
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

 ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Бабаєва Олександра Володимирівна 

2. Кандидат юридичних наук, асистент 

3. «Мета, завдання та функціональне призначення стадії підготовчого 

провадження в системі кримінального процесу України»,  1,5 друк. арк. 

4. «Мета, завдання та функціональне призначення стадії підготовчого 

провадження в системі кримінального процесу України»,  13,1 друк.арк. 

4.1. 3 статті та 4 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у  комплексному дослідженні 

стадії підготовчого провадження, наданні власного визначення її мети, завдань, функцій 

та етапів, в контексті місця стадії в системі кримінального процесу України. Також 

надано обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного КПК України та 

рекомендації щодо застосування норм чинного законодавства.  

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

 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» на запит Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, 

доц. Д.В. Філін, доц. С.В. Давиденко, ас. Є.В. Повзик, ас. О.В. Бабаєва, ас. О.І. 

Марочкін, червень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації положень Конвенції про 

кіберзлочинність та підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю» на запит 

Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило,   доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. Бабаєва, 

ас. О.І. Марочкін,  березень 2020 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України з метою приведення його положень у відповідність до 

Висновку Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи 

DGI(2018)07 від 12 жовтня 2018 року» на запит Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. О.Г. 

Шило, доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. Бабаєва,  грудень 2019 р.); 

• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від 

насильницьких кримінальних правопорушень» на запит Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. 

О.Г. Шило,  доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. Бабаєва,  вересень 2020 р.); 
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• Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності 

боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів» на запит Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. Давиденко, ас. О.В. Бабаєва,   

жовтень 2020 р.); 

• Висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до  статті 173 

Кримінального процесуального кодексу України щодо недопущення арешту коштів на 

кореспондентських рахунках банків» (реєстр. № 4373 від 13.11.2020 р.)  на запит 

Голови  Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д.А. 

Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило,  ас. Є.В. Повзик, ас. О.В. Бабаєва, ас. О.І. 

Марочкін,  грудень 2020 р.). 

 

 8. Участь у конференціях, семінарах: 

 

•  ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог: присвячений 

актуальним питанням застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

ХНЮУ імені Ярослава Мудрого. 12 груд.2019 р. м. Харків 

• Кафедральний науково-методичний семінар щодо змісту нових постанов 

Верховного Суду (13 грудня 2019 р., кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, 

вул. Динамівська, 4); 

• Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній 

десант».  14 грудня Університет банківської справи, м. Харків.  

• Кафедральний науково-методичний семінар «Проблеми захисту майнових прав 

осіб у кримінальному провадженні» (20 грудня 2019 р., кафедра кримінального процесу 

та ОРД, Харків, вул. Динамівська, 4); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Практика ЄСПЛ у кримінальному 

провадженні» (24 січня 2020 р., кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, вул. 

Динамівська, 4 ); 

•  XVII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». 

29.01. - 31.01.2020 р. НТУ «Харківський політехнічний інститут». Харків. 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання кримінального 

процесу в  рішеннях Конституційного Суду України та Верховного Суду» (21 лютого 

2020 р., кафедра кримінального процесу та кафедра кримінального процесу та ОРД, 

Харків, вул. Пушкінська, 77); 

•  Scientific and pedagogic intership “Innovative methods for the organization of 

educational process for law students in Ukraine and EU countries”: Intership proceedings, 

January 20 - February 28. 2020, Lublin. 

•  Тренінг  «Авторські профілі ORCID ID, Publons, KUDOS у підвищенні 

публікаційної активності науковця». НБК НЮУ імені Ярослава Мудрого. 27.02.2020р. 

Харків. 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Кримінальні процесуальні 

проблеми інформатизації досудового розслідування» (13 березня 2020 р., кафедра 
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кримінального процесу та кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, вул. 

Пушкінська, 77); 

•  Вебінар «Реалізація засади змагальності в судовій практиці Касаційного 

кримінального суду та Великої Палати Верховного Суду. Організатор Асоціація 

правників України спільно з Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського 

самоврядування України (АРССУ). 14 квітня 2020 р. Київ. 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Новації у кримінальному 

процесуальному законодавстві» (24 квітня 2020 р., в  режимі відеоконференції на 

платформі Zoom) 

•  Вебінар "Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці 

(кримінальне судочинство)". Організатор Асоціація правників України спільно з 

Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України 

(АРССУ). 30 квітня 2020р. Київ 

• Вебінар «Застосування  поліграфа під час розслідування кримінальних 

правопорушень». Організатор ДБР. 1 червня 2020р. Київ. 

•  Вебінар з Верховним Судом. «Конвенція з прав людини в практиці 

Касаційного кримінального суду». Організатор Асоціація правників України спільно з 

Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України 

(АРССУ). 4 червня 2020. Київ. 

• Вебінар "Кримінальна відповідальність за воєнні злочини". Організатор 

вебінару Українська Гельсінська спілка з прав людини. 5 червня 2020р. Харків. 

• Міжкафедральний методичний семінар «Теоретико-правові основи 

використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній процесуальній 

формі» (12 червня 2020 р.  в режимі відеоконференціії на платформі Zoom); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Зміна прокурором обвинувачення 

в суді як спосіб коригування меж судового розгляду» (29 червня 2020 р., в режимі 

відеоконференції на платформі Zoom); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар  «Особливості досудового 

розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (статті 

407-409 Кримінального Кодексу України)»  (30 червня 2020 р., в режимі 

відеоконференції  на платформі Zoom); 

• Вебінар «Роль міжнародної спільноти у постконфліктному правосудді та 

гуманітарному відновленні. Уроки Сирії». Співорганізатори вебінару: Українська 

Гельсінська спілка з прав людини у партнерстві з Представництвом Президента України 

в Автономній Республіці Крим за підтримки Програми Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Права людини в дії». 1 липня 2020 р. Київ. 

• Вебінар з Верховним Судом. Процесуальні фільтри касаційного перегляду 

судових рішень у кримінальному провадженні». 2 липня 2020. Київ. 

• Вебінар «Організація навчального процесу в Teams for Education». SMART 

HCM & LMS. 11 серпня 2020 р. Київ. 

• Міжкафедральний навчально-методичний семінар «Дистанційне навчання 

(Microsjft 365 Teams)» (13 серпня 2020 р.,  семінар проведений в режимі 

відеоконференції на платформі Zoom,  17 серпня 2020 р.). 
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• Міжкафедральний навчально-методичний семінар  «Дистанційне 

навчання (Microsjft 365 Teams)». НЮУ імені Ярослава Мудрого. 17 серпня 2020 р.  

Харків. 

• Вебінар «Оцінювання знань онлайн: захищені сервіси та перевірені методи 

тестувань».  SMART HCM & LMS. 25 серпня 2020 р. Київ. 

• Вебінар «Питання закону про кримінальні проступки: коментар голови 

Касаційного кримінального суду». 31 серпня 2020 р. Київ.  

• Інтерактивний онлайн-семінар для керівництва, викладачів та студентів 

правничих шкіл України «Впровадження магістерського стандарту юридичної освіти». 

1вересня 2020 р. Київ. 

•  "Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи".  23-24 вересня 2020 року 

в рамках проведення IV Харківського міжнародного юридичного форуму. Харків. 

• «Людиноцентричне правосуддя в Україні». Цикл онлайн обговорень. Сесія 1: 

Національні консультації з питань людиноцентричного правосуддя. Програма 

«USAID» «Нове правосуддя» - USAID New Justice Program. 17 листопада 2020 р. Київ. 

• Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і безпека». 

НЮУ імені Ярослава Мудрого. 19 листопада 2020р. Харків. 

•  Онлайн-конференція: «Забезпечення єдності судової практики: правові позиції 

Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи». 20 листопада 2020 р. 

Київ. 

 

9. Видавнича діяльність:  

Монографія: 

     1.  Бабаєва О.В. «Підготовче провадження у системі стадій кримінального 

процесу України» Харків: Право, 2020. 272 с. (11,3 друк.арк.) 

Статті: 

     1. Шило О.Г., Бабаєва О.В., Меркулов М.О. (у співавт.) Доктрина неминучого 

виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Свєтіна проти 

Словенії»: ґенеза та практика застосування.  Питання боротьби зі злочинністю: зб. 

наук.пр./ редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип.38. С.58-74. (авт. внесок 

– 0,25 друк.арк.); 

2.  Shevchuk O., Babaieva O еt. al.  Implementation of the patient's right to obtain 

information in the concept «health and human rights» (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  

Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. Назва укр.: Реалізація права пацієнта на отримання 

інформації у концепції «здоров’я та права людини» Всього 4 автори. (автор. внесок 

0,3 друк. арк); 

3. Shevchuk O., Lysodyed O., Borysenko I., Bululukov O., Babaieva, O. (co-

authored).   Legal support of the patient’s right to innovation in health. European journal of 

Sustainable Development Volume 9. Issue 4. 2020. Pages 337-350 (авт. внесок - 0,3 

друк.арк.) (Scopus) 
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Тези: 

   1. Бабаєва О.В. Тримання обвинуваченого під вартою під час підготовчого 

провадження в контексті практики Європейського суду з прав людини. Кримінальний 

процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: ІІ Харк.кримінал.процесуал.полілог: 

присвяч.актуалл.питанням застосування заходів забезпечення кримінал.провадження 

(м. Харків, 12 груд.2019 р.)/ редкол.:О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. Харків: 

Право, 2020. С.57-60 (0,3 друк.арк.); 

2. Бабаєва О.В. Вирішення  питання щодо запобіжних заходів під час підготовчого 

судового засідання у кримінальному провадженні України. «Conceptul de dezvoltare a 

statului de drept in Republica Moldova si Ucraina in contextual proceselorde eurointegrare», 

conferential internationala stiintifico-practica (1-2 noeimbrie 2019, Chisinau)/ com org.: 

Бужор В. [et al.], Chisinau : S.n, 2019 (Tipogr. «Tipocart Print»), Р. 232 – 236 (0,3 

друк.арк.). укр. – Концепція розвитку правової держави в Республіки Молдова та 

Україні в умовах євроінтеграційних процесів. 

   3. Babaieva O.V. Methods of teaching the criminal process  in the system of higher legal 

education in Ukraine. Scientific and pedagogic intership “Innovative methods for the 

organization of educational process for law students in Ukraine and EU countries”: Intership 

proceedings, January 20 - February 28. 2020, Lublin. 140 pages. P. 19-23 (0,2 друк. арк.). 

укр. – Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів юридичної 

освіти в Україні та країнах ЄС. Назва укр.: Методика викладання кримінального 

процесу в системі вищої юридичної освіти України. 

   4. Бабаєва О.В., Повзик Є.В. (у співавт.) Примусове годування засуджених та 

осіб, які тримаються під вартою: нормативне регулювання та судова практика. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Діджиталізація і безпека». 

м. Харків 19 листопада 2020р.  Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого / за ред. проф. 

А.П. Гетьмана і проф. Б.М.Головкіна. – Харків: Право, 2020. С.14-18. (авт. внесок – 

0,15 друк. арк.). 

 

Методична література: 

 1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 

дисципліни «Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному 

провадженні» для студентів ІV курсу,  Харків, Нац. юрид. ун-т, 2020, авт.внесок – 0,3 

друк.арк.; 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (відповідно до вимог ECTS) для 

студентів ІІІ курсу міжнародно-правового факультету (рос. мовою), Харків, Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019, авт. Внесок – 0,5 друк. арк. / Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы и практических занятий по учебной дисциплине 

«Уголовный процесс» (в соответствии с требованиями ECTS) для студентов III курса 

международно-правового факультета ( на рус.яз.),  Харьков,   Нац. юрид. ун-т имени 

Ярослава Мудрого, 2019,  авт. внесок – 0,5 друк.арк. 
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3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із вибіркової 

навчальної дисципліни «Сторона обвинувачення та слідчий суддя: основи 

процесуальної взаємодії» для студентів другого освітнього рівня «Магістр», Харків,  

Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020, (авт. внесок – 0,2 друк.арк.) 

4. Навчально-методичний посібник  для практичних занять та самостійної роботи із 

навчальної дисципліни «Кримінальний процес» (відповідно до вимог ECTS) для 

студентів III курсу, Харків: Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 2020  (авт. 

внесок – 0,2 друк.арк.) 

5. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних правопорушень»,  

Харків: Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 2020, (авт. внесок  - 0,2 

друк.арк.) 

 

9.1 Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science: 

• Shevchuk O., Babaieva O еt. al.  Legal Support of the Patient's Right to Innovation 

in Health. European Journal of Sustainable Development  (2020), Vol.  9, n. 4, p.p. 337-350.  

Doi: 10.14207/ejsd.2020.v9n4p337. укр. – Європейський журнал сталого розвитку. Всього 

5 авторів. Назва укр.:  Правове забезпечення права пацієнта на інновації у галузі 

охорони здоров’я. Проіндексовано – Scopus та Web of Science. (автор. внесок 0.3 

друк.арк.)  

 

9.2.  Публікації  у інших наукометричних базах даних: 

• Shevchuk O., Babaieva O. еt. al.  Implementation of the patient's right to obtain 

information in the concept «health and human rights» (2020). Amazonia investiga. Vol 9.  

Issue. 29. pp. 550 ‒ 557. Назва укр.: Реалізація права пацієнта на отримання 

інформації у концепції «здоров’я та права людини» Всього 4 автори. (автор. внесок 

0,3 друк. арк).  Проіндексовано в Index Copérnico Master List, Google Académico, 

CAPES (Brasil), Directorio de indexación de revistas de investigación, Base, MIAR, CIRC, 

AcademicKeys, CiteFactor, Latindex, LatinREV, IRESIE, ISSN, , Índice de revistas 

académicas abiertas, Capas Periodicos, REDIB (CSIC), Acceso Abierto, Dimensiones, 

Biblioteca de la universidad de Princeton, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat, 

Library Hub Discover,  Elibrary, Biblioteca de la universidad de Princeton, Bibliothek der 

Hochschule Hannover, ZHdK Medien- und Informationszentrum, EZB, Biblioteca de revistas 

electrónicas та ін. 

 

  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: 

• відгук на автореферат дисертації Ніколайчука Григорія Анатолійовича  

«Повноваження прокурора та їх реалізація у судовому провадженні» поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність (виконавці: проф. О.Г. Шило, ас. О.В. Бабаєва, грудень 2019 р.). 

 

 15. Співробітництво з закордонними організаціями: 

• Науково-педагогічне стажування Університеті Марії Кюрі-Склодовської 

(Республіка Польща) за фахом «Юридичні науки»  (Scientific and pedagogic intership 

“Innovative methods for the organization of educational process for law students in Ukraine 

and EU countries”: Intership proceedings) 20 січня -28 лютого. 2020 р. Люблін, Польща. 

• Участь у циклі онлайн обговорень. Сесія 1: Національні консультації з питань 

людиноцентричного правосуддя. Програма «USAID» «Нове правосуддя» - USAID New 

Justice Program. 17 листопада 2020 р. Київ. 

  

18.  Нагороди, отримані у звітному році: 

• Свідоцтво про закінчення курсу навчання з англійської мови та складення 

випускних іспитів з оцінкою ВІДМІННО, що відповідає європейському стандарту В2, 

згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR). 

• Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування в Університеті 

Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща) за фахом «Юридичні науки» (в обсязі 6 

кредитів/180 годин) на тему «Інноваційні методи організації освітнього процесу для 

здобувачів юридичної освіти в Україні та країнах ЄС»; 

• Сертифікат участі в заході підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЗВО «Освітній десант» при Університеті банківської справи, м. Харків; 

• Сертифікат участі у  XVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні 

технології в освіті», Харків. 

• Сертифікат участі у вебінарі «Оцінювання знань онлайн: захищені сервіси та 

перевірені методи тестувань».  

• Рішенням Вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого від 21.11.2020 р. О.В. Бабаєва рекомендована до присвоєння вченого звання 

доцента 

 

Канд. юрид. наук, аситент  _________________  О.В. Бабаєва 

 

  

   Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол № 8 від «04»  

грудня 2020 р. 


