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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 (з 01.02.2021 р.). 

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

«Нормативно-правове регулювання кримінальної процесуальної діяльності в 

умовах цифровізації» – 1 друк. арк. 

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

«Нормативно-правове регулювання кримінальної процесуальної діяльності в 

умовах цифровізації» – 1 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: підрозділи колективної 

монографії (у співавторстві – 0,8 друк. арк..; в редакції), наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовано сучасний 

стан нормативно-правового регулювання застосування інноваційних технологій 

сторонами кримінального провадження у кримінальному процесі, запропоновані 

окремі напрями їх вирішення.    

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

участь не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів – підготовка зауважень та пропозицій на 

проєкт Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» 

(реєстр. номер 4265). Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: 

законопроєкти, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до 

законодавства. Харків: Право, 2021. (0,1 друк. арк.)   

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України – не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень:  

Проведено узагальнення практики Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду з питань:  

- повторного звернення слідчого або прокурора із клопотанням про дозвіл 

на затримання особи; 
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- щодо підстав початку досудового розслідування (про прийняття 

заяв та повідомлень, які містять достатні дані, що можуть свідчити про 

кримінальні правопорушення, а не прийняття будь-яких заяв та повідомлень); 

- стосовно питань отримання анонімних заяв та виявлення підстав для 

відкриття кримінального провадження; 

- щодо помилки у назві органу досудового розслідування, допущеної 

прокурором у постанові про визначення підслідності та визнання її очевидною 

опискою, що не впливає на законність прийнятого рішення; 

- про процесуальне використання матеріалів негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

- щодо визнання доказів, отриманих за результатами проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, недопустимими; 

- стосовно повноважень осіб, які проводять негласні слідчі (розшукові) дії; 

- щодо актуальних питань провокації вчинення злочину.  

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: участь не брала.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: лекції не читала.  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: не приймала 

участі.  

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):  

1. Міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у 

контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального 

агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Німеччина) та Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна), 12 травня 2021 р. - 

онлайн, платформа ZOOM;  

2. Участь у вебінарі «Культура взаємодії: як організувати курс з 

написання дослідницьких робіт». Організатор: Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти Academic IQ, 25 травня 2021 р. - онлайн, 

платформа ZOOM; 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: 

дослідження та європейські інновації», 23–24 квітня 2021 р., м. Ченстохова, 

Республіка Польща.  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України», 17 травня 2021 р.,  

Харків – Київ. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 
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1. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О., Шевчук В. М., Авдєєва Г. К., 

Гетьман Г. М., Павлюк Н. В., Яремчук В. О., Соколенко М. О. Науково-технічне 

забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального 

провадження: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль».   - 0,8 авторських 

друк. арк. (в редакції). 

2. Гетьман Г. М., Шепітько В. Ю., Шевчук В. М., Авдєєва Г. К. Науково-

технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального 

процесу. Питання боротьби за злочинністю. № 42, 2021. (в редакції; стаття вийде 

друком 15 грудня 2021 р.) 

3. Getman G. Violation of  the Competitions Principle in the Pre-Trial 

Investigation: Realities and Perspectives. Юридичні науки: дослідження та 

європейські інновації: матеріали  (м. Ченстохова, Республіка Польща, 23–24 

квітня 2021 року). С. 227-229 (0,2 д.а.) 

4. Гетьман Г. М. Щодо питання взаємодії детективів бюро економічної 

безпеки України зі спеціалістами-економістами. Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки України: матеріали міжнародної наук.-

практ. конф. (м. Київ (м. Харків), 17 травня, 2021 р.). С. 149-150 (0,1 д.а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо): немає. 

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

наукометричних базах даних. 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: не є членом 

спеціалізованих рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: не готувала. 

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

назву стипендії/премії): ні. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не 

брала участь. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не 

брала участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: відсутні. 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

 

Протокол № ___ від ____________ 2021 р. 

 

 

Звіт складений                                                                                 ас. Г. М. Гетьман  

 

 

Зав. кафедрою                                                                   проф. О. В.  Капліна  

 

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