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1. Прізвище, ім’я та по-батькові - Лейба Олена Анатоліївна. 
 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада - кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 
 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької 

роботи – здійснити аналіз норм КПК України з метою виявлення прогалин 

нормативного регулювання та пропонування шляхів їх подолання 

правозастосовною практикою  
 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи – Фактично виконано. Здійснено аналіз норм КПК України та 
виявлено логіко-лінгвістичні дефекти кримінального процесуального 

законодавства та сформульовано пропозиції щодо шляхів їх подолання. 
Наукова новизна отриманих результатів. Одержані результати при 

виконанні науково-дослідної роботи характеризуються науковою новизною, 

яка полягає в отриманні нових результатів у вигляді наукових висновків 

щодо з’ясування правової природи феномену дефектів кримінального 

процесуального законодавства та знаходження шляхів їх подолання. 
 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – участі не брала. 
 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – протягом звітного періоду не 

проводила узагальнення практики. 
Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – доповідних записок не готувала 
6.2. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – не брала 

участі. 
6.3. Прочитані лекції практичним працівникам – лекції не читала. 
6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – відповіді на 

запити не готувала. 
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7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – 
не є депутатом. 

 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення) – 1) ХХІІІ науково-практична конференція «Теорія 

та практика сучасної юриспруденції»  (м. Харків, 30 квітня. 2020 р.);                
2) Науково-практичний семінар Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України «Використання технологій штучного інтелекту у 

протидії злочинності» (м. Харків, 5 листопада 2020р.); 3) ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертології, 

криміналістики та кримінального процесу» (м. Харків, 19 листопада 2020);       

4) Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і безпека» (м. 

Харків, 19 листопада 2020); 5) 2nd International Scientific and Practical 
Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (March 6-8, 
2020, Melbourne, Australia), 6) ІІ Харківський криміналально процесуальний 

полілог «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» , 
присвячений актуальним питанням застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.). 
 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 
1. Третя особа щодо майна якої вирішується питання про арешт: проблеми 

правотлумачення. 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.140-142 (0,3 д.а.) 

2. Арешт майна у кримінальному провадженні: порівняльно-правовий 

аспект. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical 
Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (March 

6-8, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. 69 p. (P.39-
45) (0,1 д.а.).  
Режим доступу:https://www.interconf.top/documents/2020.03.6-8.pdf 

3. Сутність забезпечення права на недоторканність житла чи іншого 

володіння особи в кримінальному провадженні.: Теорія та практика 

сучасної юриспруденції:  78 матеріали ХХІІІ науково-практичної 

конференції (м. Харків, 30 квітня. 2020 р. )Харків, 2020.  (С.200-204) (0,3 
д.а.) 

4. Полісемія як дефект кримінального процесуального законодавства. 
Проблеми законності: зб. наук. праць / відп.ред. В.Я. Тацій.- Харків: Нац. 
юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. Вип. 149. С.213-222. (0,6 д.а.) 

https://www.interconf.top/documents/2020.03.6-8.pdf
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – 
1. Leiba, O еt. al.   Еuropean standards of respect for human rights in the 

application of compulsory medical measures in criminal proceedings. 
Wiadomości lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12 cz. ІІ. (P 2445-2450).  

Всього 3 автори.  (співавтори:  Olga I. Tyshchenko , Ivan A. Titko)  )   (обсяг: 

0,5 д.а.). 
 
2. Leiba, O еt. al.  State-private partnership in the field of medical services: 

principles, forms and signs. Revista Inclusiones.  Vol: 7 num 4 (2020): 580-
597. укр. – Журнал «Включення». Всього 5 авторів.  
(співавтори: Shevchuk O., Shevchuk V.; Matyukhina N.; Harashchuk V.) (0,2 
д.а.). 

 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – 

не є членом редколегії. 
 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є 

членом спецради. 
 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - опонентом не 

виступала. 
 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – відгуків не готувала. 
 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) – не була лауреатом. 
 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – не 

співпрацювала. 
 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

не брала участі. 
 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

не брала участі. 
 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не 

отримувала 
 
к.ю.н., асистент 
кафедри кримінального процесу                                       О.А. Лейба 
 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Звіт затверджено на засіданні кафедри 
кримінального процесу (протокол № ___ від _________2020 р.) 

     
 
 
 
Завідувач кафедри 
кримінального процесу                                                   О.В. Капліна  

 


