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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

  

1.  Шило Ольга Георгіївна 

2. Зав. кафедрою кримінального процесу та ОРД, доктор юридичних наук, 

професор. 

3.  Особливості реалізації окремих напрямів судово-контрольної  діяльності під 

час досудового розслідування», 2 друк.арк. 

4. «Особливості реалізації окремих напрямів судово-контрольної  діяльності під 

час досудового розслідування », 6,46 друк.арк. 

4.1.  Розділи  навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей. 

   4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в роботі 

здійснено аналіз новітнього законодавства та практики його застосування, 

досліджено проблеми правозастосування та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Частина отриманих результатів дослідження знайшла відображення в 

підготовленому авторським колективом 19 томі Великої української юридичної 

енциклопедії, яка  є унікальним виданням, що має вагоме наукове, інформаційне 

та прикладне значення.   

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

  

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

  - проф. О.Г. Шило є членом Робочої групи з питань реформування 

кримінальної юстиції Комісії по правовій реформі при Президентові України 

(Указ Президента України «Питання Комісії з питань правової реформи» № 

584/2019 від 07.08.2019 р.); 

 - проф. О.Г. Шило входить до складу наукової ради з розробки проектів 

законодавчих актів України щодо запровадження відповідальності за проступки 

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

 - проф. О.Г. Шило взяла участь у вебінарі з питань реформування 

кримінальної юстиції, що проводився Офісом Президента України в режимі відео 

зв’язку  (Київ, 09 жовтня 2020 р.) 

  

5.2 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та    

інших нормативно-правових актів: 

 

  • Висновок до проекту Закону України «Про приватну детективну діяльність» 

(реєстр. № 3010 від 04.02.2020 р.) та проекту Закону України «Про приватну 

детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1 від 18.02.2020 р.) на запит 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, ас. О.В. Бабаєва, 

ас. О.І. Марочкін, липень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» на запит Голови Комітету Верховної Ради 
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України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. 

О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, доц. С.В. Давиденко, ас. Є.В. Повзик, ас. О.В. 

Бабаєва, ас. О.І. Марочкін, червень 2020 р.); 

• Висновки та пропозиції до проекту закону України реєстр. № 2560 від 

09.12.2019р. «Про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення 

підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких 

здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань)» на запит Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, ас. В.С. 

Новожилов, січень 2020 р.); 

• Висновок щодо проекту Закону України реєстр. № 2722 від 13.01.2020 р. 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення у відповідність 

до Конституції України процедури призначення та звільнення Директора 

Державного бюро розслідувань» на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. 

О.Г. Шило,  ас. В.С. Новожилов,  березень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації положень Конвенції про 

кіберзлочинність та підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю» на 

запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, 

ас. О.В. Бабаєва, ас. О.І. Марочкін,  березень 2020 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України з метою приведення його положень у 

відповідність до Висновку Генерального директорату з прав людини та 

верховенства права Ради Європи DGI(2018)07 від 12 жовтня 2018 року» на запит 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. 

Бабаєва,  грудень 2019 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом 

України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, 

селищними, міськими головами передвиборної програми» на запит Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, ас. О.І. Марочкін, ас. Є.В. Повзик, 

жовтень 2020 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим 

від насильницьких кримінальних правопорушень» на запит Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського 

(виконавці: проф. О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. Бабаєва,  вересень 

2020 р.); 



 3 

•  Висновки та зауваження на до проекту закону України реєстр. № 3049а від 

31.08.2020 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань» на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило,   ас. 

О.І. Марочкін, ас. В.С. Новожилов,   жовтень 2020 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з 

кіберзлочинністю та використання електронних доказів» на запит Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. 

Бабаєва,   жовтень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини» на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. 

О.Г. Шило,  доц. Д.В. Філін, ас. Є.В. Повзик,  жовтень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до  статті 173 

Кримінального процесуального кодексу України щодо недопущення арешту 

коштів на кореспондентських рахунках банків» (реєстр. № 4373 від 13.11.2020 р.)  

на запит Голови  Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило,  ас. Є.В. Повзик, ас. 

О.В. Бабаєва, ас. О.І. Марочкін,  грудень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства 

України про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та 

кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки 

України та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392 від 17.11.2020 р.)   на запит  

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності  

(виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, доц. С.В. Давиденко,  грудень 2020 

р.). 

 

5.3.   Протягом звітного року взяла участь: 

• у комітетських слуханнях на тему: «Діяльність Державного бюро 

розслідувань, стан виконання покладених на державне бюро розслідувань та 

додержання ним законодавства, прав і свобод громадянина», що проводились 

Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності в режимі 

відеоконференції за допомогою платформи ZOOM (Київ, 17 вересня 2020 р.); 

• в якості член-кореспондентки НАПрН України виступила із доповіддю  на 

спільних комітетських слуханнях на тему: «Перспективи розвитку, проблематика 

формування та функціонування інституту присяжних в Україні», що проводились  

Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики (Київ, 12 лютого 

2020 р.) 
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     5.4 Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: 

Проф. О.Г. Шило є членом: 

-   науково-консультативної ради Верховного Суду за кримінально-правовою 

спеціалізацією: кримінальне право; кримінально-виконавче право; кримінальний 

процес; адміністративно-деліктне право; 

- науково-консультативної Ради при Державному бюро розслідувань; 

- наукової ради Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого з розробки проектів законодавчих актів України щодо запровадження 

відповідальності за проступки; 

- робочої групи щодо питань реформування кримінальної юстиції Комісії з 

питань правової реформи при Президентові України 

  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду, Вищих 

спеціалізованих судів України та їх рецензування: 

проф. Шило О.Г. як член науково-консультативної ради при Верховному Суді   

підготувала науково-правові висновки на наступні  запити: 

•   на запит судді Верховного Суду І.В. Іваненко у зв’язку з розглядом справи 

№ 473/1589/16-к,  провадження № 51-2588 км 19 щодо застосування 

кримінального процесуального законодавства України у кримінальному 

провадженні щодо померлої особи (січень 2020 р.); 

• на запит судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

Т.В. Шевченко у справі № 161/19398/17 (провадження № 51-8733км18) на ухвалу 

апеляційного суду про відмову у відкритті провадження за апеляційною скаргою 

прокурора на ухвалу слідчого судді про надання (забезпечення) потерпілій 

Жуковій Л.О. дозволу на тимчасовий доступ до документів (березень 2020 р.); 

• на запит судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Г. 

М. Анісімова у справі № 740/3597/17 щодо тлумачення положень статті 240 КПК 

України у їх взаємозв’язку із вимогами частини 4 статті 95 КПК України (червень 

2020 р.); 

• на запит судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

О.П. Могильного у справі № 552/7485/17 щодо вирішення питання про те, чи 

може вважатися затриманою особа, якій слідчий, прокурор заборонив залишати 

місце обшуку до його закінчення  та вчиняти будь-які дії, що заважають 

проведенню обшуку (жовтень 2020 р.); 

•  на запит судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

О.П. Могильного у справі № 264/7638/19 щодо оскарження в касаційному 

порядку ухвал суду про закриття кримінального провадження і про закриття 

кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

•  на запит судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

І.В. Григор’євої у справі № 754/7061/15  у справі № 754/7061/15 (провадження № 

51-4584кмо18) щодо застосування норм права, які містяться у статтях 36, 37 КПК 

(грудень 2020 р.) 

 

 



 5 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

 

   Вища рада правосуддя  : 

•    Наукова думка щодо питань, порушених у листі-зверненні Голови Вищої 

ради правосуддя А.А. Овсієнка (щодо проблемних питань правозастосування 

положень Закону № 193-IX) на запит Голови Вищої ради правосуддя А.А. 

Овсієнка (виконавці: Зав.кафедрою кримінального процесу та ОРД д.ю.н., проф. 

О.Г. Шило сумісно із Зав.кафедрою судоустрою та прокурорської діяльності 

д.ю.н., проф. Л.М. Москвич, грудень 2019); 

 

 Офіс Генерального прокурора : 

•     Науковий висновок на запит Генерального прокурора І.В. Венедіктової 

від 18.05.2020 р. № 05/4/1-25 (виконавець: проф. О.Г. Шило, червень 2020 р.) 

  

8. Участь у конференціях, семінарах: 

• Кафедральний науково-методичний семінар щодо змісту нових постанов 

Верховного Суду (13 грудня 2019 р., кафедра кримінального процесу та ОРД, 

Харків, вул. Динамівська, 4 ); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Проблеми захисту майнових 

прав осіб у кримінальному провадженні» (20 грудня 2019 р., кафедра 

кримінального процесу та ОРД, Харків, вул. Динамівська, 4); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Практика ЄСПЛ у 

кримінальному провадженні» (24 січня 2020 р., кафедра кримінального процесу та 

ОРД, Харків, вул. Динамівська, 4 ); 

• Спільні комітетські слухання на тему: «Перспективи розвитку, 

проблематика формування та функціонування інституту присяжних в Україні», 

що проводились  Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики 

(Київ, 12 лютого 2020 р.); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання кримінального 

процесу в  рішеннях Конституційного Суду України та Верховного Суду» (21 

лютого 2020 р., кафедра кримінального процесу та кафедра кримінального 

процесу та ОРД, Харків, вул. Пушкінська, 77); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Кримінальні процесуальні 

проблеми інформатизації досудового розслідування» (13 березня 2020 р., кафедра 

кримінального процесу та кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, вул. 

Пушкінська, 77); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Новації у кримінальному 

процесуальному законодавстві» (24 квітня 2020 р., в  режимі відеоконференції на 

платформі Zoom) 

• Міжкафедральний методичний семінар «Теоретико-правові основи 

використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній 

процесуальній формі» (12 червня 2020 р.  в режимі відеоконференціії на 

платформі Zoom); 
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• Семінар за темою: «Питання організації слідчої та процесуальної діяльності 

у кримінальному провадженні у зв’язку з впровадженням інституту кримінальних 

проступків», що проводився прокуратурою Харківської області спільно з ГУ НП в 

області, УПП в області ДПП Національної поліції України з використанням 

режиму відеоконференцзв’язку (Харків, 24 червня 2020 р.); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Зміна прокурором 

обвинувачення в суді як спосіб коригування меж судового розгляду» (29 червня 

2020 р., в режимі відеоконференції на платформі Zoom); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар  «Особливості досудового 

розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби 

(статті 407-409 Кримінального Кодексу України)»  (30 червня 2020 р., в режимі 

відеоконференції  на платформі Zoom); 

•  Комітетські слухання на тему: «Діяльність Державного бюро розслідувань, 

стан виконання покладених на державне бюро розслідувань та додержання ним 

законодавства, прав і свобод громадянина», що проводились Комітетом Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності в режимі відеоконференції за 

допомогою платформи ZOOM (Київ, 17 вересня 2020 р.); 

• IV Харківський міжнародний юридичний форум, панельна дискусія 

«Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи і нових загроз безпеці», що 

проходив у форматі онлайн за допомогою ZOOM (Харків, 23-25 вересня 2020 р.); 

• Вебінар з питань реформування кримінальної юстиції в режимі, проведений 

в он-лайн форматі відеоконференцзв’язку (Офіс Президента України, Київ, 09 

жовтня 2020 р.) 

• Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і безпека», 

організований у форматі онлайн за допомогою ZOOM (м. Харків,  19 листопада 

2020 р.)  ; 

• онлайн-конференції «Забезпечення єдності судової практики: правові 

позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи», 

організована в он-лайн форматі на платформі Zoom (20 листопада 2020 року, 

Київ) 

 

9. Видавнича діяльність у 2020 р.: 

Підручники, навчальні посібники 

1.  Кримінальний процес: навчальний посібник для  підготовки до іспиту,  

Харків,  Вид-во Право, 2020, (авт.внесок - 0,3  друк. арк.); 

 

Енциклопедія 

 1. Шило О.Г. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т.19: 

Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура/ редкол.: В.Т. Нор 

(голова) та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Нац.юрид.ун-т ім.Ярослава Мудого , 2020. Харків: 

Право. С. 39-41; 267-268; 293-296; 305-307; 307-308; 310-314; 323-325; 367-369; 

478-479; 552-554; 638-639; 685-687; 687; 766-767; 773-774; 853-855; 855-856; 856-

858; 864-867. (авт.внесок: 2, 71 друк.арк.) 
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Наукові статті:  

 1. Шило О.Г. Від ідеї до конституційної норми: аналіз наукового доробку 

академіка В.Я. Тація. Проблеми законності: спеціальний випуск/ за заг.ред.проф. 

А.П. Гетьмана. Харків: Нац.юрид.ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020.   С.52-62 

(0,5 д.а.); 

 2. Шило О.Г., Бабаєва О.В., Меркулов М.О. (у співавт.) Доктрина 

неминучого виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини у справі 

«Свєтіна проти Словенії»: генеза та практика застосування.  Питання боротьби зі 

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

Вип.38. С.58-74. (авт. внесок – 0,25 друк.арк.); 

 3. Olha H. Shylo Nataliia V. Glynska, Oleksii I. Marochkin (co-authored). 

CRITERIA FOR RECOGNITION OF APPROPRIATE MEDICAL ASSISTANCE TO 

DETAINEES IN THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT’S PRACTICE. 

Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. Р.2585-2590 (авт.внесок – 0,2 

друк.арк.); 

 4. Шило О.Г., Глинська Н.В. (у співавт.) Правові засоби забезпечення 

єдності застосування кримінального процесуального закону. Вісник Національної 

академії правових наук. 2020. Том 27, №2, С.210 – 228 (авт.внесок – 1,2 друк.арк.); 

 5. Шило О.Г., Глинська Н.В. (у співавт.)  Роль Верховного Суду в механізмі 

забезпеченя сталості та єдності судової практики: окремі аспекти. Вісник 

Національної академії правових наук. 2020. Том 27, №4, С.157 – 174 (авт.внесок – 

0,7 друк.арк.).  

Тези: 

1.  Шило О.Г., Скідан Н.В. (у співавт.). Еволюція підходів Верховного Суду 

до вирішення питання допустимості доказів як складової забезпечення права на 

справедливий суд (на прикладі застосування ч. 12 ст.290 КПК).  Права людини: 

здобутки, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнського 

круглого столу (5 грудня 2019 року, м.Київ)/ Редкол. С. М. Прилипко, Н. І. 

Кудерська, А. С. Мацко. Київ. С. 167-170 (авт.внесок – 0,2 друк.арк.); 

2. Шило О. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у 

кримінальному провадженні. Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції: ІІ Харк.кримінал.процесуал.полілог: 

присвяч.актуал.питанням застосування заходів забезпечення 

кримінал.провадження (м. Харків, 12 груд.2019 р.)/ редкол.:О.В. Капліна, В.І. 

Маринів, О.Г. Шило. Харків: Право, 2020. С.41-45 (0,4 д.а.); 

 

Методична література: 

1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 

дисципліни «Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному 

провадженні» для студентів ІV курсу /Уклад.: Шило О.Г., Бабаєва О.В., 

Давиденко С.В., Марочкін О.І.  Х.: Нац. юрид. ун-т, 2020. (авт.внесок – 0,2 

друк.арк.); 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних 

занять з навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних 



 8 

правопорушень»,  Харків: Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 2020, 

(авт. внесок  - 0,2 друк.арк.); 

3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із вибіркової 

навчальної дисципліни «Сторона обвинувачення та слідчий суддя: основи 

процесуальної взаємодії» для студентів другого освітнього рівня «Магістр», 

Харків,  Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020, (авт. внесок – 0,2 

друк.арк.); 

 4. Навчально-методичний посібник  для практичних занять та самостійної 

роботи із навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (відповідно до вимог 

ECTS) для студентів III курсу, Харків: Нац. юрид. університет імені Ярослава 

Мудрого, 2020  (авт. внесок – 0,2 друк.арк.); 

5. Програма навчальної дисципліни «Теорія та практика кримінального 

процесуального доказування», винесеної на підсумкову атестацію (напрям 

підготовки за спеціальністю 081 «Право» галузь знань – 08 «Право» освітній 

рівень «Магістр» профіль «Досудове слідство») / Уклад.: О.Г. Шило, О.І. 

Марочкін, Д.В. Філін Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 18 с. (авт. 

внесок – 0,25 друк.арк.) 

 

 

9.1.  Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science:  

1/ 0,2 друк.арк. 

1. Olha H. Shylo Nataliia V. Glynska, Oleksii I. Marochkin (co-authored). 

CRITERIA FOR RECOGNITION OF APPROPRIATE MEDICAL ASSISTANCE TO 

DETAINEES IN THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT’S PRACTICE. 

Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. Р.2585-2590 (авт.внесок – 0,2 

друк.арк.); 

 

9.2.  Публікації  у інших наукометричних базах даних:    

4/ 2,65 друк.арк. 

  

1.  Шило О.Г. Від ідеї до конституційної норми: аналіз наукового доробку 

академіка В.Я. Тація. Проблеми законності: спеціальний випуск/ за заг.ред.проф. 

А.П. Гетьмана. Харків:Нац.юрид.ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020.   С.52-62 (0,5 

д.а.); 

2. Шило О.Г., Бабаєва О.В., Меркулов М.О. (у співавт.) Доктрина неминучого 

виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Свєтіна проти 

Словенії»: генеза та практика застосування.  Питання боротьби зі злочинністю: зб. 

наук.пр./ редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип.38. С.58-74. (авт. 

внесок – 0,25 друк.арк.); 

3. Шило О.Г., Глинська Н.В. (у співавт.) Правові засоби забезпечення єдності 

застосування кримінального процесуального закону. Вісник Національної 

академії правових наук. 2020. Том 27, №2, С.210 – 228 (авт.внесок – 1,2 друк.арк.); 

4. Шило О.Г., Глинська Н.В. (у співавт.)  Роль Верховного Суду в механізмі 

забезпеченя сталості та єдності судової практики: окремі аспекти. Вісник 
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Національної академії правових наук. 2020. Том 27, №4, С.157 – 174 (авт.внесок – 

0,7 друк.арк.) 

 

10.  Шило О.Г. є членом редакційних колегій наступних наукових видань, 

включених до переліку наукових фахових видань України: 

• науково-практичного журналу  «Вісник кримінального судочинства», 

внесеного до: переліку фахових видань категорії "Б"; міжнародних, закордонних і 

національних реферативних та наукометричних баз даних: «Index Copernicus 

International» (Польща), «Polska Bibliografia Naukova» (Польша, PBN), «Directory 

of Research Journals Indexing» (DRJI), «Academic Resource Index» (ResearchBib, 

Японія), «Citefactor Indexing» (США), «Scientific Indexing Services» (США), 

«Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. 

Вернадського (Україна).; 

• щорічного фахового збірнику наукових праць науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Питання боротьби зі злочинністю»; 

• входить до наукової ради наукового юридичного журналу «Вісник 

Національної академії правових наук», що внесено до Переліку наукових 

фахових видань України (категорія «Б») у галузі юридичних наук та міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus International» (Варшава, Польща); 

• член редакційної колегії 19-го тому Великої української юридичної 

енциклопедії (у двадцяти томах) Том 19 «Кримінальний процес, судоустрій, 

прокуратура та адвокатура». Харків: Право, 2020, 960 стор. 

• рецензент фахового наукометричного збірнику наукових праць «Проблеми 

законності», що індексується в Google Scholar, у міжнародних реферативних базах 

даних «EBSCO Publisher» (США), «WorldCat» (США), «Scientific Indexing 

Services» (США), «Directory of Open Access Scholarly Resources» (США), 

«Information Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), «Index Copernicus 

International» (Польща), «Science Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld Academic 

Search Engine» (Німеччина), «Directory of Research Journals Indexing» (Індія), 

«International Innovative Journal Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals 

Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на 

платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова 

періодика України», «Central and Eastern European Online Library» (Німеччина), 

«Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), Республіканської 

Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. наразі збірник проходить 

процедуру індексації в Scopus та інших міжнародних наукометричних базах. 

 

11.  О.Г. Шило є членом двох спеціалізованих вчених рад:  

- Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

із захисту дисертацій на здобуття наук. ступеня доктора (кандидата) наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність;  

- заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 
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спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура; 12.00.11 – міжнародне право у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

   Також є членом науково-методичної ради Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, а також членом Вченої ради Слідчо-

криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

  

12. Участь в якості офіційного опонента: 

•  Цуцкірідзе Максим Сергійович дисертація за темою: «Теоретичні, правові та 

праксеологічні засади кримінально-процесуальної діяльності слідчого» на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (Національний університет «Одеська юридична академія, 

Одеса, грудень 2019 р.); 

• Зіньковський Ігор Петрович дисертація за темою «Повноваження слідчого при 

обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження»  

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса,  лютий 2020 р. 

      Проф. О.Г. Шило є науковим редактором: 

- монографії О.В. Бабаєвої «Підготовче провадження у системі стадій 

кримінального процесу України» (Харків: Право, 2020, 272 с.). 

       Проф. О.Г. Шило є рецензентом: 

- монографії І.П. Зінковського «Повноваження слідчого при обранні, зміні та 

скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика» 

(Одеса: вид.дім «Гельветика, 2020, 420 с.); 

- посібника «Процесуальні документи досудового слідства (збірник зразків)», 

підготовленого авторським колективом у складі співробітників ІПЮК для СБУ 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, ГСУ ДБР, ГСУ СБУ та ін. (Харків, 2020). 

 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати: 

Докторські: 

• відгук на автореферат дисертації Циганюк Юлії Володимирівни на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук «Система кримінального процесу 

України» поданої на здобуття наукового ступеня  доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

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

вересень 2020 р.) 

Кандидатські: 

• відгук на автореферат дисертації Воробчак Андрія Романовича «Висновок 

експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
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розшукова діяльність  (виконавці: проф. О.Г. Шило, ас. О.І. Марочкін, грудень 

2019 р.) ; 

• відгук на автореферат дисертації Ніколайчука Григорія Анатолійовича  

«Повноваження прокурора та їх реалізація у судовому провадженні» поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 

– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (виконавці: проф. О.Г. Шило, ас. О.В. Бабаєва, грудень 2019 

р.); 

• відгук на автореферат дисертації Дударця Руслана Миколайовича 

«Розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

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

Марочкін,  лютий 2020 р.); 

• відгук на автореферат дисертації Зінченко Валерія Михайловича 

«Достатність доказів у кримінальному провадженні», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, грудень 2020 

р.); 

  

18.  Відзнаки та нагороди, отримані у звітному році: 

•  Почесна грамота  за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий 

особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і 

правопорядку від Союзу юристів України (жовтень 2020 р.) 

 

 

 

Зав.кафедрою кримінального 

процесу та  ОРД, 

докт. юрид. наук, проф.        _________________                         Ольга  ШИЛО 

 

 

   

Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри кримінального 

процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол №8 від «04»  грудня 2020 

р. 


