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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1. Протягом 2021 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 

«Моральні цінності в сучасній парадигмі кримінального процесу» (2,0 друк. 

арк.); 

Опубліковано 13,6 друк.арк. 

Статті: 

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, Scopus) (0,5 друк. арк.); 

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 друк. арк.). (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/36928/399

57  (0,4 друк. арк.) (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 

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


3 

 

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

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 друк. арк.) (Web of Science). 

Навчально-методичні посібники: 

1. 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 друк. арк.); 

2. 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. (2,0 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, 2021. 292 с. (2,2 друк. арк.); 

4. 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. (1,6 друк. 

арк.); 

5. 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. (2,2 друк. арк.); 

6. Розділ навчально-практичного посібника  «Етика судді, прокурора, 

слідчого»  § 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. (2.3 друк. арк.). 

Тези: 

1. 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 

http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu%20provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu%20provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
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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.). (0,2 друк. арк.); 

2. 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.). 

(0,3 друк. арк.); 

3. 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.) (0,3 друк. арк.). 

Інші видання: 

1. 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 друк. арк.); 

2. 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). 

 

2. Вапнярчук В.В. – д.ю.н., професор 

«Кримінальне процесуальне доказування: проблеми нормативного 

регламентування, доктринального осмислення і правозастосування» (2,0 друк. 

арк.); 

Опубліковано 5,78 друк. арк. 
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Енциклопедії: 

 1. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 

2016. 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. (0,5 друк. арк.). 

Статті: 

1. Vapniarchuk, V.V., Zhuravel, V.A., Trofymenko, V.M., Karpenko, M.O. The 

essence of the philosophical category truth: Criminal procedural aspect (Сутність 

філософської категорії «істина»: кримінальний процесуальний аспект). Astra 

Salvensis, 2020, с. 273-290. URL: https://astrasalvensis.eu/2020-2/ (1,0 друк. арк.). 

(Scopus); 

2. Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. Proof 

in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence (Докази у науці кримінального процесу України: 

концептуальні підходи до розуміння сутності). International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 2021, 65(2-3). С. 205–220. URL: 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182 (1,1 друк. арк.). (Scopus). 

Тези: 

 1. Вапнярчук В. В. Щодо окремих питань порядку зберігання речових 

доказів стороною обвинувачення у провадженнях щодо злочинів у сфері 

господарської діяльності. Захист економіки від впливу організованої 

злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського міжнародного 

юридич- ного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 260 

с. (0,3 друк. арк.); 

 2. Вапнярчук В. В. Проблеми визначення достовірності доказів у 

кримінальному провадженні. Протидія злочинності і корупції: міжнародні 

стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 

22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. (0,2 друк. арк.); 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215499697
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685143
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215487399
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214691949
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315103
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315231
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 3. Вапнярчук В. В. Щодо окремих особливостей початку досудового 

розслідування. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнар. наук.-

практ. конф. Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному 

світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1–2 жовт. 2021 р.). 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та прва імені Леоніда 

Юзькова, 2021. С. 55-56. (0,2 друк. арк.). 

Навчально-методичні посібники: 

1. 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 друк. арк.). 

 

3. Дроздов О.М. – д.ю.н., доцент 

«Концептуальні засади реалізації практики ЄСПЛ у кримінальному 

провадженні» (2,0 друк. арк.); 

Опубліковано 4,1 друк. арк. 

Статті: 

1. Mediation and Court in Ukraine: Perspectives on Interaction and Mutual 

Understanding. Access to Eastern Europe. August 2021. Issue 3 (11). pages: 181-190. 

URL : https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3 (у співавторстві з Oleh Rozhnov, 

Valeriy Mamnitskyi) (0,2 друк.арк); 

2. The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of 

Ukraine in the context of the ECHR case-law. Amazonia Investiga. Volume 10 – Issue 

46 / October 2021. pages: 281-289. URL : 

https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1797/2072 (у 

співавторстві з Volodymyr Hryniuk, Serhii Kovalchuk, Liliia Korytko, Galyna Kret) 

(0,2 друк.арк); 

3. Scrap metal procurement and operations with it: today’s criminal situation. 

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. Issue 3. pages: 145-

149. URL : http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf  (у 

співавторстві з A.N.Lysenko, V.V.Shendryk, K.O.Cherevko, V.H.Piadyshev) (0,2 

друк.арк); 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1797/2072
http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf
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4. Експерт з питань права: теоретико-методологічні засади та вектори 

реалізації. Право України. 2021. № 6. С. 221-263 (у співавторстві з Григоренко 

Є., Передерієм О., Стєбєлєвим А.) (0,2 друк.арк) ; 

5. Забезпечення затриманому, підозрюваному, засудженому права на 

отримання правової допомоги: аналіз новел за Законом України № 1637-IX. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 220–223. URL : 

http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-

9/54 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,2 друк.арк); 

6. Проблемні питання відмови захисника від виконання обов’язків у 

кримінальному провадженні (аналіз судової практики). Юридичний науковий 

електронний журнал. 2021. № 1. С. 268–273. URL : 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-

1/67 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,4 друк.арк). 

Інші видання: 

1. Noblesse oblige? Відмова засудженого від касаційної скарги захисника: 

КПК проти Закону про адвокатуру. Закон і Бізнес. 2021. №11. С. 11. URL: 

https://zib.com.ua/ua/146876-

vidmova_zasudzhenogo_vid_kasaciynoi_skargi_zahisnika_kpk_pro.html (у 

співавторстві з Гловюк І.В.); (0,4 друк.арк); 

2. Mission completed? Чим відрізняється закінчення від завершення 

досудового розслідування з погляду допустимості доказів. Закон і Бізнес. 2021. 

№13. С. 11. URL: https://zib.com.ua/ua/147094-

chim_vidriznyaetsya_zakinchennya_vid_zavershennya_dosudovogo.html (у 

співавторстві з Гловюк І.В.) (0,2 друк.арк); 

3. Приєднання до Міжамериканської конвенції про підтвердження та 

інформацію стосовно іноземного законодавства: актуальні питання. Закон і 

Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/147120-

priednannya_do_mizhamerikanskoi_konvencii_pro_pidtverdzhenny.html (у 

співавторстві з Гловюк І. та Дроздова О.) (0,2 друк.арк);  

http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
https://zib.com.ua/ua/146876-vidmova_zasudzhenogo_vid_kasaciynoi_skargi_zahisnika_kpk_pro.html?fbclid=IwAR3A0GstdIvggQyu410dLuzJtpGVxT4wsu5uWsSwLstUiI5EI0Y20vEZqFk
https://zib.com.ua/ua/146876-vidmova_zasudzhenogo_vid_kasaciynoi_skargi_zahisnika_kpk_pro.html?fbclid=IwAR3A0GstdIvggQyu410dLuzJtpGVxT4wsu5uWsSwLstUiI5EI0Y20vEZqFk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzib.com.ua%2Fua%2F147094-chim_vidriznyaetsya_zakinchennya_vid_zavershennya_dosudovogo.html%3Ffbclid%3DIwAR0ipFHdisS7peo9ozCGgDO5f7Qkf2tUwn_LH7HGNEkNg5aRymEKlw9Fue8&h=AT3nJP8qb1UEBMZ6fzGc6RXtFki27B6BvLj4zr7e64DKUZeuvUKVjoThmJcYqFxnBZQ-c4ZSQUz6bDK-SYA7yJdVH1ZKHYPLoZhA9skyqZirP2r0zUg_xubykmKxQg7EkFlwmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzib.com.ua%2Fua%2F147094-chim_vidriznyaetsya_zakinchennya_vid_zavershennya_dosudovogo.html%3Ffbclid%3DIwAR0ipFHdisS7peo9ozCGgDO5f7Qkf2tUwn_LH7HGNEkNg5aRymEKlw9Fue8&h=AT3nJP8qb1UEBMZ6fzGc6RXtFki27B6BvLj4zr7e64DKUZeuvUKVjoThmJcYqFxnBZQ-c4ZSQUz6bDK-SYA7yJdVH1ZKHYPLoZhA9skyqZirP2r0zUg_xubykmKxQg7EkFlwmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzib.com.ua%2Fua%2F147120-priednannya_do_mizhamerikanskoi_konvencii_pro_pidtverdzhenny.html%3Ffbclid%3DIwAR3qJq899wR1EsUyd89zY4bFweiLy9JiEcgbN2M4G4DYxl_FK6GROFwuFtU&h=AT3nJP8qb1UEBMZ6fzGc6RXtFki27B6BvLj4zr7e64DKUZeuvUKVjoThmJcYqFxnBZQ-c4ZSQUz6bDK-SYA7yJdVH1ZKHYPLoZhA9skyqZirP2r0zUg_xubykmKxQg7EkFlwmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzib.com.ua%2Fua%2F147120-priednannya_do_mizhamerikanskoi_konvencii_pro_pidtverdzhenny.html%3Ffbclid%3DIwAR3qJq899wR1EsUyd89zY4bFweiLy9JiEcgbN2M4G4DYxl_FK6GROFwuFtU&h=AT3nJP8qb1UEBMZ6fzGc6RXtFki27B6BvLj4zr7e64DKUZeuvUKVjoThmJcYqFxnBZQ-c4ZSQUz6bDK-SYA7yJdVH1ZKHYPLoZhA9skyqZirP2r0zUg_xubykmKxQg7EkFlwmQ
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4. Набула чинності Міжамериканська конвенція про взаємну допомогу в 

кримінальних справах. Актуальні питання. Закон і Бізнес. URL: 

https://zib.com.ua/ua/147222 

nabula_chinnosti_mizhamerikanska_konvenciya_pro_vzaemnu_dopo.html (у 

співавторстві з Гловюк І. та Дроздова О.) (0,1 друк.арк);  

5. Переваги та особливості застосування висновків експерта в галузі права. 

Закон і Бізнес. 2021. № 18. URL: https://zib.com.ua/ua/147534-

perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_eksperta_v_g.html (у 

співавторстві з Григоренко Є., Передерієм О. та Стєбєлєвим А.) (0,2 друк.арк); 

6. Як час на ознайомлення з матеріалами впливає на завершення 

досудового розслідування та інші дотичні питання. Закон і Бізнес. 2021. №26-27. 

URL: https://zib.com.ua/ua/148152-

yak_chas_na_oznayomlennya_z_materialami_vplivae_na_zavershen.html  (у 

співавторстві з Дроздова О. та Шульгін С.) (0,3 друк.арк). 

Тези: 

1. Міжнародні гарантії захисту інтересів суб’єктів господарювання як 

стратегічний напрям діяльності Бюро економічної безпеки України. 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. – 212 с. С. 31-36. (0,2 друк. арк.); 

2. Непряма провокація вчинення кримінального правопорушення: 

кримінальний процесуальний аспект. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та 

перспективи [Текст] : матеріали круглого столу. (м. Львів, 11 червня 2021 р.). 

Львів: Львівський державний університет внутрішні справ. 2021. – 414 с. С. 189-

197. (0,3 друк. арк.); 

3. Переваги використання висновків експерта у галузі права у практичній 

діяльності юридичної служби та юрисконсульта. Правове забезпечення 

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

Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. 

https://zib.com.ua/ua/147222%20nabula_chinnosti_mizhamerikanska_konvenciya_pro_vzaemnu_dopo.html
https://zib.com.ua/ua/147222%20nabula_chinnosti_mizhamerikanska_konvenciya_pro_vzaemnu_dopo.html
https://zib.com.ua/ua/147534-perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_eksperta_v_g.html
https://zib.com.ua/ua/147534-perevagi_ta_osoblivosti_zastosuvannya_visnovkiv_eksperta_v_g.html
https://zib.com.ua/ua/148152-yak_chas_na_oznayomlennya_z_materialami_vplivae_na_zavershen.html
https://zib.com.ua/ua/148152-yak_chas_na_oznayomlennya_z_materialami_vplivae_na_zavershen.html
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Харків. Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. Когут. – Х.: ФОП Бровін 

О.В., 2021. 224 с. – С. 97-100 (у співавторстві з Григоренко Є., Передерієм О. та 

Стєбєлєвим А.) (0,2 друк.арк); 

4. Деякі питання засади non bis in idem у кримінальному провадженні за ст. 

126-1 КК України у аспекті практики ЄСПЛ. Застосування в національному 

судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Хмельницький, 22 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 67-71 (у 

співавторстві з Гловюк І.В.) (0,3 друк.арк); 

5. Актуальні правові позиції Європейського суду з прав людини за статтею 

2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Адвокатура 

України: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 груд. 2020 р.) / [редкол.: Т. Б. Вільчик (голова) 

та ін.]. – Харків : Право, 2020. 490 с.- С 160 – 164 (0,3 друк.арк). 

4. Карпенко М.О. – к.ю.н., доцент 

«Ґенеза та сутнісні ознаки кримінальної процесуальної відповідальності» (2,0 

друк.арк.) 

Опубліковано 4,75 друк.арк. 

Статті: 

1. Гарантії реалізації прав третьої особи, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт, у підготовчому провадженні. Карпенко М. О., Публічне 

право, 2021, № 1 с. 117-123. (0,5 друк.арк). 

Тези: 

1. Справедливість судового рішення як невід’ємна складова верховенства 

права. Карпенко М. О., III Харківський кримінальний процесуальний полілог 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» (Харків, 

10.10.2021 р.) (0, 25 друк. арк). 

Навчально-методичні посібники: 
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1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, 

М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 292 с.; (2 друк. 

арк) 

2. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до складання вступ. 

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

І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 220 с.; (2 друк. арк). 

 

5. Маринів В.І. – к.ю.н., професор  (0.5 ставки, сумісник) 

«Проблеми перегляду судових рішень в апеляційній інстанції» (1,0 друк. арк.) 

Опубліковано 2,4 друк. арк. 

Монографії: 

1. Maryniv, V. еt. al. Aspects of legal regulation of the provision of medical 

services  P. 168  ̶186. зі змісту  // Shevchuk O. Administrative law: concepts, human 

rights, innovations : A selection of scientific papers in English indexed by Scopus and 

Web of Science and other scientometric databases. Kharkiv: Pravo, 2021. 368 p. // 

укр.: Адміністративне право: концепції, права людини, інновації: добірка наук. 

пр. англ. мовою, індекс. Scopus і Web of Science та іншими наукометрич. базами. 

Харків : Право, 2021. 368 с. (0,3 друк. арк.). 

Енциклопедія: 

1. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. 

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. (0,9 друк. арк.). 

Статті: 

1. V. I. Maryniv, M. I. Demura. Criminal and criminal proceeding protection of 

intellectual property rights. Science and Innovation. 2021. Vol. 17. Iss. 2. Р. 84  ̶93. 

URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47/43 (0,6 друк. арк.); 

(Scopus). 

Навчально-методичні посібники: 

1. Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / О. В. Капліна, 

М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.  Харків : Право, 2021. 296 с. (0,3 друк. арк.) 

https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47/43
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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 та ін. Харків : Право, 2021. 220 с. (0,3 друк. арк.) 

 

6. Мирошниченко Т.М. – к.ю.н., доцент 

«Реалізація засад кримінального провадження стороною захисту під час 

кримінального процесуального доказування у стадії судового розгляду» (2,0 

друк. арк.) 

Опубліковано 2,0 друк.арк. 

Статті: 

1. «Реалізація нормативного змісту засади  «таємниця спілкування» у ході 

кримінального процесуального доказування». – Зб.: «Науковий вісник 

публічного та приватного права», Вип. 3  (0,7 друк. арк.); 

2. «Реалізація нормативного змісту засади забезпечення права на свободу 

та особисту недоторканність у ході кримінального процесуального 

доказування». – «Науковий вісник Ужгородського національного університету». 

- Серія Право, № 66. 

(0,7 друк. арк.). 

Тези: 

1. «Проблемні питання реалізації нормативного змісту засади таємниця 

спілкування у ході кримінального процесуального доказування», Конференція 

«Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України», 22 

вересня 2021 р., м. Харків   (0,3 друк. арк. ); 

2. «Проблемні питання забезпечення прозорості діяльності Бюро 

економічної безпеки», конференція «Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України», 17 травня 2021 р.,  Харків-Київ (0,3 друк. арк.). 

 

7. Тищенко О.І. – к.ю.н., доцент 

«Проблеми участі осіб, які страждають на психічні розлади, у кримінальному 

провадженні» (2,0 друк. арк.) 

Опубліковано 5,6 друк. арк. 
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Статті: 

1. «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 URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf.  (у співавторстві із Vasyl Y. 

Tatsiy, Ivan A. Titko), 0,9 друк. арк., особистий внесок (0,3 друк. арк.); (Scopus); 

2. «Presumption of mental health vs conclusion of forensic psychiatric 

examination: medical and legal aspect». «Wiadomości Lekarskie», December 2021 (у 

співавторстві з Ivan A. Titko), 0,9 друк. арк., особистий внесок (0,45 друк. арк.); 

(в редакції) (Scopus); 

 3. «Строк проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи та 

його продовження у кримінальному провадженні». «Проблеми законності». 

2021. Вип. 153, (1,05 друк. арк.); 

4. «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, (0,8 друк. арк.); 

5. «Примусове залучення особи для проведення психіатричної експертизи 

у кримінальному провадженні». «Юридичний науковий електронний журнал». 

2021. № 5, (0,7 друк. арк.); 

6. «Процесуальний статус осіб, які страждають на психічні розлади: 

розвиток наукової думки та перспективи дослідження». «Соціологія 

права». 2021. № 4, (0,75 друк. арк.); 

7. «Психічний розлад як юридичний факт: термінологічний аспект». 

«Науковий вісник Ужгородського Національного Університету». 2021. Вип. 66, 

(0,5 друк. арк.). 

Тези: 

1. «Психічний розлад як юридичний факт: термінологічний ракурс», V 

Харківський міжнародний юридичний форум «Медичне право та 

фармацевтичне право: виклики сьогодення» 21 вересня 2021 р., м. Харків. (0,2 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/medychne-pravo-ta-farmatsevtychne-pravo-vyklyky-sohodennia/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/medychne-pravo-ta-farmatsevtychne-pravo-vyklyky-sohodennia/
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друк. арк.); 

2. «Право особи, яка страждає на психічні розлади, на особисту участь у 

судовому розгляді: ключові позиції ЄСПЛ», міжнародна науково-практична 

конференція «Кримінальна юстиція сучасної України: виклики та перспективи» 

20 листопада 2021 р., м. Одеса, (0,2 друк. арк.); 

3. «Забезпечення конвенційних прав особи у кримінальному провадженні 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру», Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Застосування в національному судочинстві 

стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року» 22 жовтня 2021 р., м. Хмельницький, (0,2 друк. арк.); 

4. «Примусове залучення особи для проведення психіатричної 

експертизи: окремі питання», міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній 

Україні» 29-30 жовтня 2021 р., м. Запоріжжя,  (0,25 друк. арк.); 

5. «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», 10 листопада 2021 р., м. Харків, (0,2 друк.арк.). 

 

8. Туманянц А.Р. – к.ю.н., доцент 

«Концептуальні засади відновного правосуддя» (2,0 друк. арк.) 

Опубліковано 2,8 друк. арк 

Статті: 

1. Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual 

Approaches to Understanding the Essence. International Journal of Offender Therapy 

and Comparative Criminology. 2021. Vol. 65. Iss. 2-2. P. 205-220. 

URL:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924 (у співавторстві 

з Viacheslav V. Vapniarchuk, Oksana V. Kaplina, Mykola Ye. Shumylo) (обсяг 

виконаною роботи 0,3 друк. арк.); (Web of Science); 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924
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2.  ECTHR decisions that influenced the criminal procedure of 

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

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

association-the-ecthr-caselaw (у співавторстві з Kaplina О.) (обсяг виконаною 

роботи 0,5 друк. арк.); (Scopus); 

3.Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у 

кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з 

прав людини. Проблеми законності. 2021. Вип. 152. С. 111-123. (у співавторстві з 

Крицька І.О.) (обсяг виконаної роботи 0,35 друк. арк.); 

4. Концептуальні засади впровадження відновного правосуддя в Україні: 

окремі питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С.265-

268. (0,5 друк. арк.); 

5. Принципи здійснення медіації стосовно кримінальних правопорушень. 

Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 

2021. - Вып. 2(70), ч. 9 – 177 с.- С.161-166. (0,3 друк. арк.). 

Тези: 

1. Щодо питання підслідності бюро економічної безпеки України. 

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. – 212 с. С.196-197. (0,2 друк. арк.); 

2. Затримання особи, що перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння та може завдати шкоди собі або оточуючим, у порядку ст. 298-

2 КПК України у контексті практики ЄСПЛ.  Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали 

постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. Харків. 

Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 

2021. –– 224 с. С.185-187. (0,3 друк. арк.); 

3. До питання вдосконалення процесуального порядку проведення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері економічних 

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
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відносин: міжнародно-правовий аспект. Захист економіки від впливу 

організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського 

міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: 

Юрайт, 2021. 260 с. С. 231-236. (у співавторстві з Крицька І.О.) (обсяг 

виконаною роботи 0,15 друк. арк.); 

4. Корупційні ризики при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження. Протидія злочинності і корупції: міжнародні 

стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 

вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. C. 276-281. (0,3 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, 2021. 292с. (обсяг виконаною роботи 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, 2021. 220с. (обсяг 

виконаною роботи 1,6 друк. арк.); 

3. 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.); 

4. Кримінальний процес (загальна частина): робочий зошит з навчальної 

дисципліни / О. В. Капліна, О.І. Крицька, О.В. Лазукова, А.Р. Туманянц. – 

Харків: Право, 2021.-180с. (обсяг виконаною роботи 2,0 друк. арк.). 

 

9.  Шаренко С.Л. – к.ю.н., доцент (0.25 ставки, сумісник) 

Опубліковано 30.4 друк.арк. 

Монографії: 

1. Шаренко С.Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в 

кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2021. 480 с. (30 друк. 

арк.). 

Тези: 
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1. Шаренко С. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: від ідеї до її 

реалізації .- Матеріали ІІI Харк. кримінал.процесуал.полілог: «Крим.процес: 

сучасний вимір та проспертивні тенденції», присвяч. 90- річчю з дня народж. 

академ. Ю.М.Грошового , 2021. С.10-15 (0,4 друк. арк.). 

 

10.  Бережний О.І. – к.ю.н., асистент 

«Проблема перевірки доказів отриманих за результатами проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій» (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано 1.6 друк.арк. 

Статті: 

1. Бережний. О. І., Змагальність та доказування на досудовому 

розслідуванні під час    оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора 

та розгляду скарги слідчим суддею // Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». Серія: «Юридичні науки».- 2021.- 16(116).- (0,6 друк. арк); 

2. Бережний О. І. Проблеми доказування у кримінальних провадженнях 

щодо окремих категорій осіб // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія: «Юридичні науки».- 2021.-17 (117).  (0,6 друк.арк.); 

3. Бережний О. І., Кунченко А. А. Зміна обвинувачення прокурором в суді 

першої інстанції // Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.-10. (0,4 

друк.арк.). 

 

11.  Беспалько І.Л. – к.ю.н., асистент 

«Особливості кримінального процесуального доказування щодо кримінальних 

проступків під час досудового розслідування» (1,5 друк.арк.) 

Опубліковано 2,0 друк.арк. 

Статті: 

1. «Деякі проблемні питання застосування пояснень як джерела доказів у 

кримінальних провадженнях про кримінальні проступки», «Юридичний 

бюлетень», 2021. Вип. 19.  (0,5 друк. арк.); 

2. «Особливості кримінального процесуального доказування щодо 

кримінальних проступків під час досудового розслідування», «Юридичний 

бюлетень», 2021. Вип. 18. (0,5 друк. арк.); 
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3. «Процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні щодо 

кримінальных проступків», «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», 

2021. № 2. (0,5 друк. арк.); 

Тези: 

1. «Освітні інноваційні технології викладення правових навчальних 

дисциплін», науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у 

Влоцлавеку (Республіка Польща) «Юридична освіта в Україні та країнах ЄС: 

суперечності та шляхи вдосконалення» з 16 листопада по 28 грудня 2020 року. (0,25 

друк. арк.); 

2. «Деякі аспекти кримінального процесуального доказування щодо 

кримінальних проступків під час досудового розслідування», матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Науковий потенціал та перспективи розвитку 

юридичної науки» 26-27 березня 2021 р., м. Запоріжжя. (0,25 друк. арк.); 

3. «Особливості процесуальних джерел доказів у кримінальному провадження 

щодо кримінальних проступків», матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Громадянське суспільство як чинник модернізації сучасної держави» 

20 квітня 2021 р., м. Київ. (0,25 друк. арк.); 

4. «Новації кримінального процесуального законодавства України: Бюро 

економічної безпеки», міжнародна науково-практична конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України».17 травня 2021 р., м. 

Київ-Харків (0,25 друк. арк.); 

 

12. Демура М.І. – к.ю.н., асистент 

«Проблеми забезпечення окремих прав та законних інтересів осіб в умовах 

діджиталізації кримінального провадження» (1, 5 друк. арк.). 

Опубліковано 3,9 друк.арк. 

Статті: 

1. «Проблемні питання притягнення до дисциплінарної та кримінальної 

відповідальності медичних працівників», «Проблеми законності», № 152, 

(0, 3 друк. арк.); 

2. «Актуальні питання реформування суду присяжних у кримінальному 
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судочинстві України», «Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"», № 11, (0, 

3 друк. арк.); 

3. «До питання про реалізацію потерпілим права на апеляційне оскарження 

ухвали слідчого судді про скасування повідомлення про підозру», «Питання 

боротьби зі злочинністю», № 42, (0,7 друк. арк.); 

4. «Інститут пробації: український досвід та міжнародні практики», 

«Юридичний науковий електронний журнал», № 10, (0, 3 друк. арк.); 

5. Challenges of health care professionals' disciplinary and criminal prosecution. 

Wiadomości Lekarskie, Volume lxxiii, issue 12 part 2, December 2020. P. 2827-

2832URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012221.pdf 

(in co-authored Kononenko V., Fedosenko N.) (0, 3 друк. арк.); (Scopus); 

6. Criminal and Criminal Proceeding protection of intellectual property rights. 

Sci. in nov. 2021. V. 17, no. 2. P. 84-93 (in co-authored Maryniv V.) (0, 4 друк. арк.); 

URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47 (Web of Science); 

7. Using Artificial Intelligence Algorithms in the Field of Criminal Judiciary: 

International Experience and Domestic Prospects. Sci. in nov. 2021. V. 17, no. 5. P. 

95-101 URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163 (in co-

authored Klepka D.) (0, 4 друк. арк.); (Web of Science); 

Тези: 

1. «До питання розслідування кримінальних правопорушень в епоху 

діджиталізації», конференція «Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 26 лютого 2021 

р., м. Хмельницький, (0, 2 друк. арк.); 

2. «Про Бюро економічної безпеки України в епоху діджиталізації 

кримінального процесу», конференція «Законодавче забезпечення діяльності 

Бюро економічної безпеки України»  17 травня 2021 р., м. Харків-Київ,(0, 2 друк. 

арк.); 

3. «Подача заяви, повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення шляхом електронного звернення», конференція «Актуальні 

питання розвитку юридичної науки та практики» 21 травня 2021 р., м. Київ, (0, 2 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012221.pdf
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163
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друк. арк.); 

4. «Використання штучного інтелекту у кримінальному провадження», 

семінар «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення» 27 травня 2021 р., м. Харків, (0, 2 друк. арк.); 

5. «Відшкодування упущеної вигоди в кримінальному провадженні в 

аспекті стандартів КЗПЛ», конференція «Застосування в національному 

судочинстві стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року 22 жовтня 2021 р., м. Хмельницький, (0, 2 друк. арк.); 

6. «Проспективні погляди Ю. М. Грошевого на процесуальний статус 

потерпілого та сучасні реалії правової регламентації», полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні тенденці», 10 листопада 2021 р., м. 

Харків, (0, 2 друк. арк.). 

 

13.  Зуєв В.В. – к.ю.н., асистент 

Опубліковано 1.0 друк.арк. 

Статті: 

1. «Проблема повідомлення особі про підозру шляхом вручення 

документів під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальному 

провадженні». Питання боротьби зі злочинністю, № 41. С.94-98. (0,4 друк. арк.). 

Тези: 

1. «Бюро економічної безпеки України як необхідність виконання 

міжнародних зобов’язань». Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–

Київ, 17 трав. 2021 р.) – Харків–Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – С. 42-45 

(0,2 друк. арк.);     

2. «Сучасний стан нормативно-правової регламентації допиту під час 

міжнародного співробітництва». Матеріали ІІІ Харківського кримінального 

процесуального полілогу «Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції», присвячений 90-річчю з Дня народження Ю.М. 

Грошевого (м. Харків, 10 листопада 2021 р.) (0,2 друк.арк.);  

3. «Гарантії забезпечення прав особи на етапі оголошення її в міжнародний 
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розшук». Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку». – Харків, 16 

грудня 2021 р. – (0,2 друк арк.). 

  

14.  Корчева Т.М. – к.ю.н., асистент 

«Гарантії забезпечення рівності учасників процесу перед законом і судом на 

різних стадіях кримінального провадження». (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано 1.86 друк. арк.  

Статті: 

1. «Актуальні питання правової регламентації обов’язкової участі 

захисника у кримінальному провадженні» //Проблеми законності: Зб.наук.праць 

/відп. ред. А.П. Гетьман. – Харків: Нац. Юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2021. – вип. 152. С. 124 – 134, (0.85 друк. арк.);  

2. «Правовые и морально-философские проблемы эвтаназии» (на рус.) 

//Georgian Medical News. № 9 (318) сентябрь 2021.  С. 172 – 176 (разом з к.ф.н., 

доцентом кафедри філософії Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  Невельською-Гордеєвою О.П) – особисто (0.4. друк. арк.) 

(Scopus). 

Тези: 

1.«До питання визначення поняття ефективності досудового 

розслідування» //International scientific and practical conference «Legal science, 

legislation and law enforcement practice: regularities and development trends»: 

conference proceedings, October 30–31, 2020. Lublin : Izdevnieciba «Baltija 

Publishing», 2020. С. 355 – 359. Публікація у січні 2021 р. Отримано сертифікат 

учасника конференції,  (0.22 друк. арк.); 

2. «Щодо обов’язку захисника не розголошувати адвокатську або іншу 

захищену законом таємницю у кримінальному провадженні» //Науковий 

потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 березня 2021 

року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. –  С. 110 – 113,  

(0.25 друк. арк.); 
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3. «Необхідність визначення правового статусу детектива Бюро 

економічної безпеки України» //Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (Харків–Київ, 17 травня 2021 року). С. 60 – 62. (0.14 друк. арк.). 

 

15.  Крицька І.О. – к.ю.н., ст. викладач 

«Забезпечення дотримання прав і законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні в умовах цифровізації та глобалізації» (1,5 друк. арк.); 

Опубліковано 8,25 друк. арк. 

Монографії: 

Розділ колективної монографії: 

1.« Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : 

Collective monograph», Section 8 «Digitization of the criminal process: yesterday, 

today, tomorrow», (1,3 друк.арк.); 

2. «Законодавче забезпечення діяльності бюро економічної безпеки України 

: бібліогр. покажчик літ.», загалом 5,3 друк. арк., особистий внесок (1,2 друк. 

арк.) 

Статті: 

1. «До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в 

частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності», «Актуальні проблеми держави і 

права», № 91, (0,7 друк. арк.); 

2. «Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у 

кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з прав 

людини», «Проблеми законності», № 152 (загалом 0, 7 друк. арк., авторський внесок 

– 0, 35 друк. арк.); 

3. «Проблемні питання допуску адвоката до участі у проведенні обшуку», 

«Вісник Пенітенціарної асоціації України», №1 (загалом 0,6 друк. арк., авторський 

внесок – 0, 3 друк. арк.). 

Тези: 
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1. «Забезпечення прав особи із захворюваннями або фізичними вадами, яка 

тримається під вартою, в контексті рішень ЄСПЛ», конференція «Кримінальне 

судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку»  28 трав. 2021 р., м. Київ (0,25 

друк. арк.); 

2. «Напрями вдосконалення кримінального процесуального законодавства в 

частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності», конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» 17 трав. 2021 р.  м. 

Харків– м. Київ (0,2 друк. арк.); 

3. «Ефективне досудове розслідування кримінальних правопорушень у сфері 

господарської діяльності: перспективи вдосконалення нормативного врегулювання», 

конференція «Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід 

України: збірник тез міжнародної конференції»  22 вересня 2021 р. м. Харків (0,25 

друк. арк.); 

4. «До питання про засоби запобігання та розслідування легалізації 

(відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та фінансування тероризму: 

міжнародно-правове регулювання», постійно діючий науково-практичний семінар 

«Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення» 27 травня 2021 р., м. Харків (0,2 друк. арк.); 

5. «Направления адаптации доказательственного права в уголовном процессе к 

цифровым реалиям современности», конференція «Противодействие 

киберпреступности: современное состояние и пути повышения эффективности», 9 

декабря 2020 г. г. Минск (0,25 друк. арк.); 

6. «До питання вдосконалення процесуального порядку проведення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері економічних 

відносин: міжнародно-правовий аспект», панельна дискусія V Харківського 

міжнародного юридичного форум «Захист економіки від впливу організованої 

злочинності» 20 вересня 2021 р., м. Харків (загалом 0,3 друк арк., особ. внесок – 0,15 

друк. арк.). 

Навчально-методичні посібники: 
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1. 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.). 

 

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

«Міжнародно-правові стандарти ефективного захисту у кримінальному 

провадженні» (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

1. «Забезпечення поінформованості підозрюваного про його права в 

аспекті практики Європейського суду з прав людини», Питання боротьби зі 

злочинністю, вип. 42, (0,7 друк. арк.); 

2. «Міжнародно-правові стандарти кримінальної процесуальної діяльності: 

поняття та ознаки»,  Журнал східноєвропейського права, № 93, (0,9 друк. арк.). 

Тези: 

1. «Щодо взаємодії Служби безпеки України з Бюро економічної безпеки», 

конференція «Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки 

України», 17 травня 2021 року, м. Харків-Київ, (0,2 друк.арк.); 

2. «Етикет під час підготовки та у професійній діяльності юриста», «Ways 

of improving the training of qualified lawers in Ukraine and EU», February 8 – March 

19, 2021, Frankfurt an der Oder, (0,2 друк.арк.). 

 

17.  Гетьман Г.М. к.ю.н., асистент 

«Нормативно-правове регулювання кримінальної процесуальної діяльності в 

умовах цифровізації» (1,0 друк.арк.); 

Опубліковано 1,1 друк.арк. 

Монографії: 

1. Співавтор колективної монографії: Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., 

Шевчук В. М., Авдєєва Г. К., Гетьман Г. М., Павлюк Н. В., Яремчук В. О., 

Соколенко М. О. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах 

змагального кримінального провадження: монографія. Харків: Вид. агенція 

«Апостіль».  (0,8 друк. арк.) (в редакції). 
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Статті: 

1. Гетьман Г. М., Шепітько В. Ю., Шевчук В. М., Авдєєва Г. К. Науково-

технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального 

процесу. Питання боротьби за злочинністю. № 42, 2021. (в редакції; стаття вийде 

друком 15 грудня 2021 р.). 

Тези: 

1. Getman G. Violation of  the Competitions Principle in the Pre-Trial 

Investigation: Realities and Perspectives. Юридичні науки: дослідження та 

європейські інновації: матеріали  (м. Ченстохова, Республіка Польща, 23–24 

квітня 2021 року). (0,2 друк.арк.); 

2. Гетьман Г. М. Щодо питання взаємодії детективів бюро економічної 

безпеки України зі спеціалістами-економістами. Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки України: матеріали міжнародної наук.-

практ. конф. (м. Київ (м. Харків), 17 травня, 2021 р.). (0,1 друк.арк.). 

 

18.  Лейба О.І. – к.ю.н., асистент 

«Прогалини нормативного регулювання кримінальної процесуальної діяльності: 

загальні положення, класифікація та проблеми усунення » (1,5 друк. арк.) 

Опубліковано 2,6 друк. арк. 

Статті: 

1. До питання досконалості нормативної регламентації досудового 

розслідування кримінальних проступків. Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний науковий електронний журнал». Запоріжжя, Запорізький 

національний університет. 2021. № 1.       С. 360-363. Режим доступу: 

http://lsej.org.ua/1_2021/1.pdf (0,7 друк.арк.) ; 

2. Деякі прогалини кримінального процесуального законодавства щодо 

апеляційного оскарження судових рішень. Проблеми законності : зб. наук. праць 

/ відп.ред. А.П. Гетьман. Харків: Нац.юрид.ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 

Вип. 153. С.155-164. (у співавторстві з В.І. Маринівим). (0,4 друк. арк.); 

3. Відібрання біологічних зразків для експертного дослідження: спірні 

питання нормативної регламентації та практики правозастосування. Науковий 

http://lsej.org.ua/1_2021/1.pdf
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вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 65. 2021. 

С.308-313 (0,7 друк. арк.). 

Тези: 

1. Проблемні аспекти реалізації права особи на судовий захист під час 

відібрання біологічних зразків для експертизи. Кримінальна юстиція в Україні: 

реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). 

Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021. С.235-238 (0,3 

друк. арк.); 

2. Нормативна регламентація доказування у провадженні щодо 

кримінальних проступків: спірні питання. Юридичні науки: проблеми та 

перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Запоріжжя, 25-26 червня 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 

2021. С.75-76 (0,1 друк. арк.); 

3. Проведення допиту слідчим суддею на стадії досудового розслідування. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права: 

доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів» (м. Дніпро, 25 лютого 

2021 р.). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

2021. С. 72-75 (0, 2 друк. арк.); 

4. Специфіка застосування відеоконференцзв’язку при проведенні допиту. 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнарожна та 

національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти» (м. Дніпро, 12 березня 

2021 р.). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

2021. С. 117-120 (0, 2 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. 
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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 
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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, 

проблеми використання інформації з електронних носіїв у кримінальному 

провадженні 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. 
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Кафедра готувала наукові висновки на наступні законопроекти: 

-  до проекту Закону України № 4661  від 27.01.2021 р. «Про внесення змін 

до деяких положень Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

підвищення ефективності досудового розслідування)»; 

- до проекту Закону України № 5505  від 18.05.2021 р. «Про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливостей 

застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної 

та громадської безпеки)»; 

- до проекту Закону України № 5565  від 26.05.2021 р. «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»; 

- до проекту Закону України № 5826  від 26.07.2021 р. «Про внесення змін 

до статті 100 Кримінального процесуального кодексу України щодо переліку 

активів, які передаються в управління до Національного агентства України з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів»; 

- до проекту Закону України № 5892  від 06.09.2021 р. «Про внесення змін 

Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання окремих 

питань застосування запобіжних заходів в кримінальному провадженні»; 

- до проекту Закону України № 6126  від 01.10.2021 р. «Про внесення змін 

Кримінального процесуального кодексу України щодо покращення доступу 

громадян до правосуддя»; 

- до проекту Закону України № 4573  від 04.01.2021 «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»; 
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- до проекту Закону України № 6084 від 23.09.2021 "Щодо закріплення 

спеціальної підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 321-

3 КК України".   

 

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 Комісії з питань правової реформи 

при Президентові України; член науково-консультативних рад при Верховному 

Суді, Конституційному Суді України та Національній асоціації адвокатів 

України. 

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

питань розвитку юридичної освіти). 

 

1.4 Перелічити відповіді на запити Верховного Суду (з наданням короткого 

змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували –  

- розробка наукового висновку за запитом 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.); (д.ю.н., 

проф. Капліна О.В.); 

- розробка наукового висновку за запитом Верховного Суду стосовно 

тлумачення окремих положень ст. 41 КПК України (листопад 2021 р.). (д.ю.н., 

проф. Капліна О.В.); 
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- розробка наукового висновку за запитом 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.) (д.ю.н., проф. Капліна О.В.); 

- розробка наукового висновку (лист № 113/0/27-21 від 11 жовтня 2021 р.) 

у зв'язку з підготовкою розгляду кримінального провадження Третьою судовою 

палатою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. (к.ю.н., ас. 

Валентюк М.Г.); 

- розробка наукового висновку за запитом судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду Іваненко І. В. щодо апеляційного 

перегляду за нововиявленими обставинами (справа №145/1444/18) (д.ю.н., доц. 

Дроздов О.М.); 

- розробка наукового висновку за запитом судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду Григор’євої І. В. щодо 

апеляційного перегляду за нововиявленими обставинами (справа №481/1754/18) 

(д.ю.н., доц. Дроздов О.М.); 

- розробка наукового висновку за запитом  судді Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду Огурецького В. П щодо 

апеляційного перегляду за нововиявленими обставинами (справа №477/426/17) 

(д.ю.н., доц. Дроздов О.М.). 

 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України (з 

наданням короткого змісту найважливіших) та викладачів, які їх готували - 

- науково-правовий висновок на запит судді Конституційного Суду 

України В.В. Городовенка № 357-005-16/3607, від 11.10.2021, щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 4 

частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з 

яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон, 

яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. (д.ю.н., 

проф. Капліна О.В., д.ю.н., доц. Дроздов О.М.). 
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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 "Судочинство у 

кримінальному провадженні під час пандемії covid-19: міжнародний досвід та 

вітчизняна практика в режимі відеоконференції на платформі Zoom –   кафедри 

кримінального процесу та кримінальної юстиції  Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, (20.01.2021 р.);  

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання кримінального 

процесу в  рішеннях Конституційного Суду України та Верховного Суду» в 

режимі відеоконференції на платформі Zoom»  – кафедри кримінального процесу 

та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, (17.01.2021 р.);  

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Кримінальні 

процесуальні проблеми цифровізації досудового розслідування» в режимі 

відеоконференції на платформі Zoom»  – кафедри кримінального процесу та 

кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, (17.03.2021 р.);  

– науково-практичний семінар «Особливості досудового розслідування 

кримінальних проступків: проблеми нормативного регулювання та 

правозастосування» в режимі відеоконференції на платформі Zoom – кафедри 
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кримінального процесу та кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, (25.03.2021 р.);  

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Новації кримінального 

процесуального законодавства України»  – в режимі відеоконференції на 

платформі Zoom –  кафедри кримінального процесу та кримінальної юстиції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (23.04.2021 

р.); 

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Формування стратегії 

наукових досліджень харківської школи кримінального процесуального права» в 

режимі відеоконференції на платформі Zoom – кафедри кримінального процесу 

та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (23.09.2021 р.); 

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Формування стратегії 

наукових досліджень харківської школи кримінального процесуального права»  

– кафедри кримінального процесу та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (07.10.2021 р.);  

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Медіація у 

кримінальному процесі»    – в режимі відеоконференції на платформі Zoom – 

кафедри кримінального процесу та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (21.10.2021 р.);  

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Проблемні питання 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними  обставинами»  

організатори – кафедри кримінального процесу та кримінальної юстиції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (28.10.2020 

р.);  

– Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: ІІІ 

Харк.кримінал.процесуал.полілог, присвяч. 90-річчю   від дня народження 

докт.юрид.наук, професора, академіка НАПрН України Ю. М. Грошевого  

(Харків, груд.2021 р.) – організатори – кафедри кримінального процесу 
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кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, (10.11.2021 р.); 

– міжкафедральний науково-методичний семінар «Новітня практика 

ЄСПЛ у кримінальному провадженні»  , організатори – кафедри кримінального 

процесу та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, (23.12.2021 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.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки 

України» (м. Харків – м. Київ, Україна) 17 

травня 2021 р. 

18 

2.  V Харківський міжнародний юридичний 

форум (м. Харків, Україна) 20 - 20 вересня 

2021р. 

18 

3.  Міжнародний юридичний форум «Медичне 

право та фармацевтичне право: виклики 

сьогодення» (м. Харків, Україна) 21 вересня 

2021 р. 

1 

4.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання розвитку 

державності та правової системи в сучасній 

Україні» (м. Запоріжжя, Україна) 29-30 

жовтня 2021 р. 

 

1 

5.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Кримінальна юстиція 

сучасної України: виклики та перспективи» 

(м. Одеса, Україна) 20 листопада 2021 р. 

 

1 

https://legalforum.nlu.edu.ua/events/medychne-pravo-ta-farmatsevtychne-pravo-vyklyky-sohodennia/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/medychne-pravo-ta-farmatsevtychne-pravo-vyklyky-sohodennia/
https://legalforum.nlu.edu.ua/events/medychne-pravo-ta-farmatsevtychne-pravo-vyklyky-sohodennia/
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6.  Міжнародна науково-практична 

конференції «Верховенство права: доктрина 

і практика в умовах сучасних світових 

викликів» Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ (м. Дніпро) 

25 лютого 2021 р. 

1 

7.  V Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжнарожна та національна 

безпека: теоретичні і прикладні аспекти» 

Дніпропетровський деержавний університет 

внутрішніх справ. (м. Дніпро) 12 березня 

2021 р.  

1 

8.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридичні науки: проблеми 

та перспективи» Класичний приватний 

університет. (м. Запоріжжя) 25-26 червня 

2021 р.  

1 

9.  Міжнародна конференція «Протидія 

злочинності і корупції: міжнародні 

стандарти та досвід України» (м. Харків) 22 

вересня 2021 р. 

1 

10.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

юридичної науки» двадцятих осінніх 

юридичних читаннях «Права людини в 

сучасному світі: проблеми теорії та 

практики» (м. Хмельницький) 1–2 жовтня 

2021 р. 

1 

11.  ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Адвокатура України: 

сучасний стан та перспективи розвитку». 

(м. Харків, Україна) 16 грудня 2021 р. 

1 

12.  Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених, присвячена Дню науки 

Інституту права «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики» (м. 

Київ, Україна). 21 травня 2021 р. 

1 

13.  Круглий стіл "Международные и 

национальные стандарты в сфере 

производства задержания, применения мер 

пресечения" На платформі zoom. (м. 

Мінськ, Институт Следственного комитета 

Республіки Беларусь) 2 лютого 2021 р.  

1 
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14.  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. 

1 

15.  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. 

1 

16.  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.)    

1 

17.  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.)  

1 

18.  Міжнародна конференція "Викривачі 

корупції в Україні: успіх та виклики". 

Організатор: Міждисциплінарний науково-

освітній центр протидії корупції НаУКМА 

(24 червня 2021 р.) 

1 

19.  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.).    

2 
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20.  Міжнародна науково-практична 

конференція "Протидія кіберзагрозам у 

сучасному середовище: актуальні питання 

теорії та практики"// Організатори: СБУ,  

Український науково-дослідний інститут 

спеціальної техніки та судових експертиз 

Служби Безпеки України, Рада 

Національної безпеки і оборони тощо  

Платформа zoom. 29 жовтня 2021 р. 

1 

21.  Міжнародний семінар «Європейські 

стандарти якості вищої освіти у контексті 

проходження міжнародної акредитації» за 

участю Центрального агентства з 

оцінювання та акредитації ZEvA 

(Німеччина) та Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (Україна), 

12 травня 2021 р. - онлайн, платформа 

ZOOM;  

 

1 

22.  Міжнародна науково-практична 

конференція «Юридичні науки: 

дослідження та європейські інновації», 23–

24 квітня 2021 р., м. Ченстохова, Республіка 

Польща.  

 

1 

23.  Міжнародна конференція: 

«Адміністративна процедура: нова сторінка 

у відносинах держави, громади та бізнесу» 

22 жовтня 2021 р. м. Одеса 

 

1 

Всеукраїнські 

1 всеукраїнська науково практична 

конференція «Кримінальне судочинство: 

сучасний стан та перспективи розвитку» 

(Київ) 28 трав. 2021 р. 

 

1 

2 ІІІ Харківський кримінальний 

процесуальний полілог «Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні 

тенденції», присвячений 90-річчю з дня 

народження академіка Юрія Михайловича 

Грошевого ( м. Харків, Україна) 10 

листопада 2021 р. 

 

18 
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3 Кримінальна юстиція в Україні: реалії та 

перспективи: круглий стіл Львівський 

державний університет внутрішніх справ 

(м. Львів) 11 червня 2021 р. 

 

4 Вебінар з суддею Верховного Суду 

Фоміним С.Б. «Докази та доказування». В 

он-лайн режимі на платформі ZOOM (м. 

Київ, Україна) 25 березня 2021р 

4 

5 Конференція «Форум вищої освіти» В он-

лайн режимі на платформі ZOOM (м. Київ, 

Україна) 24 квітня 2021р. 

 

1 

6 Круглий стіл «Академічна доброчесність в 

освітньому середовищі: виклики та 

практики». В он-лайн режимі на платформі 

ZOOM. (м. Харків, Україна) 29 квітня 

2021р. 

 

1 

7 Онлайн-зустріч зі стейкхолдерами щодо 

проблемних питань правового регулювання 

у сфері правосуддя та кримінальної юстиції. 

В он-лайн режимі на платформі ZOOM. (м. 

Київ, Україна) 18 травня 2021р. 

 

1 

8 Науково-практичний семінар «Правове 

забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення». (м. Харків, Україна) 27 травня 

2021 р. 

 

5 

9 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Застосування в 

національному судочинстві стандартів 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року» (м. 

Хмельницький, Україна) 22 жовтня 2021 р. 

 

2 

10 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Застосування в 

національному судочинстві стандартів 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року» (м. 

Хмельницький, Україна). 22 жовтня 2021 р. 

 

1 
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11 Всеукраїнський круглий стіл «Офіційна 

концепція оновлення Цивільного кодексу 

України: проблеми практичної реалізації» 

25 лютого 2021.  

1 

12 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.  

 

1 

13 Круглий стіл «ЕТИКА ПРАВНИКА» 23 

квітня 2021 р. м. Харків Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого); 

1 

14 Воркшоп Центру права, етики та цифрових 

технологій Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

 «Digital-безпека та цифровізація» 18 

травня 2021. Платформа ZOOM 

1 

15 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.)  платформа 

ZOOM  

1 

16 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 

1 

17 Всеукраїнський круглий стіл з 

міжнародною участю "Фундаментальні 

проблеми юриспруденції ІІІ. Межі права", 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Національна академія 

правових наук України. (Харків) 28-29 

травня 2021 р. 

1 
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18 Вебінар «Антикорупційне законодавство 

України: баланс між конституційністю та 

ефективністю» 4 червня 2021 Платформа 

ЗУМ Організатори : Відділення АПУ в 

Закарпатській області.   

1 

19 Круглий стіл "Підвищення якості 

викладання галузевих юридичних 

дисциплін" // Національна академія 

правових наук України, Київський 

регіональний центр Платформа zoom. 7 

жовтня 2021 р. 

1 

20 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.) 

1 

21 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 

1 

22 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Соціальна і цифрова 

трансформації: теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання., 

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/  (м. Київ),2 грудня 2021 р 

1 

23 Х Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Теоретичні та практичні проблеми 

розвитку кримінального права і процесу» 

Організатор Університеті Короля Данила. 

(м. Івано-Франківськ).3 грудня 2021 р. 

1 

Усього 46 115 
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2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь). 

1.  Круглий стіл "Международные и национальные стандарты в сфере 

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

Следственного комитета Республіки Беларусь) (2 лютого 2021 р.) На платформі 

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

2.  Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: 

дослідження та європейські інновації», 23–24 квітня 2021 р., м. Ченстохова, 

Республіка Польща. На платформі zoom. (к.ю.н., ас. Гетьман Г.М.). 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

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

в друк.арк) (30,0 друк.арк.) 

1. Шаренко С.Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в 

кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2021. 480 с. (30,0 друк. 

арк.) 

 

3.2. Список опублікованих за звітний період підручників (автори, назва, 

обсяг в друк.арк) – відсутні. 

 

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

назва, обсяг в друк.арк.). 

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, 2021. 292с. (обсяг виконаною роботи 12,1 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, 2021. 220с. (9,1 друк. 

арк.); 
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3. 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 12,1 друк. арк.); 

4. Кримінальний процес (загальна частина): робочий зошит з навчальної 

дисципліни / О. В. Капліна, О.І. Крицька, О.В. Лазукова, А.Р. Туманянц. – 

Харків: Право, 2021.-180с. (обсяг виконаною роботи 7,5 друк. арк.); 

5. 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. (10,6 друк. арк.) . 

 

3.4. Кількість опублікованих статей (одиниць/друк.арк.): 32 (19,4 друк.арк.) 

з них: 

3.4.1. за кордоном, навести перелік (одиниць/друк.арк.): 16 (9, 75 друк.арк) 

1. Tumanyants A., Oksana V. Kaplina ECTHR decisions that influenced the 

criminal procedure of Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 1. 

P.102–121. URL: http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-

freedom-of-association-the-ecthr-caselaw (1.0 друк.арк.) (Scopus); 

2. 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. 

URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf.  (0.3 

друк.арк.) (Scopus); 

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

conclusion of forensic psychiatric examination: medical and legal aspect. Wiadomości 

Lekarskie, December 2021 (0.45 друк.арк.) (в редакції) (Scopus)№ 

4. Vapniarchuk, V.V., Zhuravel, V.A., Trofymenko, V.M., Karpenko, M.O. The 

essence of the philosophical category truth: Criminal procedural aspect (Сутність 

філософської категорії «істина»: кримінальний процесуальний аспект). Astra 

Salvensis, 2020, с. 273-290. URL: https://astrasalvensis.eu/2020-2/ (1,0 друк. арк.). 

(Scopus); 

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://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215499697
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685143
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215487399
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5. Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. Proof 

in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence (Докази у науці кримінального процесу України: 

концептуальні підходи до розуміння сутності). International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 2021, 65(2-3). URL: 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182 С. 205–220. (1,1 друк. арк.). 

(Scopus); 

6. Корчева Т.В. «Правовые и морально-философские проблемы эвтаназии» 

(на рус.) // Georgian Medical News.  № 9 (318) сентябрь 2021.  С. 172 – 176 URL: 

https://www.geomednews.com/v318-september-2021 (разом з к.ю.н., доцентом 

кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  Невельською-Гордеєвою О.П. (0.4. друк. арк.). (Scopus); 

7. M. I. Demura. Challenges of health care professionals' disciplinary and 

criminal prosecution. Wiadomości Lekarskie, Volume lxxiii, issue 12 part 2, December 

2020. P. 2827-2832 (in co-authored Kononenko V., Fedosenko N.) (0, 3 друк. арк.). 

URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012221.pdf 

(Scopus); 

8. 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, Scopus) (0,5 друк. арк.) ; 

9. 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/36928/399

57  (0,4 друк. арк.) (Scopus); 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214691949
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315103
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315231
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012221.pdf
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1606849435.pdf
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39957
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39957
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10. Drozdov O., Oleh Rozhnov, Valeriy Mamnitskyi Mediation and Court in 

Ukraine: Perspectives on Interaction and Mutual Understanding. Access to Eastern 

Europe. August 2021. Issue 3 (11). pages: 181-190. URL: 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3 (0,5 друк. арк.) (Scopus); 

11. Drozdov O., A.N.Lysenko, V.V.Shendryk, K.O.Cherevko, V.H.Piadyshev 

Scrap metal procurement and operations with it: today’s criminal situation. Naukovyi 

Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. Issue 3. pages: 145-149. URL: 

http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf  (0,5 друк. арк.) 

(Scopus); 

12. Tumanyants A., Viacheslav V., Oksana V. Kaplina Mykola Ye. Shumylo 

Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence. International Journal of Offender Therapy and 

Comparative Criminology. 2021. Vol. 65. Iss. 2-2. P. 205-220. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924    (0,6 друк.арк.) (Web 

of Science); 

13. V. I. Maryniv, M. I. Demura. Criminal and criminal proceeding protection of 

intellectual property rights. Science and Innovation. 2021. Vol. 17. Iss. 2. Р. 84 ̶ 93. 

URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47/43  (1,2 друк. арк.) 

(Web of Science); 

14. M. I. Demura. Using Artificial Intelligence Algorithms in the Field of 

Criminal Judiciary: International Experience and Domestic Prospects. Sci. in nov. 

2021. V. 17, no. 5. P. 95-101  URL: https://scinn-

eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163 (in co-authored Klepka D.) (0, 4 друк. 

арк.). (Web of Science); 

15. 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 , 

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 друк. арк.) (Web of Science). 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3
http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47/43
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163
http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu%20provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu%20provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
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16. Krytska I. Digitization of the criminal process: yesterday, today, tomorrow 

(Section 8). Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : 

Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 488 p. (P. 237-257) (1,3 

друк. арк.); 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science 

(одиниць/друк.арк.) та навести перелік: 15 (8,45 друк.арк.) 

1. Tumanyants A., Oksana V. Kaplina ECTHR decisions that influenced the 

criminal procedure of Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. 2021. Iss. 1. 

P.102–121. URL: http://ajee-journal.com/the-protection-of-the-worker-s-right-to-

freedom-of-association-the-ecthr-caselaw (1.0 друк.арк.) (Scopus); 

2. 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. 

URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf.  (0.3 

друк.арк.) (Scopus); 

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

conclusion of forensic psychiatric examination: medical and legal aspect. Wiadomości 

Lekarskie, December 2021 (0.45 друк.арк.) (в редакції) (Scopus)№ 

4. Vapniarchuk, V.V., Zhuravel, V.A., Trofymenko, V.M., Karpenko, M.O. The 

essence of the philosophical category truth: Criminal procedural aspect (Сутність 

філософської категорії «істина»: кримінальний процесуальний аспект). Astra 

Salvensis, 2020, с. 273-290. URL: https://astrasalvensis.eu/2020-2/ (1,0 друк. арк.). 

(Scopus); 

5. Vapniarchuk, V.V., Kaplina, O.V., Shumylo, M.Y., Tumanyanc, A.R. Proof 

in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence (Докази у науці кримінального процесу України: 

концептуальні підходи до розуміння сутності). International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology, 2021, 65(2-3). URL: 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/view/182 С. 205–220. (1,1 друк. арк.). 

(Scopus); 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012207.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215499697
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685143
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215487399
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214691949
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315103
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315231
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6. Корчева Т.В. «Правовые и морально-философские проблемы эвтаназии» 

(на рус.) // Georgian Medical News.  № 9 (318) сентябрь 2021.  С. 172 – 176 URL: 

https://www.geomednews.com/v318-september-2021 (разом з к.ю.н., доцентом 

кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого  Невельською-Гордеєвою О.П. (0.4. друк. арк.). (Scopus); 

7. M. I. Demura. Challenges of health care professionals' disciplinary and 

criminal prosecution. Wiadomości Lekarskie, Volume lxxiii, issue 12 part 2, December 

2020. P. 2827-2832 (in co-authored Kononenko V., Fedosenko N.) (0, 3 друк. арк.). 

URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012221.pdf 

(Scopus); 

8. 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, Scopus) (0,5 друк. арк.) ; 

9. 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/36928/399

57  (0,4 друк. арк.) (Scopus); 

10. Drozdov O., Oleh Rozhnov, Valeriy Mamnitskyi Mediation and Court in 

Ukraine: Perspectives on Interaction and Mutual Understanding. Access to Eastern 

Europe. August 2021. Issue 3 (11). pages: 181-190. URL: 

https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3 (0,5 друк. арк.) (Scopus); 

11. Drozdov O., A.N.Lysenko, V.V.Shendryk, K.O.Cherevko, V.H.Piadyshev 

Scrap metal procurement and operations with it: today’s criminal situation. Naukovyi 

Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. Issue 3. pages: 145-149. URL: 

http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf  (0,5 друк. арк.) 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012221.pdf
http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1606849435.pdf
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39957
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36928/39957
https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.3
http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/4/04_2021_Lysenko.pdf
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(Scopus); 

12. Tumanyants A., Viacheslav V., Oksana V. Kaplina Mykola Ye. Shumylo 

Proof in the Science of the Criminal Process in Ukraine: Conceptual Approaches to 

Understanding the Essence. International Journal of Offender Therapy and 

Comparative Criminology. 2021. Vol. 65. Iss. 2-2. P. 205-220. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924    (0,6 друк.арк.) (Web 

of Science); 

13. V. I. Maryniv, M. I. Demura. Criminal and criminal proceeding protection of 

intellectual property rights. Science and Innovation. 2021. Vol. 17. Iss. 2. Р. 84 ̶ 93. 

URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47/43  (1,2 друк. арк.) 

(Web of Science); 

14. M. I. Demura. Using Artificial Intelligence Algorithms in the Field of 

Criminal Judiciary: International Experience and Domestic Prospects. Sci. in nov. 

2021. V. 17, no. 5. P. 95-101  URL: https://scinn-

eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163 (in co-authored Klepka D.) (0, 4 друк. 

арк.). (Web of Science); 

15. 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 , 

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 друк. арк.) (Web of Science). 

 

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

Science) (одиниць/друк.арк.) та навести перелік 17 (10,95друк.арк.) 

1. Krytska I. Digitization of the criminal process: yesterday, today, tomorrow 

(Section 8). Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : 

Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 488 p. (P. 237-257) (1,3 

друк. арк.); 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X20946924
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/47/43
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/163
http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu%20provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
http://visnyk.kh.ua/uk/article/dopit-malolitnikh-ta-nepovnolitnikh-svidkiv-u-kriminalnomu%20provadzhenni-aktualny-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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2. Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Актуальні проблеми 

держави і права. 2021. Вип. 91. С. 104-114. DOI 

https://doi.org/10.32837/apdp.v0i91.3237 (0,7 друк.арк.); 

3. Туманянц А. Р., Крицька І. О. Стандарти забезпечення законності 

здійснення негласної діяльності у кримінальному процесі крізь призму правових 

позицій Європейського суду з прав людини. Проблеми законності. 2021. Вип. 152. С. 

111–123. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139  (0,7 друк. арк); 

4. Крицька, І., Дзюба, Я. Проблемні питання допуску адвоката до участі у 

проведенні обшуку. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. №1. С.122-132. 

doi: https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11  (0,3 друк. арк.); 

5. Туманянц А. Р Концептуальні засади впровадження відновного 

правосуддя в Україні: окремі питання. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2021. № 7. С.265-268. (0,5 друк.арк.); 

 6. 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.); 

7. 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.); 

8. 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.); 

9. 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.); 

https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139
https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.11
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10. Тищенко О. І. Психічний розлад як юридичний факт: термінологічний 

аспект. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. Вип. 

67. (0,5 друк. арк.); 

11. Корчева Т.В. «Актуальні питання правової регламентації обов’язкової 

участі захисника у кримінальному провадженні» //Проблеми законності: Зб. 

наук. праць /відп. ред. А.П. Гетьман. – Харків: Нац. Юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 2021. – вип. 152. С. 124 – 134. (0.85 друк. арк.).; 

12. Демура М.І. Проблемні питання притягнення до дисциплінарної та 

кримінальної відповідальності медичних працівників. Проблеми законності. 

2021. № 152. С. 135-152 (у співавторстві з Кононенко В.А.) (0,3 друк. арк.); 

13. Демура М.І. Інститут пробації: український досвід та міжнародні 

практики. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10 (прийнято до 

друку). (у співавторстві з Скрипник Р. В.) (0,3 друк. арк.); 

           14. Мирошниченко Т.М. «Реалізація нормативного змісту засади  

«таємниця спілкування» у ході кримінального процесуального доказування». – 

Зб.: «Науковий вісник публічного та приватного права». – 2021. – Вип. 3.  – С. 

198-203 (0,7 друк. арк.); 

15. Дроздов О.М. , Гловюк І.В. Експерт з питань права: теоретико-

методологічні засади та вектори реалізації. Право України. 2021. № 6. С. 221-263 

(у співавторстві з Григоренко Є., Передерієм О., Стєбєлєвим А.) (0,5 друк. арк.); 

16. Дроздов О.М. , Гловюк І.В. Забезпечення затриманому, підозрюваному, 

засудженому права на отримання правової допомоги: аналіз новел за Законом 

України № 1637-IX. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 

220–223. URL : http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf; DOI 

https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54 (у співавторстві з Гловюк І.В.) (0,5 

друк. арк.); 

17. Дроздов О.М., Гловюк І.В. Проблемні питання відмови захисника від 

виконання обов’язків у кримінальному провадженні (аналіз судової практики). 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 268–273. URL : 

http://www.lsej.org.ua/9_2021/56.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/54
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http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf; DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-

1/67 (у співавторстві з (0,5 друк. арк.) 

 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science): 

1. Д.ю.н., професор Капліна О.В. – 2 (Scopus); 2 (Web of Science); 

2. Д.ю.н., професор Вапнярчук В.В. – 8 (Scopus); 

3. К.ю.н., професор Маринів В.І. – 4 (Scopus); 

4. К.ю.н., доцент Тищенко О.І. – 2 (Scopus); 

5. К.ю.н., асистент Лейба О.А. – 3 (Web of Science); 

6. К.ю.н., асистент Зуєв В.В. – 1 (Scopus); 

7. К.ю.н., асистент Валентюк М.Г. – 1 (Scopus); 

 

Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання 

сторінки роботи 

Статті 

1 Tumanyants A., 

Oksana V. 

Kaplina.  

ECTHR 

decisions that 

influenced the 

criminal 

procedure of 

Ukraine - 

Access to Justice in 

Eastern Europe - 

Iss. 1. 2021. 

P.102–121.  

2. 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., 

2020 

P. 2737-2742 

 

3. Vapniarchuk, 

V.V., Zhuravel, 

The essence of 

the philosophical 

Astra Salvensis Volume 2, 2020. 

P. 273-290 

http://www.lsej.org.ua/1_2021/69.pdf
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/67
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215499697
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V.A., Trofymenko, 

V.M., Karpenko, 

M.O. 

 

category truth: 

Criminal 

procedural aspect 

(Сутність 

філософської 

категорії 

«істина»: 

кримінальний 

процесуальний 

аспект). 

4. Vapniarchuk, 

V.V., Kaplina, 

O.V., Shumylo, 

M.Y., Tumanyanc, 

A.R. 

Proof in the 

Science of the 

Criminal Process 

in Ukraine: 

Conceptual 

Approaches to 

Understanding 

the Essence 

(Докази у науці 

кримінального 

процесу 

України: 

концептуальні 

підходи до 

розуміння 

сутності). 

International Journal 

of Offender Therapy 

and Comparative 

Criminology 

№65(2-3) 2021,  

P. 205–220. 

5. Корчева Т.В. «Правовые и 

морально-

философские 

проблемы 

эвтаназии» 

Georgian Medical 

News 

№ 9 (318). 

2021 

P. 172 – 176 

6. M. I. Demura. Challenges of 

health care 

professionals' 

disciplinary and 

criminal 

prosecution. 

Wiadomości 

Lekarskie 

Volume lxxiii, 

issue 12 part 2. 

2020. P. 2827-

2832 

7. Kaplina Oksana, 

Fomin Serhiy 

Proportionality of 

Interference with 

the Right to 

Peaceful 

Enjoyment of 

Property During 

the Seizure of 

Access to Justice in 

Eastern Europe 

Issue 4 (8). 

2020 P. 246-264 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215499697
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685143
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685143
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215487399
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215487399
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214691949
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214691949
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315103
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315103
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315231
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315231
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Property in 

Criminal 

Proceedings in 

Ukraine 

8. Oksana Kaplina, 

Maxim Zhushman, 

Iryna 

Cherevatenko 

Judicial Reforms 

in Ukraine: 

Polishing 

Procedures and 

Their Systemic 

Role 

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. 

P. 757-767. 

9. Drozdov O., Oleh 

Rozhnov, Valeriy 

Mamnitskyi 

Mediation and 

Court in Ukraine: 

Perspectives on 

Interaction and 

Mutual 

Understanding 

Access to Eastern 

Europe. 

Issue 3 (11). 

2021.  

P. 181-190. 

10. Drozdov O., 

A.N.Lysenko, 

V.V.Shendryk, 

K.O.Cherevko, 

V.H.Piadyshev 

Scrap metal 

procurement and 

operations with 

it: today’s 

criminal situation 

Naukovyi Visnyk 

Natsionalnoho 

Hirnychoho 

Universytetu 

Issue 3. 2021.  

P. 145-149. 

11. Tumanyants A., 

Viacheslav V., 

Oksana V. Kaplina 

Mykola Ye. 

Shumylo 

Proof in the 

Science of the 

Criminal Process 

in Ukraine: 

Conceptual 

Approaches to 

Understanding 

the Essence 

International Journal 

of Offender Therapy 

and Comparative 

Criminology 

2021. Vol. 65. 

Iss. 2-2.  

P. 205-220. 

12. V. I. Maryniv, M. 

I. Demura. 

Criminal and 

criminal 

proceeding 

protection of 

intellectual 

property rights. 

Science and 

Innovation 

Vol. 17. 2021. 

Iss. 2.  

Р. 84  ̶93. 

13. M. I. Demura. Using Artificial 

Intelligence 

Algorithms in the 

Field of Criminal 

Judiciary: 

International 

Science and 

innovation 

V. 17, no. 5. 

2021.  

P. 95-101 
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Experience and 

Domestic 

Prospects 

14. 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 , 28 (3), P. 

268-276. 

15. Olga I. 

Tyshchenko, Ivan 

A. Titko. 

Presumption of 

mental health vs 

conclusion of 

forensic 

psychiatric 

examination: 

medical and legal 

aspect 

Wiadomości Lekarskie 2021 (в 

редакції) 

 

 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкован

ої 

продукці

ї 

Моно

графії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідомл

ень на 

конфере

нціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібн

ики з 

грифо

м 

МОН  

Підручн

ики, 

навчаль

ні 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірни

ки 

норма

тивної 

літера

тури 

Кодек

си, 

коме

нтарі 

 

122/132,8 1/30,0 59/37,8 57/13,66 0 5/51,4 0 0 
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3.6. 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 (16 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). – відсутні. 

4.3 Перелічити відповіді на запити окремо прокуратури, суду, органів 

місцевої влади та ін. 

- науково-правовий висновок на запит Офісу Президента України № 48-    

01/5 від 19.01.2021, щодо наявності у Президента України повноважень 

тимчасово відсторонювати від посади суддю Конституційного Суду України   у 

зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності (д.ю.н, проф. О.В. 

Капліна, д.ю.н., проф. Вапнярчук В.В., к.ю.н., доц. Карпенко М.О.); 

- надання пропозицій на запит Вищої ради правосуддя № 749/019-21 від 

15.01.2021, щодо нагальних питань діяльності судової влади, вирішення яких 

потребує удосконалення законодавства (д.ю.н, проф. О.В. Капліна); 

- науково-правовий висновок на запит Офісу Президента України № 48-

01/63 від 17.02.2021, щодо внесення змін і доповнень до КПК України щодо 
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удосконалення кримінального провадження на підставі угод (д.ю.н, проф.. О.В. 

Капліна); 

- науково-правовий висновок на запит Служби безпеки України № 30/-

6512 від 16.06.2021, щодо потреби отримання дозволу суду на проведення 

негласних контр розвідувальних заходів, пов’язаних з обмеженням у праві на 

недоторканість особистого і сімейного життя іноземців та осіб без громадянства, 

які перебувають за межами України або незаконно на тимчасово окупованих 

територіях, та обґрунтовано підозрюються у можливій причетності до 

розвідувально-підривних, терористичних або інших зазіхань на національну 

безпеку України (д.ю.н., проф. О.В. Капліна); 

 

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.Січко С.О. «Загальні положення досудового розслідування» – науковий 

керівник кандидат юридичних наук, доцент М. О. Карпенко. (19.04.2021 р.); 

 2. Глідер І.Г. «Судове провадження в першій інстанції за кримінальним 

процесуальним законодавством Ізраїлю» – науковий керівник доктор юридичних 

наук, професор О. В. Капліна. (20.04.2021 р.). 

 3. Скрипник А.В. «Використання інформації з електронних носіїв у 

кримінальному провадженні» - науковий керівник доктор юридичних наук, 

професор І. А. Тітко. (17.06.2021 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: 
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1.Шаренко С.Л. «Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в 

кримінальному провадженні» – науковий консультант доктор юридичних наук, 

професор О. Г. Шило. (20.04.2021 р.); 

2.Лапкін А.В. «Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові 

та організаційно-методичні проблеми» – науковий консультант доктор 

юридичних наук, професор О. В. Капліна (14.05.2021 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 –5; докторські – 1 .  

5.4. Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Кандидатські – 5;  докторські – 4. 

 

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 – не здійснювали. 

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.  

  

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно 

одиниць/друк.арк:  

6 статтей - 2,7 друк. арк.  
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36 тез- 4,6 друк. арк.  

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами одиниць/друк.арк. 

4 статті - 2,8 друк. арк.  

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

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

1. Д.ю.н., проф. Капліна О.В. - 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); член редакційної ради науково-

практичного журналу «Предварительное следствие» (Мінськ, Республіка 

Білорусь); 

2. К.ю.н., проф., Маринів В.І. – Член редакційної колегії Електронного 

юридичного журналу «Вісник Асоціації кримінального права України»; член 

редакційної колегії Збірки наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса.; 

3. Д.ю.н., проф. Вапнярчук В.В. - член редакційної колегії науково-

практичного журналу «Вісник кримінального судочинства» (м. Київ); брав 

участь в роботі редакційної колегії науково-практичного журналу «Проблеми 

законності» (м. Харків); 

4. Д.ю.н., доц. Дроздов О.М. - Член редакційної колегії Юридичного 

журналу «Право України»; член редакційної колегії Науково-практичного 

журналу «Світ науки та освіти» (The World of Science and Education); член 

редакційної колегії Науково-практичного юридичного журналу "Вісник Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України". 
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ.  

1. Д.ю.н., проф. Капліна О.В. - 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.; 

2. К.ю.н., ст. викладчач Крицька І.О. - подяка Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди Дня Університету. 17 листопада 2021 р.; 

2. К.ю.н., ас. Валентюк М.Г. - почесна відзнака Національної Асоціації 

Адвокатів України ІІІ ступеня № 024 від 06.10.2021 р.; 

 

Завідувач кафедри  

кримінального процесу                             О. В. Капліна 
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