
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  РОБОТИ 

ЗА 2019 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові – Капустіна Марієтта Владиславівна. 

2. Вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

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

«Тактичні рекомендації та прийоми проведення окремих (розшукових) дій як 

засоби криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері надання 

медичної допомоги» (1,5 друк. арк.). 

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

рекомендації та прийоми проведення окремих (розшукових) дій як засоби 

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері надання 

медичної допомоги»  (1,5 друк. арк.). 

    4.1. Форма впровадження виконаних НДР – опубліковано 4 параграфа та 2 

розділи підручника, 2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено методичні 

рекомендації та вдосконалено тактичні прийоми проведення окремих 

(розшукових) дій як засоби криміналістичного забезпечення розслідування 

злочинів у сфері надання медичної допомоги. 

6. Зв'язок з практикою: 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

 1)  Підготовлено науково-практичний висновок на запит адвоката Радченко 

Б.Є. щодо необхідності дослідження обвинувального акту та доданих до нього 

матеріалів та проведення науково-правового дослідження і надання фахового 

висновку з наступного питання: Чи наявні, в розумінні ч. 3 ст. 314 КПК України 

підстави для повернення судом прокурору обвинувального акту та доданих до 
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нього матеріалів по кримінальному провадженню № 42017220750000409 

внесеного до ЄРДР 11.11. 2017 року за ознаками кримінального правопорушення – 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 402 КК України; 

2) Підготовлено науково-практичний висновок на запит Харківської медичної 

академії післядипломної освіти з наступного питання: Чи є обґрунтованим 

встановлення доплати за лікувально-діагностичну роботу завідувачу кафедри 

дезінфектології Харківської медичної академії післядипломної освіти, професору, 

лікарю-дізінфекціоністу Морозовій Неллі Сергіївні? 

8. Участь у конференціях, семінарах 

  1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії», 6-7 грудня 2019 р., м. Харків; 

  2. Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичний практиці», 12 грудня 2019 р., м. 

Харків. 

9. Видавнича діяльність: 

    1). Криміналістика : підручник : у 2 т. Т.1. Т.2. Харків: Право, 2019. С. 25-27 

(§ 3 «Типові слідчі ситуації та версії» розділ 2 «Розслідування вбивств» (у 

співат.)); С. 70-71 (§ 2 «Обставини, що підлягають з’ясуванню»  розділ 4 

«Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадання)» (у співат.)); С.96-103 (розділ 

6 «Розслідування грабежів»); С.104-118 (розділ 7 «Розслідування розбоїв» (у 

співат.)); С. 214-218 (§1 «Криміналістична характеристика підпалів та інших 

злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж», §2 «Обставини, що підлягають 

з’ясуванню розділ 14 «Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із 

виникненням пожеж» (у співат.)) (том 2) (1 друк. арк.).   

     2). Динамічні методи біометричної ідентифікації. Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії: матер. міжнар. наук-практ.конф. 

(6-7 грудня 2019 р., м. Харків). Харків: Східноукраїнська наукова юридична 

організація, 2019. (0,25 друк. арк.).     
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     3) Автоматизована методика розслідування злочинів як засіб 

криміналістичного забезпечення. Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичний практиці: матер. міжнар. 

«круглого столу» (12 грудня 2019 р., м. Харків). Харків: Право, 2019. С. 66-68   

(0,25 друк. арк.).  

 

Доцент       Капустіна М. В. 

 

Затверджено на засіданні 

кафедри криміналістики 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

 

Зав. лабораторією                                             Дуднікова І. Є.    
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Додаток 1. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи   Години 

7 

Криміналістика: підручник : у 2 т. Т.1. Т.2. Харків: Право, 2019. С. 25-27 (§ 3 

розділ 2 (у співат.)); С. 70-71 (§ 2 розділ 4 (у співат.)); С.96-103 (розділ 6); С.104-

118 (розділ 7 (у співат.); С. 214-218 (§1, 2 розділ 14 (у співат.) (том 2). 

50 

14 

Автоматизована методика розслідування злочинів як засіб криміналістичного 

забезпечення. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичний практиці: матер. міжнар. «круглого столу» (12 грудня 

2019 р., м. Харків). Харків: Право, 2019. С. 66-68.  

40 

15 

Динамічні методи біометричної ідентифікації. Актуальні питання юридичної 

теорії та практики: наукові дискусії: матер. міжнар. наук-практ.конф. (6-7 грудня 

2019 р., м. Харків). Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 

2019.     

20 

20 

1. Адвокат Радченко Б.Є., науково-практичний висновок щодо необхідності 

дослідження обвинувального акту та доданих до нього матеріалів та проведення 

науково-правового дослідження і надання фахового висновку з наступного 

питання: Чи наявні, в розумінні ч. 3 ст. 314 КПК України підстави для повернення 

судом прокурору обвинувального акту та доданих до нього матеріалів по 

кримінальному провадженню № 42017220750000409 внесеного до ЄРДР 11.11. 

2017 року за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 

3 ст. 402 КК України 

2. Харківська медична академія післядипломної освіти, науково-практичний 

висновок з наступного питання: Чи є обґрунтованим встановлення доплати за 

лікувально-діагностичну роботу завідувачу кафедри дезінфектології Харківської 

медичної академії післядипломної освіти, професору, лікарю-дізінфекціоністу 

Морозовій Неллі Сергіївні? 

     200 

 Усього  310 


