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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019 РІК 

  

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

2. Вчене  звання,  посада  кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального процесу. 

3. Тема  і обсяг  запланованої річної науково-дослідницької роботи:              
  Засади кримінального провадження: проблеми нормативного регулювання, теорії і 

практики 1,5 друк. арк.  

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

  Засади кримінального провадження: проблеми нормативного регулювання, теорії і 

практики 1,5 друк. арк.                                            

4.1. Форма  впровадження  виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези наукових 

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

повідомлень. 

4.2.  Наукова  новизна  отриманих  результатів:  

    Нове  кримінальне процесуальне законодавство України значно 

відрізняється від сталих уявлень про кримінальний процес. Воно містить низку 

інститутів, які є новою течією у кримінальному провадженні, внаслідок чого 

з’явилося багато новацій та інноваційних процедур. Будь-яка діяльність за своєю 

природою підпорядкована певним закономірностям, принципам, які визначають її 

спрямованість і характер, тобто є щодо неї своєрідним орієнтиром.  Не виняток і 

кримінальна процесуальна діяльність в Україні,  що незалежно від суб’єктів та 

стадій кримінального провадження має відповідати певним фундаментальним 

положенням, які в галузі кримінального процесу прийнято називати  «засадами» .  

 Відсутність у кримінальному процесуальному законодавстві України 

визначення засад кримінального провадження зумовлює актуальність досліджуваної 

проблеми.  Враховуючи публічну природу кримінальної процесуальної діяльності 
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України, держава практично у всіх випадках здійснення кримінально караних діянь 

бере на себе обов’язок безпосередньо захищати права та законні інтереси учасників 

процесу, без узгодженості своєї діяльності з їх волею та бажанням. У зв’язку з чим 

здійснюється аналіз  засад кримінального провадження як вимог, що пред’являються 

до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб. Розглядаються 

щодо цього деякі проблеми нормативного регулювання. Сформульовані окремі 

висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства. 

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. 
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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,  семінара х (дата  та  повна назва конференції) : 

- Науковий семінар «Публікаційна стратегія науковця і установи»,  

25.02.2019 р., м. Харків,  Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого; 

- Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 

реформування української системи і міжнародний досвід», 26.04.2019 р.,               

м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 

- Х (ювілейна) Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», 

22.05.2019 р.  м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого; 

- Наукова конференція «Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення», 25.10.2019 р., м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. 

9.     Видавнича  діяльність (монографія, статті, навчальні посібники та ін.) 

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

аркушів 

-  Bespalko I. System of principles of the criminal procedure of Ukraine (defining 

the concept, underlying the features), Беспалько І.Л. Система засад кримінального 

процесу України (визначення поняття, виділення ознак). Legea si Viata. Закон і 

життя. Республіка Молдова. травень  2019.  С. 22–26. (0,5 друк. арк.). 

- Беспалько І.Л. Засади кримінального провадження як вимоги, що 

пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб 

(проблеми нормативного регулювання). Вісник Національної акдемії правових 

наук України. Т. 26, № 2.  2019. С. 86 – 98. (0,5 друк. арк.). 

 -  Беспалько І.Л. Зобов’язальний характер засад кримінального провадження 

України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості 
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адаптації законодавства Молдови і України до законодавства Європейського 

Союз». м. Кишинів , 22-23 березня 2019 р. С. 251 – 254. (0,25 друк. арк.). 

 -  Беспалько І.Л. До питання системності засад кримінального провадження 

України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нові завдання 

юридичної науки в Україні та країнах ЄС». м. Мішкольц, 19-20 квітня 2019 р.      

С. 345 – 348. (0,25 друк. арк.). 

9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science   

Scopus: 

Bespalko I. Legal regulation of cooperation in the field of forensic medical 

examination in criminal proceedings between Ukraine and the Republic of Poland. 

Wiadomości Lekarskie. 2019. № 12.  (співавтори Моторигіна М.Г., Зуєв В.В.)  – 0,2 

друк. арк. 

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

наукометричних базах даних   не маю. 

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  Відгук на автореферат дисертації  Гончарової  О. В.  «Теорія та 

практика відмови від підтримання державного обвинувачення», яку подано на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії)    не була. 

15.     Співробітництво з закордонними організаціями    не співробітничала. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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 обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

 

Протокол № __ від __________ 2019 р.  

 

 

 

 Звіт склав                                                                               ас.       Беспалько І.Л.                                                                                                 

  

 

 

 

 Зав.  кафедрою                                                                    проф.    Капліна О.В.                        

 


