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1. Прізвище, ім'я та по батькові  – Беспалько Інна Леонідівна. 

2. Науковий ступінь, вчене  звання,  посада – кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри кримінального процесу. 

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

«Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності 

державних органів, їх посадових і службових осіб», 1,5 друк. арк.                                                                        

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

«Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності 

державних органів, їх посадових і службових осіб», 2,0 друк. арк.                                                                        

4.1. Форма  впровадження  виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових 

доповідей та глава підручника. 

4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів:  

      Система кримінальних процесуальних засад – це  сукупність  імперативних 

вимог, які взаємопов’язані між собою та створюють цілісну єдність. Будучи 

нормами права, засади носять владний характер. Вони містять у собі обов’язкові 

приписи, виконання яких забезпечується сукупністю правових засобів. Тому слід  

підкреслити,  що засади – це вимоги, які пред'являється до діяльності. Вони  

адресовані переважно до  органів держави, саме на них покладена відповідальність 

за хід та результат діяльності, вони мають найбільш широкі повноваження, у тому 

числі і по реалізації засад. Тому це вимоги імперативні та пред’являються до 

діяльності органів держави.  

У деяких з норм Кримінального процесуального кодексу України, що містять 

змістовне наповнення засад кримінального процесу це положення отримало 

закріплення (ст. 9, ст. 20, ст. 23, ст. 25, ст., 28 ст. 29).  Проте в більшості, кожна норма 

дублює права особи, які закріплені у Конституції України. Зрозуміло, що будь-який 
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закон (у тому числі і Кримінальний процесуальний кодекс) повинен базуватись на 

Основному Законі нашої держави. Однак необхідно враховувати і специфіку певної 

сфери діяльності. Тому це питання потребує внесення відповідних змін до 

Кримінального процесуального кодексу України. 

 5. Участь у розробці  законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

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

участь не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота  консультантом  комітетів  Верховної Ради України – не 

працювала консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів –  не 

працювала консультантом інших вищих та державних органів влади. 

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 – участь не брала. 

6.4. Прочитані  лекції  практичним  працівникам – не читала. 

6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на запити  органів  державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готувала. 

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

органів  місцевого  самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є 

депутатом місцевої ради, до складу інших органів місцевого самоврядування не 

входжу.  

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

конференції).  
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Брала участь у наступних конференціях та семінарах: 

– науково-практичному семінарі «Практичні аспекти кримінологічного 

прогнозування у правоохоронній діяльності» (м. Харків, 08 лютого 2018 р.); 

– науковому полілозі «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» (м. Харків, 07 вересня 2018 р.). 

9.     Видавнича  діяльність (монографія, статті, навчальні посібники 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркуші. 

Підручник: 

1. Кримінальний процес: підручник / [ О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. 

Трофименко та ін. ] ; за заг. ред.    О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 

2018. –  584 с.  (асист. І. Л. Беспалько – глава 25) – C. 434- 438 (0,5 друк. арк.). 

Наукові статті: 

1. Беспалько І.Л. Визначення поняття загальних засад кримінального 

провадження. Підприємство, господарство і право. – 2018. – № 5. – С. 242 – 247. 

(0,5 друк. арк.). 

2. Беспалько І.Л. Essential features of the foundation of criminal procedure in 

Ukraine (Сутнісні ознаки засад кримінального провадження України). Visegrad 

journal on Human Rights. Пан’ європейський університет. Словенська Республіка.  

№ 1\2. – 2018. – С. 7-12 (0,5 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей:  

1.  Беспалько І.Л. Окремі питання виявлення сутнісних ознак засад 

кримінального провадження України. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку». – м. 

Одеса, 9 березня 2018 р. – С. 155 – 158 (0,25 друк. арк.). 

2.  Беспалько І.Л. Особливості реалізації загальних засад кримінального 

провадження на окремих стадіях кримінального процесу. Матеріали постійно 

діючого наук.-практ. семінару «Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення». – м. Харків, 26 жовтня 2018 р. – С. 31 – 33 (0,25 друк. арк.). 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – публікації відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних – публікації відсутні. 

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

не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є 

членом спеціалізованих вчених рад.  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

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 співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участь не брала. 

 17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участь не брала. 

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

 

К.ю.н., асистент кафедри 

кримінального процесу                                                          І. Л. Беспалько 

 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу                                            О. В. Капліна 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

