
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Давиденко Світлана Василівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності. 

3. «Запобіжні заходи в системі заходів забезпечення кримінального 

провадження», 1,5 друк. арк. 

4. «Запобіжні заходи в системі заходів забезпечення кримінального 

провадження», 4,1 друк. арк. 

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. 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 затримання уповноваженою службовою особою та домашній арешт; б) 

проблеми вдосконалення правового регулювання порядку застосування 

тимчасового та екстрадиційного арешту під час здійснення міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні. 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: 

• 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.); 

• 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 

законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального 

законодавства та кримінального процесуального законодавства щодо 

діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів» (реєстр. № 

4392 від 17.11.2020 р.)   на запит  Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності  (виконавці: проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, 

доц. С.В. Давиденко,  грудень 2020 р.); 

 

6.4. Участь у навчально-методичному семінарі, що був проведений 

Харківською обласною прокуратурою, на тему «Практичні аспекти взаємодії 

слідчо-оперативних груп, процесуальних керівників та фахівців експертних 

установ під час проведення першочергових слідчих дій за фактами вбивств, 

вчинених в умовах неочевидності» (виступ із доповіддю на тему «Окремі 

проблемні питання проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій у 

кримінальних провадженнях за фактами умисних вбивств, вчинених в умовах 

неочевидності») (м. Харків, 18 листопада 2020 р.). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення): 

• Кафедральний науково-методичний семінар щодо змісту нових 

постанов Верховного Суду (13 грудня 2019 р., кафедра кримінального 

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

• 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 ); 

• 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); 

• Міжкафедральний науково-методичний семінар «Кримінальні 

процесуальні проблеми інформатизації досудового розслідування» (13 

березня 2020 р., кафедра кримінального процесу та кафедра кримінального 

процесу та ОРД, Харків, вул. Пушкінська, 77); 

• Кафедральний науково-методичний семінар «Новації у кримінальному 

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

відеоконференції на платформі Zoom) 

•  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); 

• The 7th International scientific and practical conference “Science, society, 

education: topical issues and development prospects” (07-09 червня 2020 р., 

Харків) 

• The 9th International scientific and practical conference “Science, society, 

education: topical issues and development prospects” ( 02-04 серпня 2020 р., 

Харків); 

• IV Харківський міжнародний юридичний форум, панельна дискусія 

«Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи і нових загроз безпеці», 

організований у форматі онлайн за допомогою ZOOM (Харків, 23-25 вересня 

2020 р.) 

• онлайн-конференція «Забезпечення єдності судової практики: правові 

позиції Великої Палати Верховного Суду та стандарти Ради Європи», 

організована в он-лайн форматі на платформі Zoom (20 листопада 2020 року, 

Київ); 

• Семінар за темою: «Питання організації слідчої та процесуальної 

діяльності у кримінальному провадженні у зв’язку з впровадженням 

інституту кримінальних проступків», що проводився прокуратурою 

Харківської області спільно з ГУ НП в області, УПП в області ДПП 



Національної поліції України, організований в он-лайн форматі з 

використанням режиму відеоконференцзв’язку (Харків, 24 червня 2020 р.) 

 

9. Видавнича діяльність у 2020 р. : 

 

Статті: 

1. Давиденко С. В. Домашній арешт як ізоляційний запобіжний захід: 

порівняльно-правове дослідження. Актуальні проблеми держави і права. 

Збірник наукових праць. Вип. 86. 2020. С. 62-70 (авт. внесок – 0, 63 друк. 

арк.). 

2. Давиденко С. В., Скідан Н. В. (у співавт.) Щодо визначення моменту 

набуття особою статусу підозрюваного у разі її затримання в порядку ст. 208 

КПК України. Науковий журнал «Держава та регіони. Серія: Право». № 2 

(68). 2020. С. 140-149 (авт. внесок – 0, 42 друк. арк.). 

3. Давиденко С. В. Тимчасовий та екстрадиційний арешт у 

кримінальному провадженні: окремі проблеми правозастосування 

Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 294-298 (авт. 

внесок – 0, 67 друк. арк.); 

4. Shevchuk O., Davydenko S 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). 

 

Тези: 

1. Давиденко С. До питання про визначення правового статусу третьої 

особи, що майна якої вирішується питання про арешт. Кримінальний процес: 

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

полілог : присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол. : О. В. 

Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. Харків : Право, 2020. С. 110-113 (авт. 

внесок – 0, 3 друк. арк.). 

2. Давиденко С. В. Щодо питання визначення моменту набуття особою 

статусу підозрюваного у разі її затримання уповноваженою службовою 

особою. The 7th International scientific and practical conference “Science, 

society, education: topical issues and development prospects” (June 7-9, 2020) 

SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. С. 957-963 (авт. внесок – 0, 3 

друк. арк.). 



3. Давиденко С. В. Домашній арешт як запобіжний захід: порівняльно-

правовий аспект. The 9th International scientific and practical conference 

“Science, society, education: topical issues and development prospects” (August 

2-4, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. С. 334-340 (авт. 

внесок – 0, 3 друк. арк.). 

 

Енциклопедія: 
1. Давиденко С.В. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т., Т. 

19: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: 

В.Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

2020. Харків: Право. С. 87-89; 197-200; 576-577; 620-622; 755-759; 777-779; 

800-801; 888-889; 889-890 (авт. внесок – 1,18 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 – 0,2 друк.арк); 

2. 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.) 

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.) 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of 

Science. 

Shevchuk O., Davydenko S 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 

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


(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. 

 

9.2. Публікації   у інших наукометричних базах даних: 

1. Давиденко С. В. Домашній арешт як ізоляційний запобіжний захід: 

порівняльно-правове дослідження. Актуальні проблеми держави і права. 

Збірник наукових праць. Вип. 86. 2020. С. 62-70 (авт. внесок – 0, 63 друк. арк.) 

// Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» 

включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», 

редакція здійснює присвоєння опублікованому матеріалу міжнародного 

цифрового ідентифікатора DOI. 

2. Давиденко С. В., Скідан Н. В. (у співавт.) Щодо визначення моменту 

набуття особою статусу підозрюваного у разі її затримання в порядку ст. 208 

КПК України. Науковий журнал «Держава та регіони. Серія: Право». № 2 

(68). 2020. С. 140-149 (авт. внесок – 0, 42 друк. арк.) // Науковий журнал 

«Держава та регіони. Серія: Право» внесений до Переліку наукових 

фахових видань України (категорія «Б»), редакція здійснює присвоєння 

опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. 

3. Давиденко С. В. Тимчасовий та екстрадиційний арешт у 

кримінальному провадженні: окремі проблеми правозастосування 

Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 294-298 (авт. 

внесок – 0, 67 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). 

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

Офіційний рецензент фахового наукометричного збірнику наукових 

праць «Проблеми законності», що індексується в Google Scholar, у 

міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher» (США), 

«WorldCat» (США), «Scientific Indexing Services» (США), «Directory of Open 

Access Scholarly Resources» (США), «Information Matrix for the Analysis of 

Journals» (Іспанія), «Index Copernicus International» (Польща), «Science Impact 

Factor» (Австралія), «Bielefeld Academic Search Engine» (Німеччина), 

«Directory of Research Journals Indexing» (Індія), «International Innovative 

Journal Impact Factor» (Індія), «Open Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» 

(РФ); має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах 



Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова 

періодика України», «Central and Eastern European Online Library» 

(Німеччина), «Worldwide Scientifical and Educational Library» (США), 

Республіканської Міжвузівської Електронної Бібліотеки (Казахстан) та ін. 

наразі збірник проходить процедуру індексації в Scopus та інших 

міжнародних наукометричних базах. 
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