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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2020 РІК 

  

 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене  звання,  посада  кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри кримінального процесу. 

3. Тема  і обсяг  запланованої річної науково-дослідницької роботи:              

  Процесуальні наслідки недотримання та порушення засад кримінального 

провадження 1,5 друк. арк. 

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

  Процесуальні наслідки недотримання та порушення засад кримінального 

провадження 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:  

   Статистичні дані, які вказують на велику кількість порушень прав і 

свобод людини та громадянина в рамках кримінального провадження, дають 

можливість виявити недоліки законодавчого регулювання окремих питань у 

Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України). Засади 

кримінального провадження є найбільш загальними, вихідними положеннями, 

які мають фундаментальне значення для кримінального процесу в цілому, 

визначають його побудову, форму і зміст його стадій та інститутів. Водночас 

дані принципи мають основоположне значення і для норм, що регулюють 



2 
 
кримінальне процесуальне доказування. Це обумовлюється тим, що у 

Конституції України отримали закріплення найважливіші права людини, 

наприклад: рівність перед законом; повага до людської гідності; свобода та 

особиста недоторканність; недоторканність житла; невтручання в особисте і 

сімейне життя; володіння, користування і розпорядження своєю власністю; 

таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 

У кримінальному процесуальному законодавстві вони були трансформовані у 

засади кримінального провадження, як вимоги, що пред’являються до 

діяльності державних органів. Дані права обмежуються під час доказової 

діяльності, а небезпечний наслідок виявляється в тому, що в результаті  

порушення чи невиконання вказівки змісту однієї із засад, змінюється стан усієї 

системи доказів, оскільки вони повинні визнаватись недопустимими. 

Для того, аби на практиці не виникало проблем, потрібно чітко 

урегулювати в законодавстві усі випадки визнання доказів недопустимими 

(визначити критерії їх допустимості). Тому пропонуємо ч. 1 ст. 86 КПК України 

закріпити у такій редакції: «Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий: 

з належного джерела; належним суб’єктом; у порядку, встановленому цим 

Кодексом; відповідає загальним засадам кримінального провадження». Крім 

цього, доречно було б доповнити й статтю 87 КПК України, вказавши, що 

істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, які тягнуть за 

собою визнання доказів недопустимими, можуть бути визнані судом й інші, не 

передбачені у ч. 2 ст. 87 КПК. Таким чином, ми зможемо вийти на якісно новий 

рівень захисту прав і свобод людини та громадянина під час кримінального 

провадження. 

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 Приймала участь у підготовці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4263
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4263
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пропозицій та зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо особистої поруки» 

(реєстраційний № 4222 від 15.10.2020). 

5.3. Робота  консультантом  комітетів  Верховної Ради України  не 

здійснювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України   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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України     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   не 

готувала. 

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,  семінарах: 

- ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог «Кримінальний процес: 

сучасний вимір та перспективні тенденції», 12.12.2019. Харків, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

- Вебінар (он-лайн захід) «Діджиталізація кримінального процесу», 24.04.2020. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

- Вебінар (он-лайн захід) «Провокація злочину та її приховування» Прецедентна 

практика, 29.04.2020.  Харків, Одеса, WORKSHOP. 
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- Панельна дискусія (он-лайн захід) «Римський статут Міжнародного 

кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства», 

25.09.2020. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

- Вебінар (он-лайн захід) «Оскарження повідомлення про підозру в кримінальному 

провадженні», 10.11.2020. Дніпро, «PRAVOKATOR». 

 9.  Видавнича  діяльність (монографія, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

- Беспалько І.Л. Визнання доказів недопустимими внаслідок порушення засад 

кримінального провадження. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Том 31(70) №3, 2020. С. 193-200. (0,5 друк. 

арк.) 

- Беспалько І.Л. Реалізація пропорційності при застосуванні заходів забезпечення 

криминального провадження. Актуальні проблеми вітчизняної юриспреденції. № 2, 

2020. С. 119-124. (0,5 друк. арк.) 

- Беспалько І.Л. До питання пропорційності при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження. Кримінальний процес: сучасний вимір та 

перспективні тенденції. ІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог. Харків: 

Право, 2020.    С. 120-123. (0,25 друк. арк.) 

-  Беспалько І.Л.  Недотримання засад кримінального провадження як підстава 

визнання доказів недопустимими. Нові завдання та напрями розвитку юридичної 

науки у ХХІ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

21-22 лютого 2020 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», С. 30-35. (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. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Wiadomości Lekarskie. 2019. № 12. С. 2615-2619 (Співавтори Моторигіна М.Г., 

Зуєв В.В.). (0,3 друк. арк.) 

 - Bespalko I. Specific Features of Criminal Proceeding Regarding Criminal 

Misdemeanours. Statute law review. Volume 41. № 2. 2020. URL: 

https://academic.oup.com/slr/advance-article-

abstract/doi/10.1093/slr/hmaa006/5857572?redirectedFrom=fulltext. (Співавтори 

Вапнярчук В.В., Моторигіна М.Г.). (0,3 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  не готувала. 

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

назву стипендії/премії)    не була. 

15.     Співробітництво з закордонними організаціями    не співробітничала. 

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. 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/slr/advance-article-abstract/doi/10.1093/slr/hmaa006/5857572?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/slr/advance-article-abstract/doi/10.1093/slr/hmaa006/5857572?redirectedFrom=fulltext
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Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

 

Протокол № __ від __________ 2020 р.  

 

 

 

 Звіт склав                                                                               ас.       Беспалько І.Л.                                                                                                 

  

 

 

 

 Зав.  кафедрою                                                                       проф.    Капліна О.В.                        

 


