
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ЗАВІДУЮЧОЇ КАФЕДРИ  
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1. Капліна Оксана Володимирівна  

2. Доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри кримінального 

процесу Національного юридичної університету імені Ярослава Мудрого  

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

«Моральні цінності в сучасній парадигмі кримінального процесу».  

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

«Моральні цінності та дотримання прав людини в сучасній парадигмі 

кримінального процесу». 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

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

повідомлень та ін.). 

а) підготовлений розділ навчально-практичного посібника  «Етика судді, 

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

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

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

під час закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами.   

б) у співавторстві з академіком НАПрНУ В.Т. Нором підготовлений 

розділ у колективну монографію «Правова наука України: сучасний стан, 

виклики та перспективи розвитку» до 30-річчя незалежності України та 25 

річчя Конституції України.   

в) підготовлено 4 статті та 3 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. Всі статті опубліковані у виданнях, які входять до 

наукометричних баз Scopus та Web of Sciences;  

г) підготовлено 3 навчальних посібника для підготовки до іспиту, 

державного іспиту та зовнішнього незалежного тестування, робочий зошит з 

кримінального процесу.   
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4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором, на 

підставі системного аналізу чинного кримінального процесуального 

законодавства (в контексті його ефективності для правозастосовної діяльності, 

вимог законодавчої техніки, забезпечення прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, відповідності практиці ЄСПЛ) проаналізовані 

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

з імплементацією прецедентної практики ЄСПЛ у національне кримінальне 

процесуальне законодавство, трансформації національної моделі кримінального 

провадження на підставі практики Європейського суду з прав людини. 

Окремим сегментом наукового пошуку, що обумовило його новизну, були 

проблеми забезпечення прав особи в контексті ст. 1 Першого Протоколу до 

ЄСПЛ.  

Елементи наукової новизни має проведене дослідження стосовно 

дотримання прав дитини під час здійснення кримінального провадження. 

Зокрема, висловлені пропозиції стосовно удосконалення процедури отримання 

відомостей, які надаються під час допиту малолітніми та неповнолітніми 

свідками щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні; стосовно 

унормування принципів правосуддя дружнього до дитини. Вказані питання 

розсилаються розглянуті скрізь призму міжнародних стандартів забезпечення 

прав неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні.  

Окремим аспектом наукового дослідження стали проблеми проведення 

судової реформи в Україні.   

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

У межах функціонування робочої групі з реформування кримінальної 

юстиції Комісії з питань правової реформи розроблений проект Закону України 

«Про внесення змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу 

України», внесений до Верховної Ради України як невідкладний.  
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Висловлені пропозиції та зауваження щодо наступних проектів Законів 

України:    

- на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України стосовно удосконалення державної політики управління об'єктами 

державної і комунальної власності» (реєстраційний № 4573 від 04.01.2021) 

(січень 2021 р.);  

- на проект Закону України «Про внесення змін до деяких положень 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення 

ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 4661 від 27.01.2021 р.) 

(лютий 2021 р.);  

 - проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів» (січень 2021 р.) 

- на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо особливостей застосування запобіжних 

заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки) 

(реєстр. № 5505 від 18.05.2021р.) (травень 2021 р.)  

- на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо започаткування реальної судової реформи в частині 

забезпечення єдності судової практики та рівності учасників судових 

проваджень перед законом», внесений до Верховної Ради України народним 

депутатом С. В. Власенком, (реєстр. номер 5565 від 26.05.21 р.) (червень 2021 

р.);  

- на проект Закону України «Про внесення змін до статті 100 

Кримінального процесуального кодексу України щодо переліку активів, які 

передаються в управління до Національного агентства України з питань 
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виявлення та розшуку активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів» (реєстраційний № 5826 від 26.07.2021) (вересень 2021 р.) 

на проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо врегулювання окремих питань 

застосування запобіжних заходів в кримінальному провадженні 

- на проекту Методичних рекомендацій щодо прокурорського нагляду за 

додержанням конституційних прав особи при затриманні та триманні в органах 

поліції (звернення прокуратури Харківської області).   

- на проект Закону України "Щодо закріплення спеціальної підстави для 

звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 321-3 КК України"  (реєстр. 

№ 6084) (листопад 2021 р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Консультантом комітетів Верховної Ради України не працюю 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України: 

- член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (за 

кримінально-правовою спеціалізацією);  

- член науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Проведені узагальнення правозастосовної практики:  

- проведено узагальнення практики проведення огляду та обшуку під час 

здійснення кримінального провадження;  

- проведено узагальнення практики реалізації положень глави 25 КПК 

України.   

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів. 

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

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Підготовлені наукові висновки на звернення:  

- Верховного Суду (лист № 417/0/26-21 від 12 липня 2021 р.) стосовно 

тлумачення ч. 3 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 309, ч. 3 ст. 392 та п. 7 ч. 1 ст. 

393 КПК України. (вересень 2021 р.);  

- Верховного Суду стосовно тлумачення окремих положень ст. 41 КПК 

України (листопад 2021 р.).  

- Верховного Суду щодо доктринального тлумачення положень п. 5 ч. 2 

ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України (листопад 2021 р.)  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Практичним працівникам лекції не читала 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

- Підготовлений висновок на запити АПУ стосовно застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження до судді Конституційного Суду 

України у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності 

(січень 2021 р.) 

- За запитом Служби безпеки України №30/6512 від 16 червня 2021 р. 

підготовлений науковий висновок стосовно застосування окремих положень 

Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (липень 2021 р.).  

- На лист Заступника Голови Вищої ради правосуддя О. Маловацького від 

15 січня 2021 року про надання пропозицій щодо нагальних питань діяльності 

судової влади, вирішення яких потребує удосконалення законодавства  

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

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

Не є депутатом місцевої ради, не вхожу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 
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–  Круглий стіл "Международные и национальные стандарты в сфере 

производства задержания, применения мер пресечения" (м. Мінськ, Институт 

Следственного комитета Республіки Беларусь) (2 люторго 2021 р.) На 

платформі zoom 

– Всеукраїнський круглий стіл «ОФІЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ОНОВЛЕННЯ 

ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:  ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ» 25 лютого 2021 (платформа zoom)  

– Вебінар: «Суд присяжних в Грузії: законодавче регулювання та 

отримані уроки.» // Програмою USAID «Нове правосуддя» на підтримку 

ініціативи по запровадженню класичного суду присяжних в систему 

правосуддя України на виконання положень Конституції щодо безпосередньої 

участі народу у здійсненні правосуддя. (25 березня 2021 р.) На платформі zoom 

– Вебінар «Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді 

першої інстанції» // Організатор Верховний Суд (25 березня 2021 р.) 

(платформа zoom).  

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві" Організатори: МОН 

України, Національний юридичний університет України, імені Ярослава 

Мудрого, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія 

тощо. (26 березня 2021 р.) 

– Міжнародна науково-практична конференція «Судово-експертна 

діяльність в Службі безпеки України: актуальні питання теорії та практики», 

присвячена Дню створення Служби безпеки України // Український науково-

дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки 

України (31 березня 2021 р.)    

– Вебінар «Ухвалення судових рішень» Організатор: Національна школа 

суддів України за сприяння Програми USAID «Нове правосуддя» та у співпраці 

з Національним суддівським коледжем у місті Ріно (США) розпочинає нову 

серію відкритих вебінарів різної тематики для суддів, їх помічників та 

працівників апарату суду. (20 квітня 2021 р.)  
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– Міжнародна наукова конференція «Проблема «Право і література» в 

історико-правовому дискурсі. Організатори: Международна асоціація істориків 

права, Інститут держави та права імені Корецького НАН України (23 квітня 

2021 р.) (платформа zoom).  

– Круглий стіл «ЕТИКА ПРАВНИКА» 23 квітня 2021 р. м. Харків 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– Міжнародна науково-практична конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності бюро економічної безпеки України» (Харків, 17 травня 

2021 року). Організатори: Національний юридичний університет України імені 

Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, Асоціація 

платників податків, Український союз промисловців та підприємців (Харків, 17 

травня 2021).     

– Воркшоп Центру права, етики та цифрових технологій Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  «Digital-безпека та 

цифровізація» 18 травня 2021. Платформа ZOOM 

–  Круглий стіл «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНОСТІ 

НАВЧАННЯ ЮРИСТІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМИ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ» // Національна академія правових наук України, 

Київський регіональний центр (20 ТРАВНЯ 2021 Р.)  платформі ZOOM  

– Постійно діючий науково-практичний семінар "Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення" 

(27 травня 2021 року, м. Харків). Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 

України.  

– Круглий стіл: "Антикорупційна та судова реформи: оцінки прогресу й 

актуальні виклики" Організатори: ВАКС, Transparency International Ukraine та 

Реанімаційний Пакет Реформ.(27 травня 2021р. ) платформа ZOOM 

– Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю "Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права" (28-29 травня 2021 р.) Харків, 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна 

академія правових наук України.    

– Вебінар «Антикорупційне законодавство України: баланс між 

конституційністю та ефективністю» 4 червня 2021 Платформа ЗУМ 

Організатори : Відділення АПУ в Закарпатській області.   

- Міжнародна конференція "Викривачі корупції в Україні: успіх та 

виклики". Організатор: Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії 

корупції НаУКМА (24 червня) 

– V Харківський міжнародний юридичний форум (20-24 вересня 2021 р.): 

1) Панельні дискусії: "Захист економіки від впливу організованої 

злочинності" (20 вересня 2021);  

2) Міжнародна-науково-практична конференція "Протидія злочинності і 

корупції": міжнародні стандарти та досвід України" (22 вересня 2021);  

3) "Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: сучасні 

виклики, світові тенденції, особливості реалізації і захисту (24 вересня 2021 р.). 

– Перша літня школа ERASMUS+ «Модернізація магістерських програм 

для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських 

стандартів з прав людини» 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP  

(CRIMHUM), (Одеса, 25 – 30 вересня 2021 р.).    

– Круглий стіл "Підвищення якості викладання галузевих юридичних 

дисциплін" // Національна академія правових наук України, Київський 

регіональний центр (7 жовтня 2021 р.) Платформа zoom. 

– Всеукраїнська науково-практична конференція "Застосування в 

національному судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р" (22 жовтня 2021 р.) / Організатори: 

Хмельницуий університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 

Платформа zoom. 

– Міжнародна науково-практична конференція "Протидія кіберзагрозам у 

сучасному середовище: актуальні питання теорії та практики"// Організатори: 

СБУ,  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових 
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експертиз Служби Безпеки України, Рада Національної безпеки і оборони тощо  

(29 жовтня 2021 р.)  Платформа zoom. 

 – Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: ІІІ 

Харківський кримінальний процесуальний полілог, присвячений 90-річчю з 

Дня народження Ю.М. Грошевого (10 листопада 2020р., м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– Науково-практичний семінар «Реформування служби безпеки України: 

перспективи та проблемні питання очима фахівців» // Організатори: СБУ, 

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Національний університет імені 

Яролсава Мудрого, OBSE. (Харків, 12 листопада 2021 р.) 

– Семінар "Актуальні аспекти запровадження інституту кримінальних 

проступків до чинного законодавства України. Проблемні питання та шляхи їх 

вирішення". Організатор Офіс Генерального прокурора. Київ 19 листопада 2021 

р.  

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна і цифрова 

трансформації: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання». (2 

грудня 2021 р., м. Київ, організатори: Комітет ВР України з питань цифрової 

трансформації, Національна академія правових наук України, Державна 

наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії 

правових наук України" тощо). Платформа zoom/    

Х Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні 

проблеми розвитку кримінального права і процесу» (3 грудня 2021 р., м. Івано-

Франківськ). Організатор Університеті Короля Данила,  

На базі кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності щомісяця проводяться науково-методичні 

семінари:  

- Міжкафедральний науково-методичний семінар «Формування стратегії 

наукових досліджень харківської школи кримінального процесуального права»  

(жовтень 2021 р.) 
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- Міжкафедральний науково-методичний семінар «Медіація у 

кримінальному процесі»  (22 листопада 2021 р.)    

- Міжкафедральний науково-методичний семінар «Процесуальний статус 

викривача у кримінальному провадженні»  (грудень 2021 р.) 

- Міжкафедральний науково-методичний семінар «Новітня практика 

ЄСПЛ у кримінальному провадженні»   (10 грудня 2021 р. ) 

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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

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

Web of Science: 

1. Kaplina Oksana, Fomin Serhiy Proportionality of Interference with the Right 

to Peaceful Enjoyment of Property During the Seizure of Property in Criminal 

Proceedings in Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. Issue 4 (8) December 

2020 р. 246-264 http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1606849435.pdf  (Web 

of Science ) (0,5 д.а.) (Scopus),  

2. Kaplina O., Tumaniants A. ECTHR decisions that influenced the criminal 

procedure of Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 1. P.102–121.  

http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-

association-the-ecthr-caselaw (0,5 д.а.) (Scopus),  

3. Oksana Kaplina, Maxim Zhushman, Iryna Cherevatenko, Judicial Reforms 

in Ukraine: Polishing Procedures and Their Systemic Role. Cuestiones 

Políticas, Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La 

Roche" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia 

Maracaibo, Venezuela, Vol. 39, N° 70, 2021, pp. 757-767. 

URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39

957  (0,4 д.а.) (Scopus, ) 

4. Kaplina, O.V., Kuchynska, O.P., Krukevych, O.M Interrogation of minor 

and juvenile witnesses in criminal proceedings: Current state and prospects for 

improvement. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2021 , 

http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1606849435.pdf
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-freedom-of-association-the-ecthr-caselaw
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39957
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39957
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28 (3), 268-276. http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-

svidkiv-u-kriminalnomu-provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya 

(0,4 д.а.) (Web of Science) 

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

базах даних: 

Відсутні 

Тези виступів на наукових конференціях:  

– Капліна О.В. Література як засіб пізнання права та формування 

гносеологічних здібностей юриста // Матеріали Міжнародної наукової 

конференції «Проблема «право і література» в історико-правовому дискурсі» 23 

квітня 2021 року / Відп. за випуск І. Б. Усенко, Є. В. Ромінський; Міжнародна 

асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України. Київ, 2021. С. 8-10 (40 с.).  

– Капліна О.В. Етичні засади у діяльності слідчого під час проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій // : тези доповідей 

та повідомлень учасників круглого столу «ЕТИКА ПРАВНИКА» / за заг. ред. Т. 

Б. Вільчик. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021.  С. 81-84 (322 

с.).  

–  Капліна О.В. Бюро економічної безпеки України: на шляху розбудови // 

Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : 

[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) / 

[редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Харків–Київ : 

Нац. акад. внутр. справ, 2021. – С. 54-58 (212 с.) 

Навчально-практичні посібники:  

– Теорія та практика кримінального процесуального доказування : 

навчально-практичний посібник для підготовки до іспиту / В.В. Вапнярчук, 

С.В, Давиденко, О.В, Капліна та ін.. – Х.: Право, 2021. – 256 с. (2,2 д.а.) 

Кримінальний процес (загальна частина): робочий зошит з навчальної 

дисципліни / [Капліна О.В,, Крицька І.О., Лазукова О.В, Туманянц А.Р.]. – Х.: 

Право, 2021. – 180 с. (обсяг виконаною роботи 2,0 друк. арк.). 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu-provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu-provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
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– 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, 2021. 292 с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.); 

– Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В.М. 

Трофименко, А.Р. Туманянц, О.Г. Шило]. Харків : Право, 2021. 220с. (обсяг 

виконаною роботи 1,6 друк. арк.); 

– Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. 

Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – 2-ге вид., змін. і допов. – 

Харків : Право, 2021. – 292 с. (обсяг виконаною роботи 2,2 друк. арк.); 

Інші видання:  

Нор В.Т., Капліна О.В. Доктрина кримінального процесу та її вплив на 

європейський вектор розвитку кримінального процесуального законодавства 

України // Правова наука України : сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку» до 30-річчя незалежності України та 25 річчя Конституції України : 

монографія / редкол.: О.В. Петришин, В.А, Журавель, Н.С, Кузнецова та ін.. – 

Х.: Право, 2021. С. 584-605 (680 с.)  (0,7 д.а.) 

Грошевий Юрій Михайлович : біобібліографія (до 90-річчя від дня 

народж.) / уклад.: О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. І. Самофал ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2021. – 92 с. - (Харківська школа 

кримінального процесуального права) 

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

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 

кримінального судочинства» (м. Київ).  

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики» (Харків).  

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 

прокуратури» (Київ).   

Член редакційної ради юридичного журналу «Право України» (Київ).  
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Член редакційної ради науково-практичного журналу «Предварительное 

следствие» (Мінськ, Республіка Білорусь). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 та Д 64.086.03 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

- Голова Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.023, створеної 

Наказом МОН України від 13.04.21 Наказ № 414 для проведення 

разового захисту дисертації Скрипника Андрія Володимировича на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». Тема дисертації «Використання інформації з електронних носіїв у 

кримінальному процесуальному доказуванні». Спеціальність: 081 «Право». 

Адреса спеціалізованої вченої ради: Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 

Захист відбувся 17 червня 2021 року о 10:00 годині у залі № 5 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Докторські: 

– Офіційний опонент по дисертації Торбаса Олександра Олександровича 

«Розсуд у кримінальному процесі України», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.  

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська 

юридична академія» Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 

Аленін Ю.П. (3 квітня 2021 р.)   

– Офіційний опонент по дисертації Андрушка Олександра Вікторовича 

«Теорія та практика юридичної відповідальності за правопорушення у 

кримінальному процесі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.05. у Київському національному 
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університеті імені Тараса Шевченка. Науковий керівник – доктор юридичних 

наук, професор Шумило М.Є. (29 квітня 2021 р.).  

На здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук (доктор 

філософії) 

- Офіційний опонент по дисертації Бабенко Ольги Георгіївни «Досудове 

розслідування щодо неповнолітнього підозрюваного», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». Сеціалізована вчена рада ДФ 11.737.007 у Донецькому юридичному 

інституті МВС України. Науковий керівник доктор юридичних наук Т.О. 

Лоскутов. (березень 2021 р.) 

- Офіційний опонент по дисертації Грошевої Олени Юріївни 

«Організаційно-правові, загально-методичні засади комплексної судової 

біолого-трасологічної експертизи та її оцінка судом», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» . Спеціалізована вчена рада ДФ 64.896.002 у Національному 

науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

. Науковий керівник, доктор юрид. наук, професор Е.Б. Сімакова-Ефремян. 

(травень 2021 р.) 

- Офіційний опонент по дисертації Максименко Наталії Валентинівни   

«Підозра у кримінальному процесі України», поданої на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001. 187 Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник, доктор 

юридичних наук, доцент В.О. Гринюк (вересень 2021).  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

за звітний рік підготовлені відгуки на автореферат дисертації: 

1) Кахновець Соломії Олегівни на тему «Угляд прокурора у 

кримінальному провадженні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
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криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.03 у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка (лютий 2021 р.);  

2) Шумейка Дмитра Олександровича на тему: «Теоретико-правові та 

практичні засади  здійснення спеціального кримінального провадження в 

Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спеціалізована вчена рада Д 

26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(квітень 2021 р.) 

3) Сіроткіної Марії Вячеславівни «Теорія та практика реалізації права на 

компроміс у кримінальному процесі України», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 - «Кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність». Спеціалізована вчена рада Д 26.007.05 у Національній академії 

внутрішніх справ 

4) Лучко Оксани Анатоліївни «Огляд у кримінальному досудовому 

провадженні», поданої  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за  спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (квітень 2021 р.) 

Здійснювала рецензування та готувала відгуки на дисертації , 

представлені на здобуття наукового ступеня "доктор філософії": 

- Лаврової В.В. на тему «Повідомлення про підозру в контексті 

дотримання принципу верховенства права»; 

- Вицлав А. О. на тему «Інститут відшкодування (компенсації) шкоди, 

завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду в кримінальному процесі». 

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

назву стипендії/премії). 
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Не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Беру участь у міжнародному проекті  Erasmus+ «Модернізація 

магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з 

урахуванням європейських стандартів з прав людини» 598471-EPP-1-2018-1-

AT-EPPKA2-CBHE-JP  (CRIMHUM), який відбувається за програмою 

Європейського Союзу ERASMUS+.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Участі не брала 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Участі не брала 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Подяка НАБУ, EUACI за поширення антикорупційних цінностей серед 

молоді, високий професіоналізм і справедливість при оцінюванні учасників 

Всеукраїнського антикорупційного муткорту  (19-21 листопада 2021 р.).  

Нагороджена дипломом Інституту підготовки кадрів для органів СБУ 

"Кращий викладач очима курсантів 2020-2021 навчального року" (8 жовтня 

2021 р.).  

Подяка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського 

антикорупційного муткорту та інвестиції в розвиток свідомої молоді, 

нетерпимої до корупції. 19-21 листопада 2021 р. 

19. Наукове керівництво аспірантами/здобувачами (наукове 

консультування). 

Під керівництвом Капліної О.В. підготовлені та захищені дисертації:  

- на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Лапкін А.В. 

"Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні та організаційно-

методичні проблеми" (14.05.21 р.) 
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- на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Глідера І.В. 

"Судове провадження в першій інстанції за кримінальним процесуальним 

законодавством Ізраїлю" (20.04.21 р.) 

Здійснюю наукове керівництво 3 аспірантами.   

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри протокол  № 5 від  22 листопада 

2021 р. 

 

 

Завідувач кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого,  

доктор юридичних наук, професор          О. В. Капліна 

 

 
 


	- на проект Закону України «Про внесення змін до деяких положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення ефективності досудового розслідування)» (реєстр. № 4661 від 27.01.2021 р.) (лютий 2021 р.);
	– Офіційний опонент по дисертації Торбаса Олександра Олександровича «Розсуд у кримінальному процесі України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експер...
	– Офіційний опонент по дисертації Андрушка Олександра Вікторовича «Теорія та практика юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримі...

