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РІШЕННЯ  

РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

 

Спеціалізована вчена рада Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України, м. Харків, прийняла рішення про присудження ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Нормативне забезпечення та реалізація конфіденційного співробітництва у 

кримінальному провадженні» за спеціальністю 081 «Право» 25 листопада 

2022 року. 

Тализіна Яна Олегівна, 1992 року народження, громадянка України, освіта 

вища: закінчила у 2015 р. Національну академію прокуратури України за 

спеціальністю «Правознавство». 

З 2015 р. працює в органах прокуратури України: 

- 08.05.2015 призначена стажистом на посаді прокурора прокуратури 

Пирятинського району Полтавської області; 

- 21.05.2015 атестована з присвоєнням класного чину юрист 3 класу та 

призначена на посаду прокурора прокуратури Пирятинського району; 

- 15.12.2015 року призначена на посаду прокурора Лубенської місцевої 

прокуратури; 

- 18.06.2019 призначена на посаду прокурора відділу нагляду за додержанням 

законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління 

нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації 

правоохоронної діяльності прокуратури Київської області; 

- 06.04.2020 призначена на посаду прокурора другого відділу управління 

організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке 

здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро 

розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на 

Київську область прокуратури Київської області; 
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- 07.07.2020 призначена на посаду прокурора відділу нагляду за додержанням 

законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному 

провадженні прокуратури міста Києва; 

- 25.11.2020 призначена на посаду заступника начальника першого відділу 

процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування 

територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення 

управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та 

органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною 

злочинністю Київської міської прокуратури, на якій працює по теперішній час. 

З вересня 2019 р. по серпень 2022 р. – аспірантка  відділу дослідження 

проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

(заочна форма навчання). 

Дисертацію виконано у Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків. 

Науковий керівник дисертантки: Тітко Іван Андрійович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Здобувачка має 8 опублікованих праць за темою дисертації, з них 1 стаття у 

періодичних наукових виданнях інших держав, 3 статті у наукових фахових 

виданнях України (одна опублікована у співавторстві), 0 монографій: 

1. Тализіна Я.О. Повноваження слідчого, прокурора та співробітника 

оперативного підрозділу щодо залучення інших осіб до конфіденційного 

співробітництва у кримінальному провадженні. Проблеми законності. Харків, 

2020. Вип. 150. С. 253–265.  

2. Тализіна Я.О. Практика ЄСПЛ щодо допустимості як доказу показань 

анонімного свідка: досвід Нідерландів. Visegrad Journal on Human Rights. 2021. 

№ 3. С. 273–279.  
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3. Тализіна Я.О. Проблемні питання залучення особи до конфіденційного 

співробітництва та забезпечення її безпеки як учасника кримінального 

провадження. Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2020. Вип. 39. С. 121–

127.  

4. Тализіна Я.О., Тітко А.І. Забезпечення конфіденційності відомостей 

про особу, яка бере участь у кримінальному провадженні: окремі проблеми та 

шляхи їх вирішення. Проблеми законності. Харків, 2021. Вип. 153. С. 104–118.  

 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці: 

– доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Глинська 

Наталія Валеріївна, завідувачка відділу дослідження проблем кримінального 

процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 

– кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Авдєєва 

Галина Костянтинівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

«Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. 

В. Сташиса НАПрН України; 

– кандидат юридичних наук Клепка Дар’я Ігорівна, науковий співробітник 

відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України; 

– доктор юридичних наук, професор Тетерятник Ганна Костянтинівна, 

завідувачка кафедри кримінального процесу Одеського державного університету 

внутрішніх справ; 

– кандидат юридичних наук, доцент Рогальська Вікторія Вікторівна, 

професор кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 
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– доктор юридичних наук, професор Тітко Іван Андрійович, завідувач 

кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського 

юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. 

Озвучені ними зауваження і побажання отримали належне пояснення та 

коментар дисертантки, тож загалом суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку результатів її наукового дослідження.  

Загальна оцінка роботи і висновок: дисертація Тализіної Яни Олегівни 

«Нормативне забезпечення та реалізація конфіденційного співробітництва у 

кримінальному провадженні» є самостійною та ґрунтовною науковою працею у 

межах поставлених завдань, за своїм змістом відповідає галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право». Дослідження містять науково-обґрунтовані теоретичні 

та практичні результати, характеризується єдністю змісту, точністю викладення 

матеріалу та свідчить про особистий внесок автора в науку. У дисертації 

здійснено розв’язання завдання використання конфіденційного співробітництва 

як самостійного процесуального інструменту отримання доказів у кримінальному 

провадженні в контексті НСРД. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, запропонованих особисто дисертанткою. Отримані 

здобувачкою основні наукові результати опубліковано у наукових статтях, 

належать авторці та є її науковим доробком. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів містить посилання на відповідне джерело. Одна із праць, 

опублікованих у фаховому науковому виданні України, підготовлена у 

співавторстві. Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів 

дослідження забезпечено поєднанням гармонійного використання 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання.  

Сформульовані в дисертації положення, узагальнення, висновки, 

рекомендації та пропозиції обґрунтовані на підставі особистих досліджень у 

результаті опрацювання та аналізу наукових нормативних і статистичних джерел.  
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