
 1

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
  

1. Бабаєва Олександра Володимирівна 
2.  Кандидат юридичних наук,  асистент. 
3. «Судові рішення у підготовчому провадженні,  порядок їх ухвалення» (1 

д.а.) 
4.  «Судові рішення у підготовчому провадженні,  порядок їх ухвалення» (1,9 

д.а.).    
4.1.   Наукові статті, тези наукових доповідей. 

   4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором  
запропонована класифікація рішень, які приймає суд у підготовчому 
провадженні, а також запропоновані науково обґрунтовані позиції щодо 
вирішення проблемних питань, пов’язаних із прийняттям деяких рішень судом 
в цій стадії кримінального провадження.      
 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів.  
  5.1.  - 
  

5.2 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та    
інших нормативно-правових актів: 

 науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2116, поданий 
Президентом України В. Зеленським від 17.09.2019 р.),  (виконавці: проф. О.Г. 
Шило,  к.ю.н., ас. О.В. Бабаєва, жовтень 2019 р.) 
   

5.3.   - 
   5.4  -   

6. Зв’язок з практикою:   
6.1.  - 
6.2. - 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: 

 • Науковий висновок на запит судді Верховного Суду С.В. Яковлєвої у 
кримінальному провадженні за касаційною скаргою заступника  Генерального 
прокурора України Єніна Є.В. на ухвалу Апеляційного суду  м. Києва від 26 
липня 2018 року щодо Лєбедєва О.В. (виконавці: член НКР при Верховному 
Суді проф. О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас. О.В. Бабаєва, вересень 
2019 р.); 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
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проведено консультації (загальний обсяг - 4 години) із циклів професійної 
підготовки: «Теорія та практика застосування кримінального 
процесуального законодавства» та «Теорія і практика застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження» на курсах перепідготовки та 
підвищення кваліфікації військовослужбовців Військової служби 
правопорядку у Збройних силах України військово-юридичного факультету 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (травень, 
листопад 2019 р.). 

6.5.  -  
7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення): 
   Круглий стіл «Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту. 

Прокуратура Азербайджану по Нагорному Карабаху» (20 лютого 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 серія вебінарів, присвячених можливостям компанії Clarivate Analytics 
(платформа Web of Science для  вченого) (18-20 лютого 2019 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

 Семінар «Публікаційна стратегія науковця і установи»,  проведений 
фахівцем аналітичних ресурсів компанії Clarivate Analytics к.б.н. І. Тихонковою 
(25 лютого 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків) 

  Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 
реформування української системи і міжнародний досвід» (26 квітня 2019 р., м. 
Харків); 

  Круглий стіл за темою «Арешт майна як захід забезпечення 
кримінального провадження: проблеми правозастосування» (18 квітня 2019 р., 
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, м.  Полтава); 

  Х (ювілейна) Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 
«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (22 
травня 2019 р., м. Харків); 

  постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 
(23 травня 2019 р., Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 майстер-клас з теми електронних доказів в кримінальному провадженні із 
начальником слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим (місце 
дислокації – м. Херсон) (24 травня 2019 р., Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

 тренінг «Помилки слідчого в досудовому розслідуванні» прокурора 
Мар’їнського  відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області М. 
Тахтарова (28 травня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків); 
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 лекція щодо основних положень антикорупційної реформи за ініціативою 
Харківського територіального управління НАБУ (28 травня 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

 Міжнародна науково-практична інтерент-конференція «Актуальні 
дослідження правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 13 червня 2019 р.) 

 ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум «Право» /панельна 
дискусія «Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективної 
протидії», 26 вересня 2019 р. (24-26 вересня  2019 р., м. Харків); 

 Лекція для суддів та адвокатів завідувача кафедри кримінального права 
та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора 
юридичних наук, доцента І.А. Тітка на тему верховенства права в практичній 
діяльності (19 листопада 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м Харків); 

  VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-
криміналістичного інституту) (06 грудня 2019 р., м. Харків); 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

  
 

Наукові статті:  
 1. Бабаєва О.В. Формування матеріалів кримінального провадження 

(кримінальної справи) на стадії підготовчого провадження. Юрист України: 
наук.-практ.журн./редкол.:А.В. Лапкін, Ю.В. Баулін, Ю.П. Битяк. Х.: Право. 
2018. №1 (36). С.43-49 (0,3 д.а.); 

 2. Бабаєва О.В. Досудова доповідь у підготовчому кримінальному 
провадженні. Юрист України: наук.-практ.журн./редкол.:А.В. Лапкін, Ю.В. 
Баулін, Ю.П. Битяк. Х.: Право. 2018. №2 (37). С.64-70 (0,3 д.а.) 

 3. Бабаєва О.В., Климович Ю.О. (у співавт.)  Про деякі проблемні питання 
відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування щодо 
негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал 
«Інтернаука».  2019. №8 (70). 1 т.  С.41 - 46 (авт.внесок - 0,3 д.а.); 

4. Бабаєва О.В., Кордій Н.Г. (у співавт.)  Актуальні питання нормативного 
регулювання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. 
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».  2019. №9 (71). 2 т.  С.35 - 39 
(авт.внесок - 0,3 д.а.); 

Тези: 
 

1.  Бабаєва О.В. Щодо питання про функціональне призначення стадії 
підготовчого провадження у кримінальному процесі України. Правове 
забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи 
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їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 23 
травня 2019  р.)/ редкол.: С.О. Гриненко (гол.ред.) та ін. Харків: Право, 2019. 
Вип. 10.  С. 124-127 (0,2 д.а.) 

 2.  Бабаєва О.В., Шило О.Г., (у співавт.) Відповідність обвинувального 
акта вимогам Кримінального процесуального кодексу України, які підстава 
призначення судового розгляду. Актуальні дослідження правової та 
історичної науки: Мат. міжнар.наук.-практ.інтерент-конференції (м. 
Тернопіль, 13 червня 2019 р.)/ Зб.тез доповідей : випуск 13. Тернопіль, 2019. 93 
с. С. 75-79 (авт.внесок – 0,2 д.а.) 

 3.  Бабаєва О.В.  Стадія підготовчого провадження  як міжгалузевий 
інститут судового права. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 
збірник наукових  статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 грудня 2019 року, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
Серія «Сектор безпеки України». Вип. 33 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, 
Є.О.Алісов, В.М.Гаращук,  В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 2019.    
С. 6 - 9  ( 0,3 друк. арк.).  

Під науковим керівництвом ас. О.В. Бабаєвої студентами було 
підготовлено 3 тез наукових доповідей для участі у Х (ювілейній) 
Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання 
кримінального процесу очима молодих дослідників», яка відбулася 22 травня 
2019 р. На пленарному засіданні  конференції виступили студенти: Меркулов 
Максим Олегович (Міжнародно-правовий факультет) із доповіддю «Щодо 
доктрини «неминучого виявлення» у рішенні Європейського суду з прав 
людини «Свєтіна проти Словенії» (науковий керівник – ас. Бабаєва О.В.), за 
результатами якої йому було присуджено І місце, а також  1 тези  студента для 
участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася 5-6 
грудня 2019 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого.    

 
9.1.   - 
9.2.  Публікації з зазначенням вихідних даних у інших наукометричних 

базах даних: 2/0,6 друк.арк. 
           1) Бабаєва О.В., Климович Ю.О. (у співавт.)  Про деякі проблемні 
питання відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового 
розслідування щодо негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний 
науковий журнал «Інтернаука».  2019. №8 (70). 1 т.  С.41 - 46 (авт.внесок - 0,3 
д.а.); 2) Бабаєва О.В., Кордій Н.Г. (у співавт.)  Актуальні питання 
нормативного регулювання повідомлення про підозру у кримінальному 
провадженні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».  2019. №9 (71). 2 
т.  С.35 - 39 (авт.внесок - 0,3 д.а.)// Міжнародний науковий фаховий журнал 
"Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" є офіційно зареєстрованим, 
продовжуваним, рецензованим науковим виданням з відкритим доступом, 
випускам якого присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI. Журнал 
зареєстровано в міжнародних каталогах видань та включено до 
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наукометричних баз даних:  НЕБ eLabrаry.ru; Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського; Polish Scholarly Bibliography (PBN) (наукова 
база даних польського Міністерства науки та вищої освіти); ResearchBib  
(міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів); cientific 
Indexing Services (SIS); Electronic Journals Library (бібліотека електронних 
журналів рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга у співпраці 
з Бібліотекою Технічного університету Мюнхена); Open J-Gate (електронна 
бібліотека наукових журналів англійською мовою з суспільних, гуманітарних, 
природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India 
Ltd.); International Institute of Organized Research (I2OR); JOURNAL FACTOR; 
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (пошукова служба (Німеччина); The 
Journals Impact Factor (JIF); Cosmos Impact Factor; Ulrichsweb Global Serials 
Directory (база даних американського видавництва Bowker); Academic keys; 
Гугл Академія (англ. Google Scholar); CiteFactor: 

     
10.   - 
11.   - 
12.  26 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01  у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбувся 
захист дисертації ас. О.В. Бабаєвої «Підготовче провадження у системі стадій 
кримінального процесу України» (наук.керівник – проф. О.Г. Шило) 

  
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 
 

Кандидатські: 
  відгук на автореферат дисертації  Волошанівської Тетяни Володимирівни 

«Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті 
Європейських стандартів справедливого судового розгляду» поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність (сумісно із  ас. О.В. Бабаєвою,  лютий 2019 
р.) 
 
14.  - 
15.  - 
16.  - 
17. -  
18.  Відзнаки та нагороди, отримані у звітному році: 
  Почесна грамота Ректора Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 
високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди  святкування 
дня Університету  (18 листопада 2019 р.); 
 Сертифікат учасника ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму 
/ панельна дискусія «Кримінальні загрози у секторі безпеки: практика 
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ефективної протидії» (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 26 вересня 2019 р.); 
 Сертифікат учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» та мають публікації у 
Збірнику наукових праць  (ISBN 978-617-7845-12-5) (5-6 грудня 2019 р.) 
 
 

 
 
  

К.ю.н., ас.   ______________    О.В. Бабаєва 
 
 
 
  Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол № 7 від 
«06»  грудня 2019 р. 

 


