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1. Капліна Оксана Володимирівна  
2. Доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри кримінального 

процесу Національного юридичної університету імені Ярослава Мудрого  
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Системні проблеми вітчизняного кримінального процесуального 

законодавства, визначені ЄСПЛ»  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Проблеми забезпечення доступу до правосуддя та використання у 

доказуванні допустимих доказів», 14,2 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 
а) підготовлений розділ навчально-практичного посібника  «Етика судді, 

прокурора, слідчого»  (загальний обсяг 2.3 д.а. )  § 5.4. Реалізація етичних основ 

у діяльності слідчого під час проведення слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих розшукових дій; §5.5. Реалізація етичних засад у діяльності слідчого 

під час закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами.   
б) підготовлено 13 статей та 5 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях: 6 статей у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus 

та Web of Sciences, 4 статті, які індексуються в наукометричної базі Index 
Copernicus, Google Scholar ERIH PLUS та 3 статті, опубліковані в інших 

виданнях.      
  в) 3 навчальних посібника для підготовки до іспиту, державного іспиту 

та зовнішнього незалежного тестування.   
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором, на 

підставі системного аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства (в контексті його ефективності для правозастосовної діяльності, 

вимог законодавчої техніки, забезпечення прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, відповідності практиці ЄСПЛ) проаналізовані 

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

з забезпеченням доступу осіб до правосуддя, в тому числі й в умовах пандемії 

covid-19; визначення осіб, на яких покладається тягар доказування у 

кримінальному провадженні; судової природи доказів; сутності доказування у 

кримінальному провадженні; можливості використання у кримінальному 

провадженні доктрини «неминучего виявлення». Увага також приділена 

застосуванню у кримінальному провадженню заходів забезпечення 

кримінального провадження, зокрема тимчасовому вилученню майна, арешту 

майна. На підставі узагальнення практики оскарження повідомлення про 
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підозру розкриваються проблеми правозастосування, які виникають під час 

зміни раніше повідомленої підозри та оскарження повідомлення про підозру. 
Окремим аспектом наукового дослідження сталі проблеми етичності під час 

здійснення кримінального процесуального доказування, проведення слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій, провокації злочину, закриття 

кримінального провадження за реабілітуючими та нереабілітуючими 

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

актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Участь у розробці пропозицій стосовно унормування у КПК України 

процесуального порядку провадження по кримінальних проступках (червень 

2020 р.) 
Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України з метою вдосконалення 

процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій» 
Розроблено та представлено до робочої групі Комісії з питань правової 

реформи низку пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України в частині проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, усунення прогалин 

нормативного регулювання кримінальної процесуальної діяльності, 

вдосконалення правового регулювання підслідності, повноважень прокурора у 

кримінальному провадженні; закритті та закінченні кримінального 

провадження; ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження тощо.   
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

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

України:    
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку 

присяжних» (реєстр. № 2709) (січень 2020 р.) 
- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя» ( реєстр. 

№ 2710) (січень-лютий 2020 р.) 
- проект Закону України № 2411  від 11.11.2019 р. «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України» (січень, 2020р.); 
–  проект Закону України № 2519 від 03.12.2019  «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо забезпечення 

досудового розслідування у окремих кримінальних провадженнях (лютий 2020 

р.) 
–  проект Закону України № 2560 від 09.12.2019 «Про внесення змін до 

деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних 

правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів 

державного бюро розслідувань» (лютий, 2020р.); 
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- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підслідності окремих кримінальних правопорушень Державному 

бюро розслідувань» (реєстр. № 3128 від 26.02.2020 р.) (березень 2020 р. );  
- на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державне бюро розслідувань»» (реєстр. № 3676 від 17.06.2020 р.) (червень 2020 

р.);  
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частини забезпечення реалізації функції 

прокуратури» (реєстр. № 3009а від 26.08.2020 р.) (жовтень 2020 р.)  
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам» (реєстр. 

№ 4003 від 01.09.2020 р.) (вересень 2020 р. );  
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України у частини забезпечення реалізації функції 

прокуратури» (реєстр. № 3009а від 26.08.2020 р.)  (жовтень 2020 р.); 
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання судових 

рішень» (реєстр. № 3795 від 03.07.2020 р.) (вересень 2020 р.);  
- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства України 

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів» (вересень 2020 р.);  
– проект Закону України № 3897 від 17.07.2020р. «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо 

розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері використання 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, 

телекомунікаційних мереж та об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури» (вересень, 2020р.); 
- проект Закону України Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав 

потерпілих осіб у  кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та 

домашнього насильства» (реєстраційний № 4175 від 30.09.20) (жовтень 2020 р.) 
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо особистої поруки» (реєстраційний № 

4222 від 15.10.2020) (листопад 2020 р.) 
- проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі 

громадян України у здійсненні правосуддя» (реєстраційний номер 4190 від 5 

жовтня 2020 р.) 
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- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які 

тримаються під вартою, заходів примусового годування» (реєстр. № 4324 від 

05.11.2020), поданий Кабінетом Міністрів України (листопад 2020 р.). 
Надано доктринальне тлумачення (науково-правовий висновок) окремим 

положенням КПК  
- на підставі листа Генерального прокурора І.Венедиктової ( № 05/4/1-25 

вих-20 від 18.05.2020 р.)  (червень 2020 р. ) 
- На звернення заступника Керівника Офісу Президента України 

розроблені та надіслані пропозиції щодо подальших напрямів реформування 

системи правоохоронних органів та оптимізації процесуального законодавства 

України.   
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Консультантом комітетів Верховної Ради України не працюю 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України: 
- член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (за 

кримінально-правовою спеціалізацією);  
- член науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань.  
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 
Проведені узагальнення правозастосовної практики:  
- накладення арешту на майно у кримінальному провадженні;  
- оскарження до слідчого судді повідомлення про підозру в 

кримінальному провадженні. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів. 
Доповідні записки не готувалися. 
6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 
Підготовлені наукові висновки на звернення:  
 - судді Верховного Суду Н.О. Антонюк  у справі № 629/847/15-к щодо  

доктринального тлумачення положень статей 36, 37 та 434-1 КПК України 

(грудень 2019 р.).  
- судді Верховного Суду Т.В. Шевченко на лист від № 5/0/27-20 від 31 

січня 2020 р. стосовно усвідомлення правового змісту норм кримінального 

процесуального законодавства щодо процесуального становища потерпілого у 

кримінальному провадженні.  (січень 2020 р.);  
- судді Верховного Суду І.В. Іваненко щодо тлумачення окремих норм 

кримінального процесуального законодавства, пов'язаних з можливістю 

передання до суду для розгляду по суті обвинувального акту відносно померлої 

особи в порядку її можливої реабілітації (січень 2020 р.);   
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- судді Касаційного кримінального суду Г.Анісімова стосовно питання 

про те, «Чи є показання особи самостійним джерелом доказів, порядок 

отримання якого встановлено ч. 1 ст. 95 КПК, яке необхідно розмежовувати з 

іншим процесуальним джерелом доказів – протоколом процесуальної дії 

(слідчого експерименту), де зафіксовані в документі (протоколі) результати 

слідчого експерименту не є тотожними наданим слідчому, прокурору 

показанням, про які йдеться у частинах 1 та 4 ст. 95 КПК України» (липень 

2020 р.);  
- судді Касаційного кримінального суду Верховного Суду Могильного 

О.П. щодо тлумачення положень ч. 10 ст. 284 та ч. 5 ст. 288 КПК в контексті 

визначення кола судових рішень, які можуть бути предметом розгляду суду 

касаційної інстанції (жовтень 2020 р.);  
- на запит Судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного 

Суду О.П. Могильногоу  стосовно питання  чи є особа, якій слідчий, прокурор 

заборонив залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, 

що заважають проведенню обшуку, затриманою особою (жовтень 2020 р.).  
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Практичним працівникам лекції не читала 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Надані науково-правові висновки на підставі:   
- адвокатського запиту адвоката Слюсаря А. (№ 128-01-1682 від 

27.10.2020 р.) стосовно тлумачення окремих положень кримінального 

процесуального кодексу України (жовтень 2020 р.) 
- запиту адвоката В. М. Шупеня стосовно доктринального тлумачення 

положень чинного кримінального процесуального законодавства, яке регулює 

питання правової природи окремих слідчих (розшукових) дій та здійснення 

судового контролю за їх проведенням. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
Не є депутатом місцевої ради, не вхожу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 
– Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: ІІ 

Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. питанням застосування 

заходів забезпечення кримінал. провадження (12 груд. 2019р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
- 22 січня 2020 Науково-практичний захід "Новації у сфері прав людини: 

міжнародний та європейський досвід для України". Організатор заходу: 

Конституційний Суд України, Громадська організація "Європейський центр 

верховенства права" (м. Київ).  
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– Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 20-річчя 

кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 24 січня 2020 р. Львів.  
– міжнародна науково-практична конференція «Кримінальна юстиція у 

підготовці майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських 

стандартів з прав людини». 20-21 лютого 2020 року. м. Львів;  
– 12 лютого 2020 р. Спільні комітетські слухання на тему «Перспективи 

розвитку, проблематика формування та функціонування інституту присяжних в 

Україні» Організатор заходу: Верховна Рада України, Комітет Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності та Комітет Верховної Ради 

України з питань правової політики. м. Київ, вул. Грушевського, 5,  
– 6-а Міжнародна науково-практична конференція «Динаміка розвитку 

світової науки» (19-21 лютого 2020 р.) Perfect Publishing, Ванкувер, Канада. 

2020.( The 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the 

development of world science” (February 19-21, 2020) Perfect Publishing, 
Vancouver, Canada. 2020.)  

– 15 квітня 2020 р. Вебінар «Реалізація засади змагальності в судовій 

практиці ККС та ВП ВС». Організатор заходу суддя Верховного Суду 

Олександра Яновська.   В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
–  23 квітня 2020 р. вебінар «Аналітичний огляд окремих ключових 

рішень ЄСПЛ» Організатор Асоціація адвокатів України.  В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM.    
 – 29 квітня 2020р. вебінар «Провокація злочину та її приховування» 

Організатор Асоціація адвокатів України. В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    
– 29 квітня 2020 р. Вебінар «Медіація: ключові елементи успішних 

програм» Організатори заходу: Національна школа суддів України у співпраці з 

Програмою USAID «Нове правосуддя» спільно з Національним суддівським 

коледжем у місті Рено (США). В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
– 30 квітня 20202 р. Вебінар "Застосування практики ЄСПЛ у 

національній судовій практиці (кримінальне судочинство)" Організатор 

Верховний Суд України , Асоціація правників України, спікер – суддя ВС - 
Расім Бабанли. Он-лайн форматі на платформі Zoom.  

– 15 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція 

"Правове життя сучасної України" Організатори заходу – Національний 

університет "Одеська юридична академія", Південний регіональний центр 

Національної академії правових наук України. Одеса 2020 р. В он-лайн режимі 

на платформі ZOOM.    
– 15 травня 2020 р. Вебінар: «Застосування Верховним Судом нових 

касаційних фільтрів на початковому етапі не має бути формальним» 

Організатор заходу  – суддя Верховного Суду Дмитро Луспеник На платформі 

ZOOM.  
– 16 травня 2020 року  Вебінар «Актуальні проблеми кримінального 

процесу» Організатор заходу: суддя Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду Микола Мазур, Ліга студентів, Асоціація правників України. 

http://nsj.gov.ua/
https://www.judges.org/
https://www.judges.org/
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– Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві» 22 травня 2020 р. Організатор 
Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого  (м. Харків) 

–  Науково-практичний семінар «Напрями реформування кримінальної 

юстиції в Україні» (м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх 

справ, 22 травня 2020 р.). В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
– VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські 

читання», м. Острог, 22 травня 2020 року. В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    
– Міжнародна науково-практична конференція «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному суспільстві» 22 травня 2020 р. / НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. Харків. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
– 24 червня 2020, 15:20 Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» онлайн-
обговорення на тему «Можливості та виклики цифровізації правосуддя в час 

фізичного дистанціювання» для представників правничої спільноти України. 

На платформі ZOOM.  
– Міжнародна он-лайн конференція «Взаємні здобутки Європейської 

Комісії "За демократію через право" і органів конституційної юстиції та 

проблеми тлумачення у конституційному судочинстві» з нагоди  24-ї річниці 

Конституції України та 30-річчя заснування Венеційської комісії (25 червня 

2020 р.)  Організатори конференції: Конституційний Суд України, Європейська 

Комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія), за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    
– 3 липня 2020 р. Вебінар Процесуальні фільтри касаційного перегляду 

рішень у кримінальному провадженні. Організатор заходу – Верховний Су, 

Асоціація правників України, спікер – суддя ВС Надія Стефанів.  На платформі 

Zoom.  
– 6 липня 2020 р. Вебінар «Міжнародний та міждержавний розшук. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження». 

Організатори: Національна школа суддів України, Вищий антикорупційний суд 

за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя».    
– 8 липня Вебінар "Академічна доброчесність – запорука успішного 

розвитку науки і держави" 8 липня 20020 р. В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    
– круглий стіл «Цифрові трансформації України 2020: виклики та 

реалії». (18 вересня 2020 р., м. Харків; організатори: Національна академія 

правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної 

академії правових наук України тощо); 
22 вересня 15.00 Он-лайн круглий стіл  «Кримінально-правовий захист 

дітей від сексуальної експлуатації та запобігання повторній віктимізації дітей 

під час кримінального провадження». Організатори: комітет Верховної Ради 

https://nlu.edu.ua/
https://nlu.edu.ua/
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України з питань правоохоронної діяльності, «Ukrainian Institute for the Future», 
Рада Європи.  На платформі Zoom.  

– 17 вересня 2020 року о 16 год. 00 хв. відкриті комітетські слухання на 

тему: «Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання покладених 

на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним законодавства, 

прав і свобод громадянина». Відеоконференція на платформі ZOOM. 

Організатор заходу: комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності, 
– IV Харківський міжнародний юридичний форум (23-25 вересня 2020 р.) 
Дискусійна панель: «Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи»;  
Дискусійна панель: "Римський статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного законодавства України" 
–  15 жовтня 2020 р. науково-практична конференція «Нормативно-

правова модель досудового розслідування за чинним КПК». Організатори:  

Київський регіональний центр Національно академії правових наук України. В 

он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
– 30 жовтня 2020 р. Вебінар «Окремі питання застосування КПК під час 

розгляду кримінальних проваджень в суді» Організатор заходу – Верховний 

Суд, Асоціація правників України, спікер – суддя ВС Світлана Яковлева. В он-
лайн режимі на платформі ZOOM.    

– 17 листопада 2020 р. Вебінар «Людиноцентричне правосуддя в Україні» 

Організатори: Програма USAID «Нове правосуддя», Міжнародна експертна 

група за мирне, справедливе та інклюзивне суспільство (Pathfinders for Peaceful, 
Just and Inclusive Societies),  Мережа правового розвитку та Українська школа 

практичних знань у сфері доступу до правосуддя. В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM.    
– 19 листопада 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція 

"Діджиталізація і безпека" Організатори: Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого,  Координатор проектів ОБСЄ в Україні.  Харків. В он-
лайн режимі на платформі ZOOM.    

– 19 листопада 2020 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального 

процесу" Міністерство юстиції України, Київський науково-дослідний інститут 

судових експертиз. Київ. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
–  23 листопада Науково-практична конференція «Юридична осінь 2020». 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків). В он-
лайн режимі на платформі ZOOM.    

–  24 листопада 2020 р. Вебінар "Мистецтво ухвалення вироку". 

Організатори заходу: Національна школа суддів України за сприяння Програми 

USAID «Нове правосуддя» продовжує співпрацю з Національним суддівським 

коледжем у місті Ріно (США).  Київ. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
–  26-27 листопада 2020 р. ІХ Щорічний судовий форум «Підтримка 

впровадженню судової реформи в України» Тема форуму "Вектор розвитку 

2020". Організатори Асоціація правників України  спільно з проектом Ради 

Європи. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    

https://www.sdg16.plus/
https://www.sdg16.plus/
https://ldn.org.ua/
https://ua2j.school/
https://ua2j.school/


 9 

– Міжнародна науково-практична конференція «Государство и право в 

ХХІ веке», посвященная 95-летию юридического факультета  
Белорусского государственного университета 26-27 ноября 2020 года (г. 

Минск). В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
–  9-10 грудня 2020 р. V Міжнародна науково-практична конференція 

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» / 
МВД України, НАВС, Консультативна місія ЄС України, Національна академія 

правових наук України, ГС "Центр запобігання та протидії корупції". Київ. В 

он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
– 10 грудня 2020 р. Международная научно-практическая конференция  

«II Минские криминалистические чтения» Організатор Учреждение 

образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" 

(г. Минск) В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    
На базі кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності щомісяця проводяться науково-методичні 

семінари:  
– міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання 

кримінального процесу в  рішеннях Конституційного Суду України та 

Верховного Суду»», організатори – кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (21.02.2020 р.);  
–  міжкафедральний методичний семінар «Засоби отримання 

відомостей від особи у досудовому кримінальному провадженні», організатори 

– кафедра кримінального процесу Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого та кафедра кримінального права та кримінально-
правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (11.03.2020 р.);  
–  міжкафедральний методичний семінар «Кримінальні процесуальні 

проблеми інформатизації досудового розслідування», організатори – кафедри 

кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової 

діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

(13.03.2020 р.);  
– міжкафедральний методичний семінар «Теоретико-правові основи 

використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній 

процесуальній формі», організатори – кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (12 червня 2020 р.);  
–  кафедральний методичний семінар «Процесуальний порядок арешту 

майна у кримінальному провадженні», організатори – кафедра кримінального 

процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

(16.06.2020 р.); 
–  міжкафедральний методичний семінар «Особливості досудового 

розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби (статті 407-409 Кримінального Кодексу України) в режимі 

відеоконференції, організатори – кафедри кримінального процесу та 
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кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (30.06.2020 р.)  
 

–  міжкафедральний методичний семінар «Формування стратегії наукових 

досліджень харківської школи кримінального процесуального права» 9 

листопада 2020 р.  
–  міжкафедральний методичний семінар «Сучасні освітні технології у 

викладанні кримінального процесу» 12 грудня 2020 р.  
Вебінари комапанії  BrightTALK  
1) «Знайомство зі Scopus»  (10 липня 2020)  Сертифікат про участь 
2) «Пошук інформації у Scopus» (12 липня 2020 р.) Сертифікат про участь 
2) «Можливості у відкритому доступі» (19 липня) Сертифікат про участь 
3) «Профіль автора у Scopus» (27 липня) Сертифікат про участь  
Вебінари «Інструменти для дистанційного навчання»:  
- «Практикум по інструментам для дистанційної освіти» (28 липня 2020 

р.) Сертифікат № 175249 
- «Мотивування студентів та викладачів в умовах дистанційного 

навчання» (30 липня 20202р.) Сертифікат № 175827 
Вебінари компанії Clarivate Web of Sciences  
1) «Профіль установи у Web of Sciences: створення, корегування, 

використання» (9 червня 2020 р.) Сертифікат учаника  
2) «Що нам готує новий інтерфейс Web of Sciences Core Collection» 

червня 2020 р.) Сертифікат учасника 
3) «Критерії та процедур відбору видань до Web of Sciences Core 

Collection» (12 червня 2020 р.) Сертифікат учасника  
4) «Публікації в міжнародних виданнях» (8 липня 2020 р.) Сертифікат 

учасника 
5) «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця» (9 липня 

2020р). Сертифікат учасника 
– Цикл навчальних вебінарів з наукометрії компанії «Наукові публікації – 

Publ.Science» «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Sciences » 
(8 годин. Серпень 2020 р.) Сертифікат № АА 1005/ 21.08.2020   
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 
9.1. Публікації, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science: 
1) Oksana V. Kaplina, Nikolay Y. Shumylo, Svitlana L. Sharenko Medical 

errors: patients’ opinion, lawyers’ standpoint, medical doctrine and practice of the 

european court of human rights / Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 II, 

2416-2420 Available from: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-
cz-II-2019.pdf (Scopus) (0,4 д.а.) 

2) Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr 
I. Maryniv, and Oksana V. Lazukova. The Burden of Criminal Procedural Proof. 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf
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(Тягар кримінального процесуального доказування). Journal of Advanced 

Research in Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 1(39) Spring 2019. 
Craiova, Romania. Р. 386-394. URL: 
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182 (Scopus). (0,4 д.а) 

3) Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo, Valery P. Gmyrko, Viacheslav V. 
Vapniarchuk, Vasily P. Shybiko Judicial Nature of Evidence in Criminal Proceeding / 
Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume X, Winter, 7(45): Р: 

1976 – 1983. DOI: 10.14505/jarle.v10.7(45).04. URL: 
http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index  (Scopus) (0,4 д.а.) 

4) Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo, and 
Anush R. Tumanyanc. Conceptual Approaches to Understanding the Essence of 
Proof in the Science of Criminal Process in Ukraine (Концептуальні підходи до 

розуміння сутності доказування у науці кримінального процесу України). 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 
7(45) Winter 2019. Craiova, Romania. Р. 2146-2155. URL: 
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182 (Scopus) (0,3 д.а.) 

5) Vapniarchuk, Viacheslav V.;  Kaplina, Oksana, V;  Shumylo, Mykola Ye; 
Tumanyanc, Anush R. Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: 
Conceptual Approaches to Understanding the Essence International Journal of 
Offender Therapy and Comparative Criminology, August 04, 2020 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924 (Scopus) (0,4 д.а.) 

6) Kaplina Oksana, Sharenko Svitlana Access to Justice in Ukrainian Criminal 
Proceedings during COVID-19 Outbreak  //  Access to Justice in Eastern Europe. 
Issue 2/3 (7) September 2020.  р. 115- 133 http://ajee-
journal.com/upload/attaches/att_1599502891.pdf  (Web of Science ) (0,5 д.а.) 

 
9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних: 
1) Капліна О.В. Внесок Василя Яковича Тація у становлення 

кримінальної процесуальної науки. – Проблеми законності: спеціальний випуск 

/ за заг. ред.. проф.. А.П. Гетьмана. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Яролсава 

Мудрого., 2020 – С. 177-187. (0,5 д.а.)  (Index Copernicus Google Scholar ERIH 
PLUS) (0,5 д.а.) 

2) Kaplina О., Kotova  O. Сriteria of legitimate restriction of ownership during 

property arrest in criminal proceedings in the light of practice of the ECHR // 
Yearbook of Ukrainian law. - № 12. – 2020 – Р. 403-418. (0,7 д.а.)  

3) Капліна О. В. Доктрина неминучого виявлення у кримінальному 

процесі: витоки та практика ЄСПЛ // Збірник статей за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри 

кримінального процесу і криміналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка «Кримінальний процес і криміналістика: 

виклики часу» (24 січня 2020, м. Львів). - С. 90-99. (0,5 д.а.) 
4) Капліна О.В., Маринів В.І., Демура М.І. Тимчасовий доступ до речей і 

документів: проблемні питання правозастосовної // Проблеми законності. – 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182
http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1599502891.pdf
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1599502891.pdf
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2020. – Вип. 149. – С. 200-212. (Index Copernicus Google Scholar ERIH PLUS) 
(0,3 д.а.) 

5) Капліна О. В., Туманянц А.Р., Шаренко С.Л. Судочинство у 

кримінальному провадженні під час пандемії covid-19: міжнародний досвід та 

вітчизняна практика //  Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне 

право» № 3. – 2020 . - С. 141-167 (Index Copernicus International (Республіка 

Польща)) (0,5 д.а.) 
6) Kaplina O. V., Tumaniants A. R., Krytska I. O. Ensuring the legality of 

implementation of covert activities in the criminal process through the prism of 
precedent practice of the European Court on human rights. // The 6th International 
scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” 

(February 19-21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 1324 p. 6-а 

Міжнародна науково-практична конференція «Динаміка розвитку світової 

науки» (19-21 лютого 2020 р.) Perfect Publishing, Ванкувер, Канада. 2020. – С. 

138- 145 (1324 с.) (0,3 д.а) 
 7) Капліна О.В. Проблеми безпосереднього дослідження судом 

результатів невербальних та змішаних слідчих (розшукових) дій // Проблеми 

законності. - №151. – 2020. – С.__   (Index Copernicus Google Scholar ERIH 
PLUS) (0,7 д.а.) 

 
 
Тези виступів на наукових конференціях:  
1) Капліна О.В. Проблеми належного мотивування ухвали слідчого судді 

про арешт майна 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)/ редкол.: О.В. Капліна, В.І. 

Маринів, О.Г.Шило. – Харків: Право, 2020.-  С. 117-120 (164с.). (0,3 д.а.) 
2) Капліна О.В. Принципи кримінального провадження — правова та  

моральна основа кримінальної процесуальної діяльності // Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 22 травня 2020 р. / нюу ім. ярослава мудрого. 

– харків : друкарня мадрид, 2020. – С. 16-21. (0,3 д.а.) 
3) Капліна О.В. Проблеми забезпечення права на захист осіб, що мають 

психічні вади. Матеріали Науково-практичного семінару «Напрями 

реформування кримінальної юстиції в Україні» (м. Львів, Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 22 травня 2020 р.). – С. 214-219. (0,3 
д.а.) 

4) Капліна О. В. Проблеми тлумачення та застосування статті 279 КПК 

«Зміна повідомлення про підозру» // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 

року. - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2020. – С. 111-113  (144 с.) (0,3 д.а.) 
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5) Капліна О.В. Проблеми запобігання "дефіциту правосуддя" у період 

коронокризи // Матеріали панельної дискусії IV Харківського міжнародного 

юридичного форуму (23-24 вересня 2020 р.) / редко.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, 

Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін. – Х.: Право. – С. 74- 83.   (0,3 д.а.) 
  
Навчально-практичні посібники:  
– 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, 2020. 290с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.) 
– 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, 2020. 226с. (обсяг 

виконаною роботи 1,7 друк. арк.) 
– 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, 2020. 296с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.) 
 
Інші видання:  
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : 

Право, 2016 – . 
ISBN 978-966-937-048-8 
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 

Мудрого. – 2020. – 960 с. : іл. ISBN 978-966-998-076-2 
Капліна О.В. заступник голови редакційної колегиї. 
Автор термінів: Альперт Семен Аронович, Грошевий Юрій Михайлович, 

«допит», «ексгумація», «закриття кримінального провадження», «освідування 

особи», «підозрюваний», «підслідність», «повідомлення про підозру», 
«пред’явлення для впізнання», «репліка», Ривлін Абрам Львович,  «слідчий 

експеримент», «слідчі (розшукові) дії», Ольга Георгіївна  Шило, «школа 

кримінального процесуального права національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого» (2 д.а.).  
 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 

кримінального судочинства» (м. Київ).  
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). 
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11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 та Д 64.086.03 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  
 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Докторські: 
1) Офіційний опонент по дисертації Коваль Алли Анатоліївни 

«Теоретико-правові та праксеологічні засади забезпечення прав людини при 

проведенні негласних слідчих (розшукових) дій», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність 

Спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 у Харківському національному  

університеті внутрішніх справ  
2) Офіційний опонент по дисертації Циганюк Юлії Володимирівни 

«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  
Спеціалізована вчена рада Д 26.001.05 у Київському національному 

університеті  імені Тараса Шевченка  
Кандидатські: 
1) Офіційний опонент по дисертації Вовчука Любомира Святославовича 

«Кримінальна процесуальна правозахисна діяльність владних суб’єктів 

досудового розслідування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

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

криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 
Спеціалізована вчена рада К 64.896.01 у Харківському науково-

дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

Міністерства юстиції України  
4) Офіційний опонент по дисертації Іванова Михайла Сергійовича 

«Механізм захисту прав учасників кримінального провадження в 

конституційній юрисдикції», поданої до захисту до разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 26.001.037 в Інституті права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на здобуття ступеня наукового ступеня  

доктор філософії за спеціальністю 081 «Право» 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 
за звітний рік підготовлені та захищені дисертації  
- Відгук на автореферат дисертації Холондовича Івана Івановича  

«Підстави та процесуальний порядок оскарження повідомлення про підозру», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
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експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спеціалізована вчена рада Д 

27.855.03  Університету державної фіскальної служби України (лютий 2020 р.) 
- Відгук на автореферат дисертації Бортницької Віти Вікторівни на тему 

«Спрощений порядок видачі осіб з України», представленої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.05 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (червень 2020 р.) 
 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 
Не була 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Беру участь у міжнародному проекті  Erasmus+ «Модернізація 

магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з 

урахуванням європейських стандартів з прав людини» 598471-EPP-1-2018-1-
AT-EPPKA2-CBHE-JP  (CRIMHUM), який відбувається за програмою 

Європейського Союзу ERASMUS+.  
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Брала участь у спільному заході Національної академії правових наук 

України та Харківської обласної державної адміністрації: «24 роки Конституції 

України» (28 червня 2020р. ).  
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
Не брала 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
За плідну працю та вагомий особистий внесок у забезпечення діяльності 

Верховного Суду та з нагоди Дня Конституції оголошено подяку Верховного 

Суду (червень 2020 р.).  
Нагороджена грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед 

Українським народом» (травень 2020 р.).  
19. Наукове керівництво аспірантами/здобувачами (наукове 

консультування). 
Під керівництвом Капліної О.В. підготовлені та захищені дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:  
1) Котова А.С. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному 

провадженні. 29 жовтня 2020 р.   
2) Савенко М.Є. Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого 

судді, постановлених під час досудового розслідування. 30 жовтня 2020 р  
3) Лисаченко С. Л. Засоби отримання відомостей від особи у досудовому 

кримінальному провадженні. – Дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» – Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, 

Харків, 2020. 
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Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  ____ від  ______грудня 2019 р. 
 
 
Завідувач кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого,  
доктор юридичних наук, професор    О. В. Капліна 
 

 


