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Індивідуальний звіт викладача кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за 2020 р. 
 

1.  Прізвище, ім’я та по-батькові: Тищенко Ольга Ігорівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент 

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

«Особливості застосування окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження: теоретичний та практичний аспект» (2,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Особливості застосування окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження: теоретичний та практичний аспект» (1,5 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: а) проведено дослідження 

актуальних питань поміщення особи до медичного закладу з метою 

проведення судово-психіатричної експертизи (далі – СПЕ) в межах якого: а) 

виокремлені та узагальнені правові позиції ЄСПЛ щодо дотримання прав осіб, 

які страждають на психічні розлади; б) виявлено рівень відповідності сучасної 

практики поміщення особи до медичного закладу з метою проведення СПЕ 

міжнародним стандартам та правовим позиціям ЄСПЛ в аспекті забезпечення 

права на свободу та особисту недоторканність особи (§ 1 ст. 5 Конвенції); 

в) проаналізовано ступінь екстраполяції вказаних позицій на діяльність 

лікарів-психіатрів; г) запропоновано оптимальні шляхи вирішення існуючих 

проблем в аспекті забезпечення прав особи при поміщенні її до медичного 

закладу для проведення стаціонарної СПЕ. 

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

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не 

здійснювалась. 
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5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 

здійснювалась. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: проводилось: (а) узагальнення 

національної судової практики та практики ЄСПЛ щодо особливостей 

застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні 

розлади; (б)  узагальнення національної практики та практики ЄСПЛ з питань 

перебування осіб в установах, які проводять стаціонарну судово-психіатричну 

експертизу; (в) анкетування 18 лікарів-психіатрів, які практикують у сфері 

проведення судово-психіатричних експертиз (були опитані лікарі-психіатри, 

які працюють у державних психіатричних клініках міст Одеси, Полтави, 

Харкова) з питань проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів: не здійснювала.  

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: не 

здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: лекції для співробітників СБУ 

за темами: «Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні», 

«Заходи забезпечення кримінального провадження». 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

- підготовка пропозицій на запит офісу Президента на 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» № 3335-1; 

- підготовка пропозицій до Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення 

реалізації функцій прокуратури»; 
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- підготовка пропозицій до 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» № 4109. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): не є, не 

входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення):  

- медико-правовий форум «Конституційні засади медичної реформи в 

Україні», 5-6 грудня 2019 р., м. Харків (НЮУ імені Ярослава Мудрого); 

- ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», 12 грудня 2019 р., м. 

Харків (НЮУ імені Ярослава Мудрого); 

- інтернет-конференція «Нормативно-правова модель досудового 

розслідування за чинним КПК» 15 жовтня 2020 р. (організатор – Київський 

регіональний центр АПрНУ); 

- вебінар «Провокація злочину та її приховування» 29 квітня 2020 р. 

(організатор доц. кафедри крим. процесу О. М. Дроздов, д.ю.н., професорка І. 

В. Гловюк); 

- вебінар «Діджиталізація кримінального процесу» 24 квітня 2020 р. 

(організатор ас. кафедри крим. процесу І. В. Крицька); 

- вебінар «Аналітичний огляд окремих ключових рішень ЄСПЛ» 23 квітня 

2020 р. (організатор доц. кафедри крим. процесу О. М. Дроздов). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

 

Статті:  

1. «Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають 

на психічні розлади: національний вимір», «Вісник Академії правових наук 
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України», № 1, 1,3 друк. арк.  (у співавторстві із Тітко І. А., особистий внесок – 0,7 

друк. арк.). 

 2. «Placement of a person in a medical institution in order to conduct a psychiatric 

examination: international standards and national realities», «Wiadomości Lekarskie», 

№ LXXIII, ISSUE 9 PART II, 0,86 друк. арк. (у співавторстві із Тітко І. А., 

особистий внесок – 0,5 д.а.). 

 Тези:  

1. «Європейські стандарти дотримання прав особи при застосуванні 

примусових заходів медичного характеру в кримінальному провадженні»/ 

Ольга І. Тищенко, Олена А. Лейба, Иван А. Тітко / Конституційні засади 

медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 

6 груд. 2019р.). Харків : Право, 2019. С. 91-92. (всього 104 с.) 

2. «Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено 

арешт: окремі проблеми» / Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції : II 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. 124-126 (0,3 д.а.)  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science:  

1) Olga I. Tyshchenko, Ivan A. Titko. Placement of a person in a medical 

institution in order to conduct a psychiatric examination: international standards and 

national realities // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 9 PART II, 

SEPTEMBER 2020. – Р. 2020-2025 (Scopus) (загальний обсяг – 0,9 друк. арк., 

особистий внесок – 0,5 друк. арк.). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

 1) Тищенко О.І., Тітко І.А. Особливості застосування запобіжних заходів 

щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір // Вісник 

Академії правових наук України. № 1. 2020. С. 147-161. (Index Copernicus) 

(загальний обсяг – 1,3 друк. арк., особистий внесок – 0,7 друк. арк.); 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: не являюся 

членом редакційної колегії.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: у 2020 р. входила до 

складу разової спеціалізованої ради: ДФ 64.086.005 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, м. Харків (захист 

дисертації Лисачанка С.Л. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»). 

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 співробітничала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не брала.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не брала.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: Подяка Харківської 

обласної організації Союзу юристів України з нагоди святкування 8 жовтня 

2020 року Дня юриста. 

 

20  листопада  2020 р.                                                                          О. І. Тищенко 
 
Звіт затверджений на засіданні кафедри  
кримінального процесу 
протокол  №      від      листопада 2020 р. 
 
Завідувач кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого,  
доктор юридичних наук, професор                                                   О. В. Капліна    


