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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 
  

1. Давиденко Світлана Василівна. 
2.  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності. 
3. «Застосування, зміна та скасування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні » (1,5 д.а.) 
4. «Застосування, зміна та скасування запобіжних заходів у кримінальному 

провадженні» (2,2 д.а.).  
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором       
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у роботі 

представлено авторський підхід до вирішення: а) окремих питань нормативної 
регламентації процедури застосування таких запобіжних заходів як особиста 
порука та застава; б) проблеми вдосконалення правового регулювання 
процедури оголошення особи в міжнародний розшук та обрання до неї 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В роботі досліджуються 
питання реалізації прав учасниками процесу під час проведення інших 
процесуальних дій на різних етапах кримінального провадження.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 
 С.В. Давиденко є членом виконавчої групи з розробки проектів 
законодавчих актів України щодо запровадження відповідальності за 
кримінальні проступки (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків); 

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

 висновки та пропозиції щодо удосконалення проекту Закону України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» (реєстр. № 8457 від 08.06.2018 р.) (виконавці: проф. О.Г. Шило, 
доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас. Є.В. Повзик, к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, асп. В.С. 
Новожилов, грудень 2018 р.); 

 науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих 
положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування» 
(реєстр. № 9353 від 30.11.2018 р.) (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. 
Давиденко, січень 2019 р.); 

 пропозиції та зауваження щодо проекту закону України «Про внесення 
змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей 
застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового 
розслідування та судового провадження» (реєстр. № 10077 від 25.02.2019), 
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поданого народним депутатом України Г.В. Логвинським (виконавці: проф. 
О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, асп. В.С. Новожилов, березень 2019 р.); 

 науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації 
процесуальної діяльності органів прокуратури та суду, пов’язаної із 
проведенням досудового розслідування Державним бюро розслідувань та його 
територіальними управліннями» (реєстр. № 10166 від 20.03.2019 р.) (виконавці: 
проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, к.ю.н., ас. І.В. Вегера-Іжевська, квітень 
2019 р.); 

  науковий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення 
діяльності Державного бюро розслідувань» (реєстр. № 2116-1, поданий 
народними депутатами України О. Устіновою, Я. Юрчишиним, А. Осадчуком 
та ін. від 17.09.2019 р.) (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, 
жовтень 2019 р.); 

5.4 С.В. Давиденко пройшла підвищення кваліфікації за спільною програмою 
з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна 
мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань», що 
проводилось на базі Міністерства освіти і науки України (квітень 2019 р.)  

6. Зв’язок з практикою:   
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: 

  прочитано лекції (загальний обсяг - 12 годин) та проведено консультації 
(загальний обсяг - 8 годин) 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 (інституту) Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (травень, листопад 2019 р.). 

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); 
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  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 
діяльності»(01 березня 2019 р., м Київ); 

  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 «Електронні докази в кримінальному провадженні» 
із начальником слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим (місце 
дислокації – м. Херсон) (24 травня 2019 р., Національний юридичний 
університет 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); 

 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 конференція «Сучасний стан і 
перспективи розвитку держави і права» (14-15 червня 2019 р., м. Львів); 

 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); 

  Всеукраїнський круглий стіл «Права людини: здобутки, проблеми та 
перспективи», який проводився з нагоди 71-ї річниці прийняття Загальної 
декларації прав людини (05 грудня 2019 р., м. Київ) ; 

  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. Давиденко С.В. Особиста порука як запобіжний захід: порівняльно-
правовий аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені 
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В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Том 30 (69). № 4. 2019. С. 204-208 
(авт. внесок – 0, 46 друк. арк.). 

2. Давиденко С.В. Проблеми правового регулювання процедури 
застосування застави як запобіжного заходу. Порівняльно-аналітичне право: 
електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». 2019. № 2. С. 228-232 (авт. внесок 
– 0, 71 друк. арк.). 

3. Давиденко С.В., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). Проблеми 
вдосконалення правового регулювання процедури оголошення особи в 
міжнародний розшук. Електронне наукове фахове видання «Юридичний 
науковий електронний журнал». 2019. № 4. С. 233-237 (авт. внесок – 0, 32 друк. 
арк.). 

 
Тези: 

 
1. Давиденко С.В. Потерпілий як суб’єкт кримінального процесуального 

доказування. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 
актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-
практ .семінару (м. Харків, 23 травня 2019 р.): редкол.: С.О. Гриненко (голов. 
ред.) та ін. Х. : Право. 2019. Вип. 10. С. 153-155 (авт. внесок – 0, 13 друк. арк.); 

2. Давиденко С.В. Ознайомлення з матеріалами досудового 
розслідування: окремі проблеми правозастосування. Сучасний стан і 
перспективи розвитку держави і права: матер. міжнар. наук.-практ. 
конференції (м. Львів, 14-15 червня 2019 р.). Львів: Західноукраїнська 
організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 51-53 (авт. внесок – 0, 21 
друк. арк.). 

3. Давиденко С.В. Проблеми вдосконалення правової регламентації 
порядку зміни обвинувачення в суді. Правові засади діяльності 
правоохоронних органів (до 45-річчя заснування Слідчо-криміналістичного 
інституту): мат. VI міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 5-6 грудня 
2019 р.). Х. : Право. 2019. С. (авт. внесок – 0, 17 друк. арк.). 

 
9.2. Публікації з зазначенням вихідних даних у інших наукометричних 

базах даних: 3/1,49 друк. арк.  
1. Давиденко С.В. Особиста порука як запобіжний захід: порівняльно-

правовий аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Том 30 (69). № 4. 2019. С. 204-208 
(авт. внесок – 0, 46 друк. арк.) // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки» включено до 
переліку наукових фахових видань України, а також до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща), 
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Україна); 

2. Давиденко С.В. Проблеми правового регулювання процедури застосування 
застави як запобіжного заходу. Порівняльно-аналітичне право: електронне 
наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
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національний університет». 2019. № 2. С. 228-232 (авт. внесок – 0, 71 друк. 
арк.) // «Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання 
юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
включено до переліку наукових фахових видань України, наукометричної бази 
даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, а також до 
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, 
Польща); 

3. Давиденко С.В., Верхогляд-Герасименко О.В. (у співавт.). Проблеми 
вдосконалення правового регулювання процедури оголошення особи в 
міжнародний розшук. Електронне наукове фахове видання «Юридичний 
науковий електронний журнал». 2019. № 4. С. 233-237 (авт. внесок – 0, 32 
друк. арк. // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий 
електронний журнал» включено до переліку наукових фахових видань 
України, а також до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International (Варшава, Польща), редакція присвоює DOI до статей, 
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Україна). 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Докторські: 
 відгук на автореферат дисертації Шевчишена Артема Вікторовича 

«Проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні 
корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг», представленої на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність  
(сумісно із проф. О.Г. Шило, жовтень 2019 р.). 

18. Відзнаки та нагороди, отримані у звітному році: 
•  свідоцтво Міністерства освіти і науки України про підвищення 

кваліфікації за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією 
«Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та 
розробки тестових завдань» (квітень 2019 р.); 

• Сертифікат учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» та має публікацію у 
Збірнику наукових праць  (ISBN 978-617-7845-12-5) (5-6 грудня 2019 р.) 

 
 
канд. юрид. наук, доц.       ___________________             С.В. Давиденко 
 
  
Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

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


