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Індивідуальний звіт викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за 2021 р. 

 

1.  Тищенко Ольга Ігорівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

участі осіб, які страждають на психічні розлади, у кримінальному 

провадженні» (2,0 друк. арк.).  

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

участі осіб, які страждають на психічні розлади, у кримінальному 

провадженні» (5,6 друк. арк.).  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: а) запропоновано критерії 

правомірності обмеження права особи, яка страждає на психічний розлад, на 

особисту участь у судовому розгляді; б) визначено напрями нормативного 

корегування строку проведення судово-психіатричної експертизи та 

законодавчої регламентації механізму його продовження на рівні 

кримінального процесуального законодавства України; в) розкрито 

проблематику апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, суду щодо 

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи; г) констатовано, що презумпція психічного здоров'я особи на 

сьогодні є загальноєвропейським стандартом незалежно від нормативного 

закріплення на рівні вітчизняного законодавства; д) доведено, що 

ефективність використання суддею у кримінальному провадженні презумпції 

психічного здоров’я прямо корелює із його компетентною оцінкою висновку 

судово-психіатричної експертизи та наведенням відповідної аргументації у 

судовому рішенні; е) виокремлено чинники, які дозволяють судді правильно 

оцінити висновок судово-психіатричної експертизи та покласти його в основу 

прийняття рішення (тобто спростувати презумпцію психічного здоров'я 
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особи), або навпаки відмовити у цьому (констатувавши, що презумпцію 

психічного здоров'я не скасовано) тощо.  

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

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

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

нормативно-правових актів: не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не 

здійснювалась. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України: не здійснювалась. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Проводилось узагальнення 

національної судової практики та практики ЄСПЛ, за результатами якого: а) 

проаналізовано ключові позиції ЄСПЛ у контексті дотримання конвенційних 

прав особи, яка страждає на психічний розлад – права на свободу та особисту 

недоторканність (ст. 5 § 1 (е) Конвенції) та права на справедливий судовий 

розгляд (ст. 6 Конвенції); б) виокремлено та досліджено ухвали суддів щодо 

направлення особи до медичного закладу з метою проведення стаціонарної 

судово-психіатричної експертизи та продовження її строку; в) проаналізовано 

практику апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, суду щодо 

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи тощо. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів: не здійснювала.  

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України: не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: лекції для співробітників 

СБУ за темами: «Застосування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні», «Заходи забезпечення кримінального провадження». 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 - підготовка пропозицій до законопроекту «Про внесення змін і 

доповнень до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

удосконалення кримінального провадження на підставі угод»;  

 - підготовка пропозицій до законопроекту «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.); 

- підготовка пропозицій до законопроекту «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання окремих 

питань застосування запобіжних заходів в кримінальному провадженні» 

(реєстр. № 5892 від 6.09.2021). 

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

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

входжу. 

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

місце проведення):  

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

дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

Статті:  

1. Vasyl Y. Tatsiy, Olga I. Tyshchenko, Ivan A. Titko. Mental health of a 

person as a criterion of personal participation in the trial during criminal 

proceedings. Wiadomości Lekarskie, volume LXXIII, issue 12 part 2, December 

2020 (0,9 друк. арк., особистий внесок – 0,3 друк. арк.). 

2. Olga I. Tyshchenko, Ivan A. Titko. Presumption of mental health vs 

conclusion of forensic psychiatric examination: medical and legal aspect. 

Wiadomości Lekarskie, December 2021 (0,9 друк. арк., особистий внесок – 0,45 

друк. арк. (в редакції). 



4 
 

 3. Тищенко О. І. Строк проведення стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи та його продовження у кримінальному провадженні. Проблеми 

законності. 2021. Вип. 153. С.173-185 (1,05 друк. арк.). 

4. Тищенко О. І. Проблемні питання оскарження ухвали слідчого судді, 

суду щодо направлення особи до медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи. Науковий вісник Ужгородського Національного 

Університету. 2021. Вип. 64. С. 328-334 (0,8 друк. арк.).  

5. Тищенко О. І. Примусове залучення особи для проведення 

психіатричної експертизи у кримінальному провадженні. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 288-291 (0,7 друк. арк.).  

6. Тищенко О. І. Процесуальний статус осіб, які страждають на психічні 

розлади: розвиток наукової думки та перспективи дослідження. Соціологія 

права. 2021. № 4 (0,75 друк. арк.) (в редакції). 

7. Тищенко О. І. Психічний розлад як юридичний факт: термінологічний 

аспект. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. 

Вип. 67 (0,5 друк. арк.) (в редакції). 

 

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Тищенко О. І. Психічний розлад як юридичний факт: термінологічний 

ракурс. Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення : 

матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. міжнар. юрид. форуму, 21 верес. 

2021 р. : електрон. наук. вид. / [уклад.: Т.О. Михайліченко, П.П. Нога] ; Нац. 

акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. Харків : Право, 2021. 

122 с. С. 113-116 (0,2 друк. арк.). 

2. Тищенко О. І. Право особи, яка страждає на психічні розлади, на 

особисту участь у судовому розгляді: ключові позиції ЄСПЛ. Кримінальна 

юстиція сучасної України: виклики та перспективи (м. Одеса, Національний 

університет «Одеська юридична академія», 20 листопада 2021 р.) (0,2 друк. 

арк.) (в редакції). 
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 3. Тищенко О. І.  Забезпечення конвенційних прав особи у кримінальному 

провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Застосування в національному судочинстві стандартів Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичній конференції (м. Хмельницький, 22 жовтня 2021 р.) (0,2 

друк. арк.) (в редакції). 

 4. Тищенко О. І. Примусове залучення особи для проведення 

психіатричної експертизи: окремі питання. Актуальні питання розвитку 

державності та правової системи в сучасній Україні : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 жовтня 2021 р.)  (0,25 

друк.арк.) (в редакції). 

 5. Тищенко О. І. До питання визначення належного суб’єкта судово-

експертної діяльності, пов’язаної з проведенням психіатричної експертизи. ІІІ 

Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний процес: 

сучасний вимір та проспективні тенденції» (м. Харків, 10 листопада 2021 р.) 

(0,2 друк. арк.) (в редакції). 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science (окремо):  

Scopus: 

1. Vasyl Y. Tatsiy, Olga I. Tyshchenko, Ivan A. Titko. Mental health of a 

person as a criterion of personal participation in the trial during criminal 

proceedings. Wiadomości Lekarskie, volume LXXIII, issue 12 part 2, December 

2020. P. 2737-2742. 

2. Olga I. Tyshchenko, Ivan A. Titko. Presumption of mental health vs 

conclusion of forensic psychiatric examination: medical and legal aspect. 

Wiadomości Lekarskie, December 2021 (в редакції). 

 

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

наукометричних базах даних: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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 1. Тищенко О. І. Строк проведення стаціонарної судово-психіатричної 

експертизи та його продовження у кримінальному провадженні. Проблеми 

законності. 2021. Вип. 153. С.173-185. 

2. Тищенко О. І. Проблемні питання оскарження ухвали слідчого судді, 

суду щодо направлення особи до медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи. Науковий вісник Ужгородського Національного 

Університету. 2021. Вип. 64. С. 328-334.  

3. Тищенко О. І. Примусове залучення особи для проведення 

психіатричної експертизи у кримінальному провадженні. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 288-291.  

4. Тищенко О. І. Процесуальний статус осіб, які страждають на психічні 

розлади: розвиток наукової думки та перспективи дослідження. Соціологія 

права. 2021. № 4.  

5. Тищенко О. І. Психічний розлад як юридичний факт: термінологічний 

аспект. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. 

Вип. 67. 

 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: не являюся 

членом редакційної колегії.  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є: у 2021 р. входила до 

складу разової спеціалізованої вченої ради: ДФ 64.086.023 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, м. Харків (захист 

дисертації А. В. Скрипніка на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: не готувала 

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

стипендії/премії): не була.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не співробітничала. 

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

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не брала.  
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала. 

 

25  листопада  2021р.                                                                          О. І. Тищенко 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  

кримінального процесу 

протокол  №      від      листопада 2021 р. 

 

 

Завідувач кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого,  

доктор юридичних наук, професор                                                   О. В. Капліна   
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