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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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1. Давиденко Світлана Василівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності. 

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

   «Заходи, спрямовані на забезпечення явки учасників кримінального 

провадження»  (1,5 друк. арк.) 

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

«Заходи, спрямовані на забезпечення явки учасників кримінального 

провадження» (  2,5 друк. арк.) 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у роботі 

здійснено авторський підхід до вирішення: а) окремих проблем процедури 

застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження як 

грошове стягнення та застава; б) проблеми вдосконалення правового 

регулювання видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиції). В роботі детально досліджуються та отримали додаткову 

аргументацію наукові позиції щодо певних особливостей здійснення 

кримінальної процесуальної діяльності на території дипломатичних 

представництв та консульських установ України за кордоном.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Верховна Рада України: 

 -  Брала участь у підготовці відповідь на запит Голови Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної 



Ради України щодо необхідності розробки нових Законів України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та «Про правоохоронні органи та 

правоохоронну діяльність», що було підготовлено сумісно колективом 

кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД  (квітень 

2016 р.); 

 -  доц. Давиденко С.В. сумісно із проф. Шило О.Г., ас. Повзиком Є.В. 

та ас. Марочкіним О.І. підготували пропозиції та зауваження на запит Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності щодо проектів законів України «Про внесення 

змін до статті 469 Кримінального процесуального кодексу України щодо 

окремих питань удосконалення інституту угод про визнання винуватості між 

прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим» (реєстр. № 5211 від 

03.10.2016 р.); «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо окремих питань визначення підслідності для 

забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження» 

(реєстр. № 5212 від 03.10.2016 р.); «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо подань про надання згоди на притягнення 

до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата 

України» (реєстр. № 5213 від 03.10.2016 р.)  (листопад 2016 р.); 

 -  Брала участь у підготовці  зауважень та пропозицій на запит Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності було підготовлено щодо проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» (в частині реформування прокуратури відповідно до 

європейських стандартів)», що були підготовлені сумісно колективом 

кафедри  кримінального процесу та ОРД  (листопад 2016 р.) 

 Конституційний Суд України: 

 -   Брала участь у підготовці відповіді на запит Судді Конституційного 

Суду України  було  щодо питання чи можуть бути переглянуті Верховним 

Судом України рішення суду касаційної інстанції, постановлені до 28 

березня 2015 року, з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 



445 КПК 2012 року в редакції Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» від 12.02.2015 №192 – VIII у взаємозв’язку з частиною 1 

статті 58 Конституції України та частиною 1 статті 5 КПК, що був 

підготовлений сумісно колективом кафедр кримінального процесу та 

кримінального процесу та ОРД  (квітень 2016 р.). 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

 -  Брала участь у підготовці Пропозицій та зауважень до проекту 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з 

метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні», що були 

підготовлені сумісно викладачами кафедри кримінального процесу та 

кримінального процесу та ОРД    (жовтень 2015 року); 

 -  Брала участь у підготовці Пропозицій та зауважень до проекту 

Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№ 3726 

від 28.12.2015 р.), внесеного народними депутатами України Паламарчуком 

М. П., Кожемякіним А. А., Продан О. П., Тетеруком А. А., що були 

підготовлені сумісно колективом кафедр кримінального процесу та 

кримінального процесу та ОРД  (січень 2016 року); 

 -  Брала участь у підготовці Пропозицій та зауважень до проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» (№ 4099-1), 

внесеного народним депутатом України Вінником І. Ю.), що були 

підготовлені сумісно колективом кафедр кримінального процесу та 

кримінального процесу та ОРД    (березень 2016 р.); 

 -  Брала участь у підготовці  висновку  щодо проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Державного 

бюро розслідувань (реєстр. №4099-1 від 19.02.2016 р.) та проекту Закону 

України про внесення зміни до Розділу ХІ «Перехідні положення» 

Кримінального процесуального кодексу України щодо строків проведення 

додаткового розслідування, що був підготовлений сумісно колективом 



кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД   (реєстр. № 

4107 від 18.02.2016 р.)  (березень 2016 р.); 

 -   доц. Давиденко С.В. сумісно із ас. Марочкіним О.І. та проф. Шило 

О.Г. у  листопаді 2016 р. підготували науковий висновок на запит Верховного 

Суду України Верховного Суду України стосовно норм кримінального 

процесуального закону, які неоднаково застосовані судом касаційної 

інстанції за заявою заступника Генерального прокурора України Заліска О.І. 

про перегляд ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 06 жовтня 2015 року щодо Зайченка Олександра Григоровича та 

Нікітіної Тетяни Владиславівни 

 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. - 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. - 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. - 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Запит Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ України: 

 -  доц. Давиденко С.В. сумісно із проф. Шило О.Г. на запит  судді 

судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ було підготовлено 

роз’яснення стосовно порядку внесення прокурором вищого рівня на підставі 

ч. 4 ст. 36 КПК України змін та/або доповнень до апеляційних, касаційних 

скарг прокурора, який брав участь у судовому провадженні (квітень 2016 р.) 

 

 

 



6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. -  

 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Запити Генеральної прокуратури України: 

  -  Брала участь у підготовці відповіді на запит департаменту 

спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України наукового 

тлумачення п.20-1 Перехідних положень КПК України, що було 

підготовлено сумісно колективом кафедр кримінального процесу та 

кримінального процесу та ОРД,  що була підготовлена сумісно колективом 

кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД    (червень 

2016 р.); 

 -  доц. Давиденко С.В. сумісно із проф. Шило О.Г. та ас. Пановою А.В. 

на запит Заступника Генерального прокурора України  підготували науково-

правовий висновок щодо питань інституту підслідності та окремих 

особливостей допустимості доказів (жовтень 2016 р.) 

  Запит прокуратури Харківської області: 

 - Брала участь  у підготовці відповіді на запит  Першого заступника 

прокурора Харківської області старшого радника юстиції А.Б. Степанова 

відповідь щодо надання роз’яснень застосування окремих норм 

кримінального процесуального законодавства України, що була підготовлена 

сумісно колективом кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД  (листопад 2015 р.) 
  

  Підготовлено інші відповіді на запити:  

 - Брала участь у підготовці відповіді  роз’яснення на запит прокурора 

Харківської області державному раднику юстиції 3 класу Ю.Б. Данильченка    

щодо застосування окремих норм кримінального процесуального 

законодавства України та здійснення їх наукового аналізу з метою 

однакового застосування у кримінальному провадженні, що було 

підготовлено сумісно колективом кафедр кримінального процесу та 

кримінального процесу та ОРД  (березень 2016 р.); 



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

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

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

дату та місце проведення). 

- міжкафедральний науковий семінар на тему «Проблемні питання 

здійснення судового контролю під час досудового розслідування», 

організований кафедрами кримінального процесу, кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності та організації судових і правоохоронних 

органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  

січень 2016 р., м. Харків; 

- міжкафедральний науковий семінар на тему «Нормативне 

забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному 

процесі України», організований кафедрами кримінального процесу, 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності  Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, лютий 2016 р., м. Харків; 

- міжкафедральний науковий семінар на тему «Правове регулювання 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій», організовний кафедрами 

кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової 

діяльності та Інститутом підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 

України  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

квітень 2016 р., м. Харків; 

- міжкафедральний науковий семінар на тему «Кримінальне 

провадження на підставі угод», організований кафедрами кримінального 

процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності   

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  квітень 

2016 р., м. Харків; 

 -  Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», 

присвячена 85-річчю зі дня народження академіка НАПрН України, доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 

Ю.М. Грошевого, 24 травня 2016 р.,  м. Харків; 



- міжкафедральний науковий семінар на тему «Загальні засади 

кримінального провадження», організований кафедрами кримінального 

процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,   вересень  

2016 р., м. Харків; 

- міжкафедральний науковий семінар на тему «Суд, сторони та інші 

учасники кримінального провадження», організований кафедрами 

кримінального процесу, кримінального процесу та оперативно-розшукової 

діяльності  Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого,  листопад  2016 р., м. Харків 

 - Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення», Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 

України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

27 травня 2016 р., м. Харків;  

  - Міжнародна науково-практична конференція на тему «Національні та 

міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи 

розвитку», Східноукраїнська наукова юридична організація, 5-6 серпня 2016 

р., м. Харків; 

 - Постійно діючий науково-практичний семінар «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», Інститут 

підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 21 жовтня 2016 р., м. 

Харків.  

 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 
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