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1. Бабаєва Олександра Володимирівна. 

2. Асистент. 

3.  «Підготовче провадження в системі кримінального судочинства 

України», 1 друк. арк. 

4.  асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової 

діяльності. 

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

«Підготовче провадження в системі кримінального судочинства України» (1 

друк. арк.) 

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

«Підготовче провадження в системі кримінального судочинства України»,     

(  1,1 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 на 

підставі аналізу норм Кримінального процесуального кодексу України, 

досліджено місце та значення підготовчого провадження в кримінальному 

судочинстві України. Запропоновано власне визначення поняття 

підготовчого провадження та сформульовано власну наукову позицію щодо 

класифікації завдань та визначення етапів стадії. Отримано додаткові 

аргументовані висновки стосовно того, що підготовче провадження є 

самостійною стадією в системі кримінальної процесуальної діяльності 

України. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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



  

  

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 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.). 

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 «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; 

 -  Міжнародна науково-практичній конференція «Європейська традиція 

в міжнародному праві: реалізація прав людини», що проходила на базі  

факультеу права Панєвропейської високої школи 6-7 травня у м. Братислава 

Словацької республіки (Medzinarodna vedecka konferencia Europska tradicia v 

medzinarodnom prave: uplatnovanie l’udskych prav:  Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedeckej konferencie /6.-7.maj 2016/ . – Panevropska vysoka skola, 

Bratislava, 2016); 

- 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;  

  - 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. 



  Статті: 
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обвинуваченого під вартою у підготовчому провадженні // Електронне 

видання «Форум права», – 2016 (в редакції) (0,6 д.а.) 

  

 Тези: 

  1. Бабаєва О.В. Деякі питання повернення судом обвинувального акта 

прокурору// Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  

наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 трав.2016 року)/ редкол.: С.О. Гриненко 

(голов.ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип.7. – 382 с. (С.239-241) (0,1 д.а.); 

 2. Бабаєва О.В.  Проблемні питання продовження строку тримання 

обвинуваченого під вартою у підготовчому провадженні//  Europska tradicia v 

medzinarodnom prave: uplatnovanie l’udskych prav:  Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedeckej konferencie /6.-7.maj 2016/ . – Panevropska vysoka skola, 

Bratislava, 2016. – 283 p. (С.200-203) (0,1 д.а.) 

 

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.  

  За результатами VП Всеукраїнської наукової конференції студентів і 

аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих 

дослідників», присвяченої 85-річчю зі дня народження академіка НАПрН 

України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і 

техніки України Ю.М. Грошевого, яка відбулася 24 травня 2016 р., студентка 

3 курсу 12 групи СКІ Бринюк Г.О. (наук. керівник  ас. Бабаєва О.В.)  зайняла 

2 місце. 

  

 
 

Асистент кафедри  
кримінального процесу  
та оперативно-розшукової діяльності                                   О.В. Бабаєва 
 
 
 Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності, протокол № 7 від «5» грудня 2016 р. 
 
 
 


