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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 
1.1. Протягом 2020 р. кафедра кримінального процесу продовжила розпочате у 

2011 р. дослідження наукових проблем в рамках пріоритетних напрямків цільової 

комплексної програми на 2011–2020 рр. «Судова влада: проблеми організації та 

діяльності», № 0111u000957 (науковий керівник –  завідувач кафедри, д.ю.н., проф. 

О. В.Капліна). 
 

1.2. Склад кафедри: 

1. Капліна О.В. –  завідувач  кафедри, д.ю.н., професор 

«Системні проблеми вітчизняного кримінального процесуального законодавства, 

визначені ЄСПЛ» (2,0 друк. арк.); 

Опубліковано 14,2 друк.арк. 
Енциклопедія: 

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 друк.арк.); 

Статті: 
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  (0,4 друк.арк.); 

2.Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr I. Maryniv, and 

Oksana V. Lazukova. The Burden of Criminal Procedural Proof. (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 (0,4 друк.арк.); 

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 (0,4 друк.арк.); 

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 (0,3 друк.арк.); 

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  (0,4 друк.арк.); 

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
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


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 (0,5 друк.арк.); 

7.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 друк.арк.); 

8.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 друк.арк.); 

9.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 друк.арк.); 

10.Капліна О.В., Маринів В.І., Демура М.І. Тимчасовий доступ до речей і документів: 

проблемні питання правозастосовної // Проблеми законності. – 2020. – Вип. 149. – С. 200-212. 

(Index Copernicus Google Scholar ERIH PLUS) (0,3 друк.арк.); 

11.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 друк.арк.); 

 12.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 друк.арк.); 

        13.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 друк.арк.). 

Навчально-методичні посібники: 
1.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. (2,2 друк. арк.); 

2.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. (1,7 друк. арк.); 

3.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. (2,2 друк. арк.); 

Тези: 
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 друк.арк.); 

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 друк.арк.); 

http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1599502891.pdf


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 друк.арк.); 

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 друк.арк.); 

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 друк.арк.). 

 

2. Вапнярчук В.В. – д.ю.н., доцент 

«Теоретичні й практичні проблеми кримінального процесуального 

доказування» (2,0 друк. арк.); 

Опубліковано 5,3 друк. арк. 
Статті: 
1. Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr I. Maryniv, and 

Oksana V. Lazukova. The Burden of Criminal Procedural Proof. Journal of Advanced Research in 

Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 1(39) Spring 2019. Craiova, Romania. Р. 386-394. 

(0,94 друк.арк.);  

2. Viacheslav V. Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi and Roman I. 

Tashian. Protection of ownership right in the court: the essence and particularities. Asia life sciences. 

The Asian International Journal of Life Scienses. ISSN: 0117-3375. Supplement 21 (2), 28 

December 2019. Р. 863-874. (1,2 друк.арк.);  

3. Вапнярчук В. В. Істотність порушень кримінальної процесуальної форми, як умова 

визнання доказів недопустимими. Вісник кримінального судочинства. Київ. 2019. № 4. С. 8-

16. (0,8 друк.арк.); 

4. Valery P. Gmyrko, Mykola Ye. Shumylo, Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, 

and Vasily P. Shybiko. Judicial Nature of Evidence in Criminal Proceeding Quarterly Volume X 

Issue 7(45) Winter 2019. Р. 1976-1983. (0,94 друк.арк.); 

5. 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. Quarterly Volume X Issue 7(45) Winter 2019. Р. 2146-2155. (1,1 

друк.арк.); 

Тези: 
1. Вапнярчук В. В. Заходи забезпечення кримінального провадження як способи 

формування доказової основи правової позиції суб’єктів доказування. Кримінальний процес: 

сучасний вимір та перспективні тенденції: 2-й Харків. кримінал. процесуал. полілог, 

присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення кримінал. провадження (м. 

Харків, 12 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2020. С. 24-28. (0,3 друк.арк.); 

2. Тези. Вапнярчук В. В. Щодо окремих питань початку досудового 

розслідування. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ 

столітті: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 16-17 жовтня 

2020 р.). Львів, 2020. С. 29-32. (0,2 друк.арк.); 
 

3. Дроздов О.М. – д.ю.н., доцент 



«Забезпечення єдності та сталості судової практики під час здійснення 

кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами»  

(2,0 друк. арк.); 

Опубліковано 26,7 друк. арк. 
Монографії: 

1.О. М. Дроздов. Провадження за нововиявленими та  виключними обставинами у 

кримінальному процесі України: теорія і практика в контексті європейських стандартів 

належної правової процедури: моногр. / О. М. Дроздов. Одеса : видавець ОДУВС, 2020. 390 с. 

(22,70 друк.арк.). 

Енциклопедія: 
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: арешт екстрадиційний, відмова у видачі особи (екстрадиції), дія 

кримінального процесуального закону в просторі, дія кримінального процесуального закону в 

часі, дія кримінального процесуального закону за колом осіб, екстрадиція, завдання 

кримінального провадження, запит про міжнародну правову допомогу, запитувана сторона, 

історичні типи кримінального процесу, компетентний орган, компетентний орган іноземної 

держави, міжнародної організації, кримінальне процесуальне законодавство україни, 

кримінальний процесуальний кодекс україни, міжнародна судова установа, міжнародне 

співробітництво, нововиявлені обставини, передача засуджених осіб, провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами, виключні обставини, кримінальне 

провадження у порядку перейняття, міжнародна правова допомога, установлення 

місцезнаходження радіолектронного засобу (2,5 друк.арк.). 
Статті: 

1.О. М. Дроздов. Окремі аспекти  захисту прав і законних інтересів громадян під час 

оцінки доказів, отриманих в результаті проведення спеціального слідчого експерименту. 

Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 1 (т) С. 44-49. (0,4 друк.арк.); 

2.О. М. Дроздов. Недопустимість підбурювання особи на вчинення злочину  під час 

проведення  агентурних операцій. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 2 (т) С. 

70-77. (0,4 друк.арк.); 

3.О. М. Дроздов. Оперативна закупка заборонених в обігу товарів з елементами 

провокації, як підстава визнання доказу недопустимим. Південноукраїнський правничий 

часопис. 2020. № 3-4 (т) С. 28-35. (0,4 друк.арк.); 

4. Drozdov O.M. Some indications of provocation of a person to commit an offense involving 

the gain of an undue advantage in the light of the decisions of the European human rights courts. 

European Reforms Bulletin. No 3. 2019. P. 18-21. (0,3 друк.арк.). 

 

4. Карпенко М.О. – к.ю.н., доцент 

«Процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про 

арешт» (2,0 друк.арк.) 

Опубліковано 9,0 друк.арк. 
Статті: 
1.Зміст поняття «обвинувачення»: теоретико-прикладний аспект. Карпенко М. О., Вчені 

записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки,  2020 р.  Випуск 5.  Том 31 (70). С. 

106-111 (0, 5 друк.арк.); 

1. The medical criterion of recognition of person's insanity defence: ukrainian and foreign 

experience. Автори: Maryniv, Volodymyr I; Karpenko, Mykhailo O; Berezhnyi, Oleksandr. 



Джерело: Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), Том: 72, Випуск: 12 cz 2 Стор.: 2609-

2614, Ідентифікатор PubMed: 32124794(0,5 друк.арк.); 

2.The Essence of The Philosophical Category „Truth”: Criminal Procedural Aspect. Автори: 

Viacheslav V. VAPNIARCHUK, Volodymyr A. ZHURAVEL, Volodymyr M. TROFYMENKO, 

Mykhailo O. KARPENKO.Джерело: ASTRA Salvensis, Supplement no. 1, 2020. Стор.: 273-290 

(0,5 друк.арк.). 

Навчально-методичні посібники: 
1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, М. О. 
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видання «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

2019. № 6. С. 460 – 464 (0.8. друк.арк.); 

2. «Врачебная тайна: медицинский, уголовно-процессуальный и философско-правовой 

аспекты её разглашения» //Georgial Medikal News. Ежемес. Научный журнал Тбилиси – Нью-

Йорк. 2020. № 9 (306). С. 166 – 171 (у співавторстві з Невельською-Гордеєвою О.П., Войтенко 

Д. О. загальний обсяг статті 1.5 друк. арк.) (особисто 0.5 друк.арк.).  

Тези: 

1. «Заходи забезпечення кримінального провадження як чинник ефективного досудового 

розслідування» //Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: П Харк. 

кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. питанням  застосування заходів забезпечення 

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

Шило. – Харків: Право. 2020. С. 20 – 23.  (0.28 друк.арк.) 

 

15.  Крицька І.О. – к.ю.н., асистент 

«Теоретико-прикладні аспекти забезпечення законності проведення 



процесуальних дій, спрямованих на формування доказової інформації у 

кримінальному провадженні» (1,5 друк.арк.); 

Опубліковано 3,8 друк.арк. 
Монографії: 

Розділ колективної монографії: 

Krytska I. Defects of legal technique and possible ways of their overcoming in the regulation of 

the formation of physical evidence and solving the issue about them in the criminal process of 

Ukraine. Improvement of the legal culture as a basis for the formation of civil society of modern 

times: collective monograph / O. Borschevska, O. Boryslavska, I. Kharaberiush, O. Krushnitska, etc. 

Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 75-92, (1,1 д.а) 

Статті: 
1.«Арест имущества с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств: 

некоторые спорные аспекты», «Закон и жизнь = Legea si Viata», № 1, (0,6 друк.арк.); 

2.«Щодо обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової 

інформації у кримінальному провадженні», «Форум права», № 60(1), (співавтори – Демура М. 

І., Клепка Д. І.) (0,25 друк.арк); 

3. «Забезпечення прав та законних інтересів особи в умовах «діджиталізації» 

кримінального провадження», «Часопис Київського університету права», №1, (співавтори – 

Демура М. І., Клепка Д. І.) (0,25 друк.арк); 

4. «Окремі питання визначення підслідності прокурором у кримінальному провадженні», 

«Juris Europensis Scientia», №3, (співавтори – Макаренко Н. А.) (0,25 друк.арк). 

Тези: 
1.«До питання про накладення арешту на гроші в безготівковій формі з метою 

забезпечення збереження речових доказів», ІІ Харк. кримінал. процесуал. полілог 

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

Харків. (0,25 друк.арк); 

2. «Імплементація окремих положень Конвенції про кіберзлочинність у кримінальне 

процесуальне законодавство України: сучасний стан і перспективи», ІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та 

кримінального процесу». 19 листопада 2020 р., м. Киів. (0,25 друк.арк); 

3. «Верифікація цифрових доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, основні 

підходи», Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діджиталізація та безпека». 

19 листопада 2020 р., м. Харків. (0,25 друк.арк); 

4.«Доріжка цифрових слідів»: доказове значення й окремі аспекти збирання та 

дослідження у кримінальному провадженні». Круглий стіл «Цифрові трансформації України 

2020: виклики та реалії». 18 вересня 2020 р., м. Харків. (0,25 д.а) (0,25 друк.арк); 

5. «До питання визначення органів і тканин людини як речового доказу у кримінальному 

провадженні». Круглий стіл «Теоретичні основи якості кримінального процесуального 

законодавства України». 24 грудня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. (у співавторстві з Клепкою 

Д. І.), авторський внесок – (0,15 друк.арк.) 

 

16.  Моторигіна М.Г. – к.ю.н., асистент 

«Проблеми забезпечення прав учасників з боку захисту у кримінальному 

провадженні» (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 
Статті: 
1.«Стандарти здійснення ефективного захисту захисником у кримінальному 

провадженні». «Питання боротьби зі злочинністю», Вип. 40 (0,7 друк.арк); 

2.«Legal regulation of cooperation in the field of forensic medical examination in criminal 

proceedings between Ukraine and the Republic of Poland». «Wiadomości Lekarskie», № 12 (у 

співавт. з Беспалько І. Л., Зуєвим В. В.) (0,3 друк.арк); 



3.«Specific Features of Criminal Proceeding Regarding Criminal Misdemeanours». «Statute 

law review», № 2 (у співавт. з Вапнярчуком В.В., Беспалько І. Л., Зуєвим В. В.) (0,3 друк.арк). 

Тези: 
1.«Проблеми забезпечення прав потерпілого при обранні, зміні, продовженні чи 

скасуванні запобіжного заходу». 1-й Харк. кримінал. процесуал. полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» 12 грудня 2019 р., м. Харків (0,2 друк.арк.). 

 

17.  Лазукова О.В. – к.ю.н., асистент 

«Кримінальне провадження в умовах дії особливих правових режимів» (1,5 

друк.арк.); 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 
Статті: 

 1.Vapniarchuk, V. V., Kaplina, O. V., Titko, I. A., Maryniv, V. I., & Lazukova, O. V. The 

Burden of Criminal Procedural Proof. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 

2019. 10 (1(39)). P. 386-394 (0,3 друк.арк.) 

Тези: 
1. Лазукова О. В. Спеціальне кримінальне провадження щодо осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності на 

тимчасово окупованій території. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми 

правозастосування: виклики ХХІ століття: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 20.11.2020 р., м. Харків. 2020. (0,3 друк.арк.); 

2. Лазукова О. В. Працівник «правоохоронного органу» у розумінні контексту частини 4 

статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. Trends in the development of 

modern scientific thought: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (23-

26.11.2020 р., Ванкувер, Канада). 2020. С. 240-243 (0,3 друк.арк.); 

3. Лазукова О. В.  Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого: 

окремі питання. Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 27-28.11.2020 р., м. Запоріжжя). 2020. (0,3 друк.арк.); 

4. Лазукова О. В. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень у разі втрати 

матеріалів кримінального провадження: окремі проблемні питання. Теоретичні та практичні 

проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІХ Всеукраїнського науково-

практичного семінару, 4 грудня 2020 р., м. Івано-Франківськ. 2020. (0,3 друк.арк.). 

 

18.  Лейба О.І. – к.ю.н., асистент 

«Система органів державної влади В Україні» (0,7 друк.арк.) 

Опубліковано 2 друк.арк. 
Статті: 
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)  (0,5 

друк.арк.); 

2.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 друк.арк.); 

3.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 

друк.арк.). 

Тези: 



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 друк.арк.); 

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 друк.арк.); 

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 

друк.арк.). 

 

1.3. Викладачі кафедри, які за звітний період не виконали науково-дослідну 

роботу в повному обсязі – відсутні. 

 

1.4 Діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із зазначенням суми 

договору – кафедра не здійснює діяльність на госпдоговірних засадах. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми 

полягає в тому, що до кримінального процесуального законодавства України постійно 

вносяться зміни та доповнення, які іноді суттєво змінюють правозастосовну практику, 

породжують правову невизначеність та сприяють виникненню  колізій та 

неузгодженостей. Це значною мірою актуалізує сферу наукових пошуків, спрямованих 

на поглиблене розуміння сутності нововведень, їх тлумачення та розробку наукових 

рекомендацій, спрямованих на законне застосування норм кримінального 

процесуального права, забезпечення під час правозастосовної діяльності прав та 

законних інтересів учасників кримінального провадження, реалізацію загальних засад 

кримінального провадження, досягнення його завдань. Крім того, функціонування 

Верховного Суду, Європейського суду з прав людини, обумовлює необхідність 

здійснення наукового пошуку скрізь призму практики функціонування цих судових 

установ, що також потребує перегляду сталих наукових позицій, напрацювання 

сучасних наукових підходів, які  б відповідали вимогам міжнародно-правових 

стандартів кримінальної процесуальної діяльності.   

1.6.  Наявність авторських свідоцтв та патентів. (Подано заявок на видачу 

охоронних документів, отримано охоронних документів) – відсутні. 

1.7.  Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає у тому, що в роботах науковців кафедри кримінального процесу 

запропоновані вперше, набули подальшого розвитку, удосконалені або досліджені: 

теоретичні основи кримінального процесуального доказування як системного явища; 

актуальні проблеми правового регулювання та застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження; кримінальні процесуальні наслідки вчиненого 

кримінального правопорушення, що мають майновий характер; проблеми, які 

виникають під час здійснення захисту в судовому провадженні у першій інстанції; 

правова природа феномену дефектів кримінального процесуального законодавства; 

стан правового регулювання участі потерпілого у процесі кримінального 

процесуального доказування; проблеми забезпечення прав та законних інтересів особи 

при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на основі 



аналізу сучасних досліджень в області механізмів забезпечення їх прав і законних 

інтересів; проблеми поняття та сутності диференціації кримінальної процесуальної 

форми; проблеми, що виникають на практиці під час встановлення меж доказування у 

кримінальному провадженні та участі захисника в процесі доказування, особливості 

кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 

проведення антитерористичної операції та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів також полягає в тому, що науковцями 

кафедри розроблені пропозиції та рекомендації, спрямовані на розуміння сутності 

окремих положень кримінального процесуального законодавства, які були внесені до 

кримінального процесуального законодавства протягом останніх років та суттєво 

змінили правозастосовну практику; були досліджені актуальні для сучасної 

правозастосовної практики проблеми, обумовлені наявністю прогалин кримінального 

процесуального регулювання або правової невизначеністю в ньому. Наукове і 

практичне значення виконаних співробітниками кафедри кримінального процесу робіт 

полягає в тому, що розробки науковців є внеском у вітчизняну кримінальну 

процесуальну науку, що відкриває нові напрями у її розвитку. Вони сприятимуть 

формуванню нової правозастосовної практики, навчанню практичних працівників та 

студентів правильно розуміти та застосовувати норми КПК України, формуванню 

нової правосвідомості. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1  Участь кафедри в законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні з 

наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів. 

Кафедра готувала наукові висновки на наступні законопроекти: 

- до проекту Закону України № 2411 від 11.11.2019 р. «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України»; 
- до проекту Закону України № 2519 від 03.12.2019 р. «Про внесення змін до 

Закону України «Про державне бюро розслідувань» щодо забезпечення 

досудового розслідування у окремих кримінальних провадженнях» та до 

проекту Закону України № 2560 від 09.12.2019 р «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, 

досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро 

розслідувань»; 
- до проекту Закону України № 2155 від 22.11.2019 р. «Про внесення змін до 

Розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень»; 
- до проекту Закону України № 3128 від 26.02.2020 р. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підслідності окремих кримінальних 

правопорушень Державному бюро розслідувань»; 
- до проекту Закону України № 4175 від 4.05.2020 р.  «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 органів»; 
- до проекту Закону України № 3795 від 03.07.2020 р.  «Про внесення змін до 



Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання 

судових рішень» ; 
- до проекту Закону України № 3676 від 17.06.2020 р.  «Про внесення змін до 

Закону України «Про державне бюро розслідувань»; 
- до проекту Закону України № 3897 від 17.07.2020 р.  «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо 

розмежування підслідності злочинів, вчинених у сфері використання 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційн

их мереж та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури »; 
- до проекту Закону України № 3009а від 26.08.2020 р.  «Про внесення змін до 

кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення 

реалізації функцій прокуратури»; 
- до проекту Закону України № 4003 від 01.09.2020 р.  «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії 

кібератакам»; 
- до проекту Закону України № 4175 від 30.09.2020 р.  «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав 

потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканності особи та 

домашнього насильства»; 
- до проекту Закону України № 4190 від 05.10.2020 р. «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». 

 

 
2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов Пленуму 

Верховного Суду України – протягом звітного періоду колектив кафедри участь не 

брав. 

2.3 Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих 

груп та ін. 

1.Д.ю.н., професор Капліна О. В. – член Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді (за кримінально-правовою спеціалізацією); член науково-

консультативної ради при Державному бюро розслідувань.  

2.Д.ю.н., доцент Дроздов О.М.  – член Науково-консультативної ради при Верховному 

Суді (за кримінально-правовою спеціалізацією); член Науково-консультативної ради 

при Конституційному Суді України (за кримінально-правовою спеціалізацією); член 

науково-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів України.  

3.К.ю.н., доцент Маринів В.І. – член Комісії з питань правової реформи (з питань 

розвитку юридичної освіти). 

 

2.4. Перелічити відповіді на запити Верховного Суду (з наданням короткого 

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували. 

Підготовлені наукові висновки на звернення:  

- судді Верховного суду 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. (д.ю.н.,професор Капліна О.В.);  



- 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. (д.ю.н.,професор Капліна О.В.); 

- 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. (д.ю.н.,професор Капліна 

О.В.); 

- 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. (д.ю.н., професор 

Капліна О.В., д.ю.н., доцент Дроздов О.М. ); 

- 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.(д.ю.н.,професор Капліна О.В., к.ю.н., доцент 

Туманянц А.Р); 

- судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду О.П. 

Могильного  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. 

(д.ю.н.,професор Капліна О.В.); 

- судді Касаційного кримінального суду Кравченка Станіслава Івановича у справі 

№ 133/3337/19 щодо можливості оскарження в апеляційному порядку ухвал 

слідчих суддів за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, 

прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР, які постановлені до 17 червня 2020 року.(д.ю.н., 

доцент Дроздов О.М); 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з наданням 

короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували – не готували. 

 

 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

 
2.6 Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, наукових 

конференцій (перелік). 

 

У звітному році кафедрою кримінального процесу разом з кафедрами 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого проведені наступні міжкафедральні 



та кафедральні науково-практичні 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-технічногопрогресу у кримінальній процесуальній 

формі», організатори – кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, (12.06.2020 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.); 

 

– кафедральний методичний семінар «Повноваження слідчого під час 

кримінального провадження», 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 кримінального 

процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, (30.06.2020 р.) ; 

 

– міжкафедральний методичний семінар «Формування стратегії науковх 

досліджень харківської школи кримінального процесуального права» організатори – 

кафедра кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, (09.11.2020 р.); 

 



– міжкафедральний методичний семінар «Сучасні освітні технології у 

викладанні права» організатори – кафедра кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (12.12.2020 р.); 

 

2.7 Участь викладачів у конференціях (вказати повну назву конференції та 

викладачів, які взяли участь, спочатку виділити міжнародні). 
№ 

п/п 
Термін проведення конференції, назва, місто Кількість викладачів 

кафедри, які взяли 

участь 

Міжнародні 

1.  The 6th International scientific and practical 

conference “Dynamics of the development of world 

science (м. Торонто, Канада 19-21 лютого 2020 р.) 

2 

2.  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); 

1 

3.  2nd International Scientific and Practical Conference 

«International Forum: Problems and Scientific 

Solutions» (Melbourne, Australia,March 6-8, 2020,). 

1 

4.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень»,. (м. Запоріжжя 8-9 

травня 2020 року) 

1 

5.  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.) 

1 

6.  Міжнародна науково-практична конференція 

«П’яті Таврійські юридичні наукові читання»( м. 

Київ 15-16 травня 2020 року, Таврійський 

національний університет імені В. І. 

Вернадського,) 

1 

7.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві» (м. Харків, 22 травня 2020 р. В он-

лайн режимі на платформі ZOOM). 

1 

8.  VІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 

року. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.    

1 

9.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Розбудова правової держави в Україні: реалії та 

перспективи». (м. Одеса, 29 травня 2020 року, 

Національний університет «Одеська юридична 

1 



академія») 

10.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Удосконалення механізму правового регулювання 

суспільних відносин з урахуванням зарубіжного 

досвіду»(м. Київ, 1 червня 2020 року, Таврійський 

національний університет імені В. І. Вернадського) 

1 

11.  Міжнародна науково-практична конференція : 

«Сучасний стан та перспективи розвитку держави і 

права» (19-20 червня 2020 р.) 

1 

12.  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 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. (25 червня 2020 р.)     

1 

13.  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" 

1 

14.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Львів, 16-17 

жовтня 2020 р.). 

1 

15.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Юридична наука, законодавство і правозастосовна 

практика: закономірності та тенденції розвитку»( 

м. Люблін, Республіка Польща, 30-31 жовтня 2020 

р. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.) 

1 

16.  ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні питання судової 

експертології, криміналістики та кримінального 

процесу». (м. Київ, 12 листопада 2020 р.) 

5 

17.  Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Діджиталізація та безпека». (м. 

Харків, 19 листопада 2020 р.) 

20 

18.  Міжнародна науково-практична конференція: 

«Юридична осінь 2020» (м. Харків, 20 листопада 

2020 р.) 

2 

19.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Государство и право в ХХІ веке», посвященная 

95-летию юридического факультета  Белорусского 

государственного университета года (г. Минск 26-

1 



27 ноября 2020). В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM.    

20.  Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні погляди на актуальні питання правових 

наук» (27-28.11.2020 р., м. Запоріжжя). 

1 

21.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан та 

перспективи розвитку». (м. Харків, 17 грудня 2020 

року. В он-лайн режимі на платформі ZOOM.) 

1 

22.  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.    

1  

23.  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.    

1  

24.  Практическая конференция  «II Минские 

криминалистические чтения» Організатор 

Учреждение образования "Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" (г. Минск) В 

он-лайн режимі на платформі ZOOM.    

1  

25.  X Міжнародна науково-практична конференція 

«Trends in the development of modern scientific 

thought» (23-26.11.2020 р., Ванкувер, Канада) 

1 

Всеукраїнські 

1 Всеукраїнська науково-практична конференція з 

нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і 

криміналістики Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів 24 січня 

2020 р.) 

1 

2 Всеукраїнська заочна науково-практична 

конференція «Засади функціонування кримінальної 

юстиції» (м. Хмельницький,15 травня 2020 року, 

Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова) 

1 

3 V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теоретичні питання юриспруденції і проблеми 

правозастосування: виклики ХХІ століття», 

організатори  Науково-дослідний інститут 

публічної політики і соціальних наук (20.11.2020 

р.); 

1 



4 ХІ Всеукраїнська школа з кримінального права та 

процесу, організатори  Харківський осередок Ліги 

студентів АПУ (21-22.11.2020 р.); 

1 

5 ІХ Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Теоретичні та практичні проблеми розвитку 
кримінального права і процесу» (04.12.2020 р., м. 

Івано-Франківськ); 

1 

Усього 30 55 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

– The 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of 

world science (19-21 лютого 2020 р, м. Торонто, Канада.), (д.ю.н., професор Капліна О.В., 

к.ю.н., асистент Крицька І.О.); 

– 2nd International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and 

Scientific Solutions» (March 6-8, 2020, Melbourne, Australia), (к.ю.н., асистент Лейба О.А.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука, законодавство і 

правозастосовна практика: закономірності та тенденції розвитку»(30-31 жовтня 2020р., м. 

Люблін, Республіка Польща, в он-лайн режимі на платформі ZOOM), (к.ю.н., асистент 

Корчева Т.В.); 

– X Міжнародна науково-практична конференція «Trends in the development of modern 

scientific thought» (23-26.11.2020 р., Ванкувер, Канада) (к.ю.н., асистент Лазукова О.В.); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Государство и право в ХХІ веке», 

посвященная 95-летию юридического факультета Белорусского государственного 

университета (26-27 листопада 2020р., м. Мінск), (д.ю.н., професор Капліна О.В.); 

– Международная научно-практическая конференция  «II Минские 

криминалистические чтения» Організатор Учреждение образования "Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь" (10 грудня 2020 р., м. Мінск) В он-лайн режимі на 

платформі ZOOM. (д.ю.н., професор Капліна О.В.); 
 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

3.1. Список опублікованих за звітний період монографій (автор, назва, обсяг в 

друк.арк) 2 (23,8 друк.арк.) 
1. Krytska I. Defects of legal technique and possible ways of their overcoming in the regulation 

of the formation of physical evidence and solving the issue about them in the criminal process of 

Ukraine. Improvement of the legal culture as a basis for the formation of civil society of modern 

times: collective monograph / O. Borschevska, O. Boryslavska, I. Kharaberiush, O. Krushnitska, etc. 

Lviv-Torun: Liha-Pres, 2020. P. 75-92, (1,1 д.а); 

2. О. М. Дроздов. Провадження за нововиявленими та  виключними обставинами у 

кримінальному процесі України: теорія і практика в контексті європейських стандартів 

належної правової процедури: моногр. / О. М. Дроздов. Одеса : видавець ОДУВС, 2020. 390 с. 

(22,70 друк.арк.). 

3.2. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників (автор, 

назва, обсяг в друк.арк.). 
1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, М. О. 

Карпенко, В. І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило]. – Харків : Право, 

2020. – 296 с. (7,2 друк.арк.) 

2. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до складання вступного випробування 



в магістратуру у форматі ЗНО / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. 

Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило]. – Харків : Право, 2020. – 226 с. (6,2 друк.арк.) 

3. 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. (7.2 друк.арк.) 

3.3. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 66 (29,38 друк.арк.) 

з них: 

3.3.1. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік: 16 (14,9 друк.арк.) 
1. Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr I. Maryniv, and 

Oksana V. Lazukova. The Burden of Criminal Procedural Proof. Journal of Advanced Research in 

Law and Economics. Quarterly Volume X Issue 1(39) Spring 2019. Craiova, Romania. Р. 386-394. 

(1,6 друк.арк.); 

2. Viacheslav V. Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi and Roman I. 

Tashian. Protection of ownership right in the court: the essence and particularities. Asia life sciences. 

The Asian International Journal of Life Scienses. ISSN: 0117-3375. Supplement 21 (2), 28 

December 2019. Р. 863-874. (1,2 д.а); 

3. Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. Conceptual 

approaches to understanding the essence of proof in the science of criminal process in Ukraine. 2019. 

Journal of Advanced Research in Law and Economics. (1,65 друк.арк.) 

4. 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 (0,9 

друк.арк.); 

5. Viacheslav V., Motorуhina M., Bespalko I. Specific Features of Criminal Proceeding 

Regarding Criminal Misdemeanours. Statute law review. Volume 41. № 2. 2020. (0,9 друк.арк.); 

6. Klepka D. I., Krytska I. O., Sydorenko A. S. Obligation of the disclosure of medical 

confidential information in criminal proceedings. Wiadomosci Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 12 cz. 

II, P.2602-2608. (0,25 друк.арк.); 

7. Корчева Т.В. «Врачебная тайна: медицинский, уголовно-процессуальный и 

философско-правовой аспекты её разглашения» //Georgial Medikal News. Ежемес. Научный 

журнал. Тбилиси – Нью-Йорк. 2020. № 9 (306). С. 166 – 171 (0,9 друк.арк.); 

8. Maryniv V. I., Karpenko M. O., Berezhnyi O. I. The medical criterion of recognition of 

person's insanity defence: ukrainian and foreign experience. Wiadomoњci Lekarskie. 2019. Volume 

72, Issue 12, part 2. P. 2609    ̶  2614. (1,5 друк.арк.); 

9. V. Vapniarchuk, Volodymyr A. Zhuravel, Volodymyr M. Trofymenko, Mykhailo O. 

Karpenko The Essence of The Philosophical Category „Truth”: Criminal Procedural Aspect. Автори: 

Viacheslav. ASTRA Salvensis, Supplement no. 1, 2020. Стор.: 273-290 (1.0 друк.арк.) 

10. Zuiev V., Motoryhina M., Bespalko I. 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 (0,9 друк.арк.) 

11. Olga I. Tyshchenko, 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). (1 друк.арк.). 

12. 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».(0,2 

друк.арк.); 

13. Oleksandr Shevchuk, Yuliia Mekh, Volodymyr Maryniv. Aspects of legal regulation of 

the provision of medical services. Amazonia Investiga. 2020. Volume 9, Issue 27. P. 357 366.  

(0,3 друк. арк.); 

14.Oksana V. Kaplina, Nikolay Y. Shumylo, Svitlana L. Sharenko Medical errors: patients’ 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


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  (0,8 друк.арк.); 

15.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 (0,8 друк.арк.); 

16. 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  (1.0 друк.арк.). 

 

3.3.2. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік 19 (11,79 друк.арк.) 
1. Вапнярчук В. В. Істотність порушень кримінальної процесуальної форми, як умова 

визнання доказів недопустимими. Вісник кримінального судочинства. Київ. 2019. № 4. С. 8-16. 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща). (0,8 друк.арк.); 

2. Мирошниченко Т.М. «Реалізація нормативного змісту засад кримінального 

провадження у ході тимчасового доступу до речей і документів як засобу забезпечення 

доказової діяльності». – Зб.: «Науковий вісник публічного і приватного права». – 2020. - №4. – 

С. 179-184 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International. (Республіка Польща). (0.84 друк.арк.); 

3. Мирошниченко Т.М. “Окремі питання реалізації нормативного змісту засади 

недоторканності житла чи іншого володіння особи у ході кримінального процесуального 

доказування”. – Зб.: «Науковий вісник публічного і приватного права”. – 2020. – №5.  – С.                  

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща). (0,7 друк.арк.); 

4.  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. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща). (0,7 друк.арк.); 

6. Туманянц А.Р. Окремі проблеми практики накладення арешту на особисті документи 

в кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2020. № 2 Ч. 3.С. 171-178. Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща) (0.5 друк.арк.); 

7.Демура М.І. Новелізація кримінального процесуального законодавства у сфері 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 1. С. 247 – 249 Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) (0.5 друк.арк.); 

8.Демура М.І., Крицька І.О., Клепка Д.І. Щодо обмеження прав особи під час 

вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні. Форум 

права. 2020. № 1. С. 37-46 Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща) (0.75 друк.арк.); 

9.Демура М.І., Крицька І.О., Клепка Д.І Забезпечення прав та законних інтересів особи 

в умовах «діджиталізації» кримінального провадження. Часопис Київського університету 

права. 2020. № 1. С. 295 – Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща).(«HeinOnline» (США) (0.75 друк.арк.); 

10.Капліна О.В., Маринів В.І., Демура М.І. Тимчасовий доступ до речей і документів: 

проблеми застосування. Проблеми законності. № 149. С. 200-212 Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) (0.9 

друк.арк.); 

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
http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1599502891.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


11.Крицька І. О., Макаренко Н. А. Окремі питання визначення підслідності прокурором 

у кримінальному провадженні. Juris Europensis Scientia. 2020. №3 (у редакції). Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща) (0.25 друк.арк.); 

12. Корчева Т.В. «Ефективність досудового розслідування: визначення поняття» 

//Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 2019. № 6. С. 460 – 464 Журнал включено до міжнародної 

науковометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща) (0.8. друк.арк.); 

13.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. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща) (0.7 друк.арк.); 

14.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. Журнал 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. (Республіка 

Польща) (0,5 друк.арк.); 

15.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 друк.арк.); 

16.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 друк.арк.); 

17.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 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща) (0,9 друк.арк.); 

  18.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 друк.арк.); 

19.Капліна О.В. Проблеми безпосереднього дослідження судом результатів невербальних 

та змішаних слідчих (розшукових) дій // Проблеми законності. - №151. – 2020. –  (Index 

Copernicus Google Scholar ERIH PLUS) Журнал включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International. (Республіка Польща) (0,7 друк.арк.). 

 

3.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(Scopus та Web of Science): 

1. Д.ю.н., професор Капліна О.В. – 2; 

2. Д.ю.н., доцент Вапнярчук В.В. – 2; 

3. К.ю.н., доцент Маринів В.І. – 2; 

4. К.ю.н., асистент Лазукова О.В. – 1; 

 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до 

друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1 Viacheslav V. 

VAPNIARCHUK, 

Volodymyr A. 

ZHURAVEL, 

Volodymyr M. 

TROFYMENKO, 

Mykhailo O. 

KARPENKO 

 

The Essence of 

The Philosophical 

Category „Truth”: 

Criminal 

Procedural Aspect. 

ASTRA Salvensis Supplement no. 1, 

2020. Стор.: 273-

290 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моногра

фії 

Наукові статті 

в наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповідей та 

наук. 

повідомлень 

на 

конференціях 

Підручник

и та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

МОН  

Підручники, 

навчальні 

посібники 

без грифу 

МОН 

Збірники 

нормативн

ої 

літератури 

Кодекси, 

комента

рі 

 

106/88,48 2/23,8 66/29,38 34/9,03 0 3/20,6 0 0 

 

3.5. Вказати тих викладачів, які за минулий рік не надрукували жодної 

наукової роботи, викласти причини відсутності публікацій –відсутні. 

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ 
4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т.ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). 

Протягом звітного періоду професорсько-викладацьким складом кафедри 

кримінального процесу були прочитані лекції (26 год.) для слухачів курсу підвищення 

кваліфікації керівного складу оперативних підрозділів регіональних органів СБ 

України. 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики, роботи 

місцевих рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження, за якими 

підготовлено відповідні подання (вказати назву організації, де проводилися 

дослідження, сформульовані підсумки та пропозиції, необхідно перелічити 

підготовлені та подані практичними органами доповідні записки, вказати на їх 

практичне значення, коротко). 



4.3 Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів місцевої 

влади та ін. 

- науковий висновок на запит Генерального прокурора України №05/4/1-25 вих-20 

від 18.05.2020 р. щодо доктринального тлумачення окремих положень КПК 

України щодо початку досудового розслідування(д.ю.н.,доцент Вапнярчук В.В.); 
- науково-правовий висновок за запитом адвоката Багаурі О. В. (вих. №_37/к-20 

від 03.03.2020 р.) щодо доктринального тлумачення положень чинного 

кримінального процесуального законодавства, яке регулює окремі питання 

порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, 

технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх 

зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час 

кримінального провадження(д.ю.н., доцент Вапнярчук В.В.); 

- науково-правовий висновок за запитом адвоката Шупені В.М. (вх..128-01-1543 

від 01.10.2020 р.) щодо доктринального тлумачення положень чинного 

кримінального процесуального законодавства, які регулюють питання правової 

природи окремих слідчих (розшукових) дій та здійснення судового контролю за 

їх проведенням(д.ю.н., професор Капліна О.В., д.ю.н., доцент Вапнярчук В.В.); 

- науково-правовий висновок за запитом адвоката  Слюсаря А.М. (№ 128-01-1682 

від 27.10.2020 р.) стосовно тлумачення окремих положень кримінального 

процесуального кодексу України (д.ю.н., професор Капліна О.В.) 

- науково-правовий висновок за запитом адвоката Слюсаря А.М. (від 08.10.2020 

р.) щодо доктринального тлумачення окремих положень КПК України, які 

регулюють питання здійснення процесуального керівництва(к.ю.н., доцент 

Карпенко М.О.); 

- науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Тараса Костіва 

відносно правомірності дії суду апеляційної інстанції щодо скасування вироку 

чи ухвали суду і призначення нового судового розгляд у суді першої інстанції з 

мотивів невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам 

кримінального провадження(к.ю.н., доцент Карпенко М.О.); 

- науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Яценко Дениса 

відносно повноважень прокурора при визначенні підслідності(к.ю.н., доцент 

Карпенко М.О.); 

- науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Гнідого Олексія 

відносно процедури вручення обвинувального акту (к.ю.н., доцент Карпенко 

М.О.); 

 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та докторських 

дисертацій. 

За звітний період захищені наступні дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»: 

 1.Котова А.С. «Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному 

провадженні» – науковий керівник доктор юридичних наук, професор О. В. Капліна. 

(29.10.2020 р.); 



 2.Чернобаєв С.І. «Повноваження слідчого під час досудового розслідування» – 

науковий керівник  кандидат юридичних наук, доцент М.О. Карпенко (30.10.2020); 

 3.Савенко М.Є. «Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, 

постановлених під час досудового розслідування» – науковий керівник доктор 

юридичних наук, професор О. В. Капліна. (30.10.2020 р.). 

За звітний період захищені наступні дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: 

1.Лисаченко С.Л. «Засоби отримання відомостей від особи у досудовому 

кримінальному провадженні» – науковий керівник доктор юридичних наук, професор 

О. В. Капліна. (23.10.2020 р.); 

2.Літкевич Д.О. «Теоретико-правові основи використання досягнень науково-

технічного прогресу у кримінальній процесуальній формі» – науковий керівник  

доктор юридичних наук, доцент В. М. Трофименко (09.11.2020 р.). 
 

5.2. Назвати викладачів, які не мають наукового ступеня –  відсутні.  

5.3. Підготовка відгуків на дисертацій (вказати кількість наданих рецензій 

окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Кандидатські –0 ; докторські – 1.  

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські (окремо 

кількісні показники). 

Кандидатські – 3;  докторські – 0 . 

 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 

друкованих засобах масової інформації. 

К.ю.н., асистеном Лазуковою О.В. було проведено профорієнтаційну роботу серед 

учнів 9-11 класів закладів освіти Нікольського району Донецької області. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників. 

Велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. На кафедрі 

працюють 4 наукових гуртки (наукові керівники – Капліна О. В., Вапнярчук В.В., 

Карпенко М.О., Туманянц А.Р.), в яких щорічно приймають участь 150-200 студентів. 

За підсумками роботи наукових гуртків вже десять років поспіль у квітні-травні 

проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів 

«Кримінальний процес очима молодих дослідників» та окремим збірником друкуються 

її матеріали». В звітному році під науковим керівництвом викладачів кафедри студенти 

взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських творчих і наукових робіт 2020 

«Прокуратура та громадські активісти: чи можливе налагодження взаємодії». 

  
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк.арк:  

1. Тези: 61 (8.95 друк.арк.) 



2.Статті: 10 (5.9 друк.арк.)  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк.арк: 

1.Статті: 2 (1 друк.арк.) 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1.Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій (яких). 

1. Д.ю.н., професор Капліна О.В. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Вісник кримінального судочинства» (м. Київ), редакційної колегії збірника 

збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» 

(Харків), редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник прокуратури» 

(Київ), редакційної ради юридичного журналу «Право України» (Київ), редакційної 

ради науково-практичного журналу «Предварительное следствие» (Мінськ, Республіка 

Білорусь);  

2. Д.ю.н., доцент Дроздов О.М. є членом редакційної ради юридичного журналу 

«Право України» (Київ); редакційної колегії науково-практичного юридичного 

журналу «Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»; редакційної колегії 

Науково-практичного журналу «Світ науки та освіти» (The World of Science and 

Education). 

3. К.ю.н., доцент Маринів В.І. є членом редакційної колегії електронного юридичного 

журналу «Вісник Асоціації кримінального права України» та збірки наукових праць 

«Питання боротьби зі злочинністю» Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса. 

 

 

9.ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ.  

1.Д.ю.н., професор Капліна О.В. – грамота Верховної Ради України «За заслуги перед 

Українським народом»; за плідну працю та вагомий особистий внесок у забезпечення 

діяльності Верховного Суду та з нагоди Дня Конституції оголошено подяку 

Верховного суду. 

2.Д.ю.н., доцент Дроздов О.М. – подяка Голови Національної асоціації адвокатів 

України. 

3.К.ю.н., доцент Карпенко М.О – грамота за розвиток вітчизняного волейболу. 

4.К.ю.н., доцент Тищенко О.І. – подяка Харківської обласної організації Союзу 

юристів України з нагоди святкування 8 жовтня 2020 року Дня юриста. 
5.К.ю.н., доцент Туманянц А.Р. –  подяка Служби Безпеки України. 

 

Завідувач кафедри  

кримінального процесу                             О. В. Капліна 

 

 


