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1. Прізвище, ім’я та по батькові. 

Моторигіна Марина Геннадіївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу. 

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

Проблеми забезпечення прав учасників з боку захисту у кримінальному 

провадженні – 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи. 

Проблеми забезпечення прав учасників з боку захисту у кримінальному 

провадженні – 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на підставі 

узагальнення практики Європейського суду з прав людини виокремлено групу 

стандартів, які сприяють здійсненню ефективного захисту захисником у 

кримінальному провадженні. До неї слід віднести: 1) належну кваліфікацію 

адвоката; 2) обов’язок захисника, який взяв на себе захист, провадити доказову 

діяльність (активний захист); 3) добросовісність виконання адвокатом своїх 

обов’язків; 4) розумну незалежність адвоката від держави; 5) обов’язкову 

присутність захисника на слуханнях (у залі судового засідання); 6) дотримання 

захисником встановлених законом процесуальних строків у кримінальному 



 2 

провадженні та їх оскарження у разі їх порушення іншими учасниками; 

7) особисту перевірку захисником добровільності відмови від призначеного 

захисника, а також роз’яснення клієнту його прав і можливих наслідків відмови 

від захисника. 

Враховуючи правові позиції ЄСПЛ, внесено пропозицію щодо 

необхідності врегулювання на національному законодавчому рівні питання 

щодо наділення процесуальними правами осіб, яким хоча і не повідомлено про 

підозру, проте щодо яких здійснюється кримінальне провадження та 

проводиться доказова діяльність. Вважаємо, що це відповідатиме міжнародно-

правовим стандартам у сфері забезпечення ефективного захисту у 

кримінальному провадженні.  

Зроблено висновок, що забезпечення ефективного захисту у 

кримінальному провадженні не можливо без врахування стандартів, які 

протягом багатьох років формувалися в правових позиціях ЄСПЛ, який 

неодноразово наголошував на тому, що саме по собі призначення захисника не 

забезпечує надання ефективної професійної правничої допомоги. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

Не рецензувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Не працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади 

у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень. 

Не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Не готувала. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Не брала участь. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Не читала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не готувала. 

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

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не є депутатом, не входжу 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). 

1. ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та перспективні тенденції», 12 грудня 2019, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

2. XVII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в 

освіті», 29-31 січня 2020 року,  НТУ «ХПІ», м. Харків;  

3. Круглий стіл «Медіація у кримінальних справах. Співпраця адвоката та 

медіатора в процесі», 13 лютого 2020 року, Правовий клуб «Pravokator», 

м. Харків; 

4. Вебінар «Діджиталізація кримінального процесу», 24 квітня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 
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онлайн захід; 

5. Дискусійна панель «Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного законодавства України» у 

межах IV Харківського міжнародного юридичного форуму, 25  вересня 2020 

року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

м. Харків, онлайн захід; 

6. Вебінар «Оскарження повідомлення про підозру», 10 листопада 2020 

року, Правовий клуб «Pravokator», м.Дніпро, онлайн захід. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

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

друкованих аркушів. 

Моторигіна М.Г. Стандарти здійснення ефективного захисту захисником 

у кримінальному провадженні. Питання боротьби зі злочинністю. 2020. Вип. 

40. – 0,7 друк. арк. 

Моторигіна М. Г.Проблеми забезпечення прав потерпілого при обранні, 

зміні, продовженні чи скасуванні запобіжного заходу. Кримінальний процес: 

сучасний вимір та проспективні тенденції : 1-й Харк. кримінал. процесуал. 

полілог. (Харків, 12 грудня 2019 р.). Харків, 2019. C. 54-56. – 0,2 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

Scopus: 

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. 2019. № 12. С. 2615-2619 (у співавт. з Беспалько І. Л., 

Зуєвим В. В.) – 0,3 друк. арк. 

Motorуhina M. Specific Features of Criminal Proceeding Regarding Criminal 

Misdemeanours. Statute law review. Volume 41. № 2. 2020. URL: 

https://academic.oup.com/slr/advance-article-

abstract/doi/10.1093/slr/hmaa006/5857572?redirectedFrom=fulltext (у співавт. з 

Вапнярчуком В.В., Беспалько І. Л.) – 0,3 друк. арк.  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://academic.oup.com/slr/advance-article-abstract/doi/10.1093/slr/hmaa006/5857572?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/slr/advance-article-abstract/doi/10.1093/slr/hmaa006/5857572?redirectedFrom=fulltext
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Немає. 

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

Не являюсь. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 

Не являюсь. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Не готувала. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не працювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не приймала участь. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Не приймала участь. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Не отримала. 

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
 
Протокол № ___ від ____________ 2020 р. 
 
 
Звіт склав                                                                               ас. Моторигіна М. Г. 
 
 
Зав. кафедрою                                                                   проф. Капліна О. В.   


