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1. Прізвище, ім'я та по батькові – Беспалько Інна Леонідівна. 
2. Вчене звання, посада – к.ю.н., асистент кафедри кримінального 

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

«Теорія єдності процесу та її вплив на правовий зміст міжгалузевих засад 
кримінального провадження» (1,6 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Теорія єдності процесу та її вплив на правовий зміст міжгалузевих засад 
кримінального провадження» (1,7 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
Проведено дослідження правової природи засад кримінального процесу 

України. Запропоновано авторське визначення поняття «засади кримінального 
провадження». Здійснено аналіз основ процесу як комплексної системи, що 
надало можливість розглянути його як єдине ціле, встановити не тільки 
сутність і значення його структурних елементів, а й взаємодію між ними, 
виявити особливості, зміст і роль його засад. 

Генезис сучасного процесуального права вказує на об’єктивну 
необхідність уніфікації правової моделі міжгалузевих інститутів, які є 
загальними для процесуальних галузей права. Тому запропоновано розробити і 
прийняття єдиний законопроект «Основи юридичного процесу», де чітко 
визначити : систему загальних для всіх видів процесу засад у виді трирівневої 
структури, яка охоплює загальноправові, міжгалузеві й галузеві засади; загальні 
завдання, що ставляться перед кримінальним, цивільним, господарським, 
адміністративним та конституційним процесами;  поняття доказів та їх 
властивості; визначення процесу доказування та його складових елементів; 
особливості процесуальної форми; загальні правила та підстави застосування 
заходів процесуального примусу; порядок вирішення питання про відвід; 
спільні вимоги, які ставляться до актів правосуддя, що вирішують справу по 
суті  та ін. 

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

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України - не 
здійснювала. 



5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади 
– не здійснювала. 

6. Зв'язок з практикою. 
6.1. Проведення узагальнень практики  застосування  законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень - не проводила. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів - не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів  постанов  Пленуму  Верховного Суду 

України та їх рецензування - не приймала. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам - не читала. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян відповіді 
(висновки) - не готувала. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 
органів  місцевого  самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - ні. 

8. Участь у конференціях, семінарах (дата та повна назва 
конференції): 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів», 19 грудня 2015 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

9. Видавнича діяльність. 
Статті: 
- Беспалько І.Л. Правова природа засад кримінального процесу України  /       

І. Л. Беспалько // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. /  редкол.:     
В.І. Борисов та ін. – Харків : Право,  2015. – Вип. 30. – С. 77-87 (0,5 друк. арк.); 

- Беспалько І.Л. Проблеми та перспективи розвитку процесуального права 
в Україні /  І. Л. Беспалько // European Reforms Bulletin (scientific peer-reviewed 
journal) .  – Grand Dushy of Luxembourg. – 2016. – № 1. – С. 2-7 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 
- Беспалько І.Л.  Взаємозв’язок системи засад кримінального процесу 

України  / І. Л. Беспалько  //  Правові  засади діяльності  правоохоронних 
органів. Збірник наукових праць за матеріалами II  Всеукраїнської  науково-
практичної конференції / Редкол.: Є.О. Алісов, Ю.В. Мех та ін. – Харків : 
видавництво «Плеяда», 2015. – С. 234-236 (0,17 друк. арк.); 

- Беспалько І.Л. Визначення змістовного наповнення засади гуманізму у 
кримінальному процесі України / І. Л. Беспалько  // Pravna veda a prax: vyzvy 
modernych europskych integracnych procesov.  Medzinarodna vedecka konferencia. 
-  Bratslava, Slovenska republika, 2015. – С. 93-95 (0,17 друк. арк.); 

- Беспалько І.Л. Завдання сучасного процесуального права  / І. Л. 
Беспалько //  Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : 
збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції 
«Актуальна юриспруденція». Тези наукових доповідей. – Київ : Видавничий 
дім «АртЕк», 2016. – С.127-130 (0,18 друк. арк.); 

- Беспалько І.Л. Соціальний портрет викладача вищої школи : 
соціопрофесійні вимоги та якості / І. Л. Беспалько //  Сучасні практики вищої 



юридичної освіти і педагогіки: Тези доповідей та повідомлень учасників 
конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. – Харків. – 2016. – С. 210-213 (0,18 друк. 
арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – 
відсутні. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є -- членом 
спеціалізованих вчених рад не являюсь. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – опонентом по 
дисертаціях не виступала. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські – не готувала 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії) – не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не 
співробітничала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією - не 
приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - не 
приймала. 

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

 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  № __ від  «    » листопада 2016 р. 
 
 
           І.Л. Беспалько 
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