р.). 

 

Усі члени кафедри 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

1. Международная научно-практическая конференция «Формирование 

эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – 

приоритетная задача юридической науки и практики» (Минск, Следств. ком. Респ. 
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Беларусь, 25-26.04.2019 г., д.ю.н., проф. Каплина О. В., к.ю.н., ас. Клепка Д. І., к.ю.н., 

ас. Крицька О. І.); 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Медіація в судовій, 

правоохоронній та правозахисній системах» (30-31.05.2019 р., м. Одеса, Одеський 

державний університет внутрішніх справ, к.ю.н., асистент Клепка Д. І.); 

3. IІІ Харківський міжнародний юридичний форум (вересень. 2019 р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., проф. Капліна 

О. В., д.ю.н., доцент Трофименко В. М., к.ю.н., доцент Туманянц А. Р.); 

4. Міжнародна 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., д.ю.н., проф. 

Капліна О. В.); 

5. Міжнародний науково-практичний форум «Global Cyber Security Forum» (14-16 

листопада 2019 р., Харків, д.ю.н., доцент В. М. Трофименко); 

6. Стажування для освітян Республіка Польща «Академічна доброчесність: 

виклики сучасності» (19-21 вересня 2019, Варшава, д.ю.н., доцент Трофименко В. М.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій: 

1. Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування: 

монографія / М. І. Демура (Тлепова); за ред. канд. юрид. наук, доц. В. І. Мариніва. 

Харків: Право, 2019. 224 с. (13, 02 друк. арк.); 

3.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (окремо 

з грифом МОН, автор, назва, обсяг в друк. арк.): 
1. Діяльність прокурора в особливий період: навч. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, 

Г.О. Ганова, О. В. Лазукова та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 

2019.  416 с. (особисто: 1,4 друк. арк.); 

2. 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. 298 с. (14,42 друк. арк.); 

3. 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. 208 с. (12,2 друк. арк.);  

4. 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. 296 с. (14,43  друк. арк.). 

3.4. Кількість опублікованих статей: 25 (15,5 друк. арк.), з них: 

3.4.1. у міжнародних наукометричних базах даних – 19 (10, 77 друк. арк.). 

1. Вапнярчук В. В. Достовірність і значущість доказів у кримінальному 

провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

Право. Вип.55. Т.2. Ужгород, 2019. С.120-123 (0,5 друк.арк.) Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

2. Демура М. І. Окремі питання застосування досудової пробації у кримінальному 

процесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

«Право». 2019. № 58. С. 106-114 (0,4 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 
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3. Зуєв В. В. Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва 

України у правоохоронній сфері щодо окремих видів злочинів. Visegrad Journal on 

human rights. 2019. № 4 (volume 3). С. 90-95. (0,5 друк.арк.) Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

4. 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.) Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 
5. 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.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща); 
6. 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.) Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща); 
7. Карпенко М. О. Особливості окремих процесуальних процедур під час 

підготовчого провадження в суді. Карпенко М. О., Зуб Л. А. Наук. вісник Ужгород. 

Націон. університету. 2019 р.  Випуск 56.  Том 4. С. 96-100. (0,5 друк.арк.)  Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща); 

8. Клепка Д. І.,  Жук А. В., Ефективне досудове розслідування як гарантія 

забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні. Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". 2019. № 7. (0,3 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

9. Корчева Т. В. Визначення у кримінальному провадженні процесуального 

статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування: проблемні аспекти. Проблеми законності. 2019. Вип. 146.  С.  192 -202.  

(0,82 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща); 

10. Корчева Т. В. Професійна правнича допомога особам, права чи законні 

інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування: проблемні питання». 

Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 

2019. № 3. С. 227-231 (0,7 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

11. Крицька І. О. Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні 

речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. 

Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т 

імені Ярослава Мудрого. 2019. №146. С. 203-215. (0,75 друк.арк.) Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

12.  Маринів В. І. Деякі проблеми апеляційного оскарження ухвал слідчого судді 

під час досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія право. Ужгород, 2019. Випуск 57. Т. 2. С. 108-111(0,5 друк.арк.) 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща); 

13. Маринів В. І. Особливості апеляційного оскарження судових рішень у 

підготовчому кримінальному провадженні. Правові горизонти / Legal Horizons. 

http://oaji.net/articles/2019/3229-1568035051.pdf
http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina
http://visnyk.kh.ua/ru/author/oksana-volodimirivna-kaplina
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Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету. Суми, 2019. 

№ 15 (28). С. 81-85. (0,7 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

14. Мирошниченко Т.М. Реалізація засади поваги до людської гідності у ході 

кримінального процесуального доказування. Проблеми законності. Вип. 146. С. 216-

226 (0,8 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща); 

15. Мирошниченко Т.М. Реалізація нормативного змісту засади свободи від 

самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів, членів сім’ї під час 

кримінального процесуального доказування. Науковий вісник публічного і приватного 

права». 2019. №2. Т. 2. С. 179-184 (0,7 друк.арк.) Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща); 

16. Тищенко О. І. Окремі питання застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні. Право і суспільство.  2019.  № 5.  С. 282-287  (0,6 

друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща);  

17. Тищенко О. І. Зміна запобіжного заходу у кримінальному провадженні: 

окремі питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2019.  № 5. С. 325-328 (0,7 

друк.арк.) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща); 

18. Туманянц А. Р. Окремі проблеми реалізації права на оскарження 

повідомлення про підозру.  «Право і суспільство». 2019 р. № 5. С. 296-301 (0,5 

друк.арк.)  Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща); 

19. Туманянц А. Р. Забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого в разі застосування відсторонення від посади  як заходу забезпечення 

кримінального провадження. Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове 

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 2019. № 2. С. 250-254. (0,5 друк .арк.) Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus (одиниць/друк. арк.) та 
навести перелік – 9 (4,41 друк арк.) 

1. 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 (0,6 друк. арк.) 

2. Klepka D. I., Krytska I. O., Sydorenko A. S. Obligation of the disclosure of medical 

confidential information in criminal proceedings. Wiadomosci Lekarskie. 2019. Vol. 72 Iss. 

12. (1 друк арк). 

3. Lapkin A.A., Maryniv V.I., Yevtieieva D.P., Stolitnii A.C., Borovyk A.D. 

Compensation for damage caused by offences as the way of protection of victims’ rights (On 

the example of Ukraine): The economic and legal aspects. Journal of legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 2019, Volume 22, Issue 3, 10 p. (0,2 друк. арк.) 

4. Shevchuk O., Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems 

and legal questions (review). Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V., Goncharenko 

G., Zatenatskyi D. Georgian Medical News. №  4. (289) 2019. P. 168-173 (0,5 друк. арк.) 

5. Viacheslav V. Vapniarchuk, Volodymyr M. Trofymenko, Olha G. Shylo, and 

Volodymyr I. Maryniv. Standards of Criminal Procedure Evidence. Quarterly Volume IX 

Issue 7(37) Winter 2018 ISSN: 2068-696X Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle. Р. 

2473-2482. (1,01 друк. арк.).  

https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.%202473-2482
https://doi.org/10.14505/jarle.%20Р.%202473-2482
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6. 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.); 
7. Yevtieieva D.P., Lapkin A.A., Maryniv V.I., Puberty vs. age: on the issue of a 

warning sign of a victim of non-violent intercourse with a minor. Georgian medical news. 

2019, № 6 (291), рр. 145-150 (0,2 друк. арк.) 

8. Zuiev V., Motoryhina M., Bespalko I.  Legal regulation of cooperation in the field 

of forensic medical examination in criminal proceedings between Ukraine and the Republic 

of Poland. Wiadomości Lekarskie. 2019. № 12. (0,6  друк. арк.) 

9. Лейба О. Developing students Intercultural Competence at the Tertiary Level.  

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019, Volume 11, Issue 3, рages 

245-262  (0,3  друк. арк.) 

 

Таблиця №2. Показники видавничої діяльності кафедри 
 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моногра

фії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнал

ах та 

наук. 

збірник

ах 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підручники 

та навчальні 

посібники з 

грифом МОН  

Підручник, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативно

ї 

літератури 

Кодекси, 

коментарі 

Кількість 

друк. арк. 

на одного 

викладача 

 

70/83,68 1/13,02 43/22,63 22/5,58 0 4/42,45 0 0 4,65 

 
4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 
Протягом звітного періоду професорсько-викладацьким складом кафедри 

кримінального процесу були прочитані лекції (22 год.) слухачам курсів підвищення 

кваліфікації слідчих СБУ. 

Практичним працівникам ВАТ «Мегабанк» була прочитана лекція щодо 

процедури проведення обшуку (к.ю.н., доц. Карпенко М.О.). Практичним працівника з 

Харківобленерго прочитано 3 лекції щодо службових розслідувань (ас. Бережний О. 

І.). Капліною О. В. були прочитані лекції для вчителів старших класів щодо методики 

викладання юридичних дисциплін, а також для слухачів школи професійної 

майстерності Інституту підвищення кваліфікації Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися 

дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити 

підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, вказати на їх 

практичне значення, коротко). 
На кафедрі проведено наступні узагальнення судово-слідчої практики та інші 

соціологічні дослідження:  

1. Узагальнення судової практики «Відкриття матеріалів іншій стороні як умови 

допустимості відомостей, що містяться в них, як докази» (к.ю.н., асистент Крицька О. 
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І.); 

2. Узагальнення судової практики з питань повернення застави та звернення її у 

дохід держави у кримінальному провадженні (к.ю.н., доцент Карпенко М.О.); 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських 

дисертацій. 
За звітний період захищені наступні дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»: 

1. Шило А. В. «Використання в кримінальному провадженні відомостей, 

отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій» (30.05.2019 

р.); 

2. Довжич Є. В. «Правові основи діяльності детектива Національного 

антикорупційного бюро України» (31.10.2019 р.); 

3. Січко В. О. «Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому 

провадженні» (01.11.2019 р.) 

5.2. Викладачі, які не мають наукового ступеня –  відсутні. 

5.3. Підготовка відгуків на дисертації 
Кандидатські – 5; докторські – 1.  

5.4. Підготовка відгуків на автореферати. 
Кандидатські – 15;  докторські –  5. 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

К.ю.н., доцент Дроздов О. М. є членом Харківської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з правової освіти населення при облдержадміністрації 

та бере постійну участь у заходах з питань правової освіти населення, які проводяться 

Харківською облдержадміністрацією. 

К.ю.н., асистент Перепелиця С. І. – організатор освітньої програми «Кадети 

поліції». 

Кожним членом кафедри кримінального процесу було проведено 

профорієнтаційну роботу серед учнів 9-11 класів закладів освіти. Підписано 

Меморандум про співробітництво із  Криворізькою спеціалізованою школою № 9 з 

поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов, а також Криворізькими 

загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів №41 і №61 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, які спеціалізуються на підготовці дітей в галузі «Право». У 

загальноосвітній школі №41 був відкритий клас Ярослава Мудрого, до якого Маринів 

В. І. та Карпенко М. О. передано спеціальну літературу та інший навчальний матеріал. 

Триває робота над відкриттям класу Ярослава Мудрого у Нікольському ліцеї Донецької 

області. 
 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. Кількість наукових гуртків на кафедрі, кількість студентів, які беруть 

участь у їх роботі та керівників. 
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Велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. На кафедрі 

працюють 4 наукових гуртки (наукові керівники – Капліна О. В., Лазукова О. В., 

Вапнярчук В.В., Карпенко М.О., Туманянц А.Р.), в яких щорічно приймають участь 150-

200 студентів. За підсумками роботи наукових гуртків вже десять років поспіль у квітні-

травні проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів 

«Кримінальний процес очима молодих дослідників» та окремим збірником друкуються 

її матеріали. На даний час триває робота щодо організації ХІ Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та аспірантів «Кримінальний процес очима молодих 

дослідників». 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 
 

8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких)  

Д.ю.н., проф. Капліна О.В. –  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 журналу «Право України» 

(Київ). Член редакційної ради науково-практичного журналу «Предварительное 

следствие» (Мінськ, Республіка Білорусь). 

К.ю.н., доц. Дроздов О.М. – член редакційної колегії Офіційного бюлетеню 

Національної асоціації адвокатів України «Вісник Національної асоціації адвокатів 

України», член редакційної колегії юридичного журналу «Право України». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 
 

Д.ю.н., проф. Капліна О. В. – 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; 

К.ю.н., доцент Маринів В. І. – почесний знак (орден) ІІІ ступеня Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого на відзнаку заслуг перед 

університетом; нагороджений почесною грамотою Центрального комітету Профспілки 

працівників освіти і науки України. 

К.ю.н., асистент Лазукова О. В. – подяка ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм . 

К.ю.н., асистент Лейба О. А. – диплом за 3 місце у конкурсі за краще науково-

правниче видання в Україні за монографію «Дефекти кримінального процесуального 

законодавства та засоби їх подолання. 

 

Завідувач кафедри  

кримінального процесу                             О. В. Капліна 

 


