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1. Прізвище, ім’я та по батькові. 

Гетьман Галина Миколаївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу (за 

сумісництвом з 01.09.2020 року). 

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

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

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Немає.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

Немає. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Немає. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України. 

Немає 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Проведено узагальнення практики Касаційного кримінального суду у 

складі верховного Суду з питань: 

- кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки України; 

- щодо визнання висновків експертиз, проведених за клопотанням сторони 

захисту, як належних та допустимих доків;  

- щодо визнання, як недопустимих доказів протоколів проведених слідчих 

(розшукових) дій; 

- визнання самостійним джерелом доказів електронних файлів, похідних 

від інформації, що зберігається на комп’ютері в електронному вигляді. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Немає. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Немає. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Немає. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Немає. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не є депутатом, не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). 
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1. Вебінар «Діджиталізація кримінального процесу», 24 квітня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 

онлайн захід; 

2.  Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в ХХІ 

столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень», 8-9 травня 2020 року, 

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; 

2. Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Засади 

функціонування кримінальної юстиції», 15 травня 2020 року, Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова м. Хмельницький;  

3. Міжнародна науково-практична конференція «П’яті Таврійські 

юридичні наукові читання», 15-16 травня 2020 року, Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського, м. Київ;  

4. Науково-практичний семінар «Напрями реформування кримінальної 

юстиції в Україні», 22 травня 2020 року, Львівський державний університет 

внутрішніх справ, м. Львів;  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова правової 

держави в Україні: реалії та перспективи», 29 травня 2020 року, Національний 

університет «Одеська юридична академія», м. Одеса; 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення 

механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням 

зарубіжного досвіду», 1 червня 2020 року, Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського, м. Київ; 

7. Дискусійна панель «Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного законодавства України» у межах 

IV Харківського міжнародного юридичного форуму, 25  вересня 2020 року, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 

онлайн захід; 

8. Вебінар «Оскарження повідомлення про підозру», 10 листопада 2020 

року, Правовий клуб «Pravokator», м. Дніпро, онлайн захід; 
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9. Науково-практичний семінар «Використання технологій штучного 

інтелекту у протидії злочинності», 5 листопада 2020 року, м. Харків  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

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

друкованих аркушів. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

Немає. 

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

наукометричних базах даних. 

Немає. 

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

Немає. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 

Немає. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Немає. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Немає. 

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

назву стипендії/премії). 

Немає. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Немає. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Немає. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

Немає. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

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

 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
 
Протокол № ___ від ____________ 2020 р. 
 
 
Звіт склав                                                                          ас. Гетьман Г. М. 
 
 
Зав. кафедрою                                                                   проф. Капліна О. В.   
 


