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

  (приступила до роботи із 01.09.2016 року, у зв’язку із закінченням відпустки 

по догляду за дитиною) 

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

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. - 

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  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.) 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. -  

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. - 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. - 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.    

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 «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 «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»  на базі Інституту 

підготовки кадрів для Служби безпеки України, Національного юридичного 

університеу імені Ярослава Мудрого (21 жовтня 2016 р., м. Харків) 

 



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

ін.) дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 Тези: 
 Верхогляд-Герасименко О.В. Проблемні питання арешту майна в 

кримінальному провадженні //  Досудове розслідування: актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. 

Харків, 21 жовтня 2016 р.) / редкол.: В. В. Федосєєв, М. В. Членов (заст. 

голов. ред.) та ін.– Х. : Право, 2016. – Вип. № 8.- С. 18-23. (0,2 друк.арк.) 

 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. - 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. - 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. - 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. - 

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

стипендії/премії). - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. - 

19. Інше  

  Канд.юрид.наук, асистент 
кафедри кримінального процесу  
та оперативно-розшукової діяльності    О.В. Верхогляд-Герасименко
   
  
 Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності, протокол № 7 від «5» грудня 2016 р. 
  



 
 


