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1. Прізвище, ім’я та по-батькові - Лейба Олена Анатоліївна. 

 

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

наук, асистент кафедри кримінального процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

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

«Прогалини нормативного регулювання кримінальної процесуальної 

діяльності: загальні положення, класифікація та проблеми усунення» 1,5 друк. 

арк.  

 

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

Фактично виконано. «Прогалини нормативного регулювання кримінальної 

пргоцесуальної діяльності: загальні положення, класифікація та проблеми 

усунення» 2,6 друк. арк. 

Наукова новизна отриманих результатів. Одержані результати при 

виконанні науково-дослідної роботи характеризуються науковою новизною, 

яка полягає в отриманні нових результатів у вигляді наукових висновків 

щодо з’ясування правової природи феномену дефектів кримінального 

процесуального законодавства та знаходження шляхів їх подолання. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – участі не брала. 

 

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

проведення інших соціологічних досліджень – протягом звітного періоду не 

проводила узагальнення практики. 

Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – доповідних записок не готувала. 

6.2. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – не брала 

участі. 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам – лекції не читала. 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – відповіді на 

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

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

не є депутатом. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення) – 1) Міжнародна науково-практична 

конференція «Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних 

світових викликів» (м. Дніпро, 25 лютого 2021 р.). Дніпро, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. 2021 р.; 

2) V Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна та 

національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти» (м. Дніпро, 12 березня 

2021 р.). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

2021 р.; 

3) Круглий стіл: Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи          

(м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ., 2021 р.; 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми 

та перспективи» (м. Запоріжжя, 25-26 червня 2021 р.). Запоріжжя: Класичний 

приватний університет. 2021 р. 

 

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

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

друкованих аркушів.) 

 

Статті 

 

1. До питання досконалості нормативної регламентації досудового 

розслідування кримінальних проступків. Електронне наукове фахове видання 

«Юридичний науковий електронний журнал». Запоріжжя, Запорізький 

національний університет. 2021. № 1. С. 360-363. (0,7 д.а) 

Режим доступу: http://lsej.org.ua/1_2021/1.pdf  

 

2. Деякі прогалини кримінального процесуального законодавства щодо 

апеляційного оскарження судових рішень. Проблеми законності : зб. наук. 

праць / відп.ред. А.П. Гетьман. Харків: Нац.юрид.ун-т імені Ярослава Мудрого, 

2021.  Вип. 153. С.155-164. (у співавторстві з В.І. Маринівим). (0,4 д.а.) 

 

3. Відібрання біологічних зразків для експертного дослідження: спірні 

питання нормативної регламентації та практики правозастосування. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 65. 2021. 

С.308-313. (0,7 д.а.) 

 

 

 

http://lsej.org.ua/1_2021/1.pdf
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Тези доповідей 

 

1. Проблемні аспекти реалізації права особи на судовий захист під час 

відібрання біологічних зразків для експертизи. Кримінальна юстиція в Україні: 

реалії та перспективи: матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). 

Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ., 2021. С.235-238. 

(0,3 д.ап.); 

 

2. Нормативна регламентація доказування у провадженні щодо 

кримінальних проступків: спірні питання. Юридичні науки: проблеми та 

перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції            

(м. Запоріжжя, 25-26 червня 2021 р.). Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2021.- С.75-76, (0,1); 

 

    3. Проведення допиту слідчим суддею на стадії досудового розслідування. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство 

права: доктрина і практика в умовах сучасних світових викликів» (м. Дніпро, 

25 лютого 2021 р.). Дніпро, Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. 2021. С. 72-75, (0,2); 

 

   4. Специфіка застосування відеоконференцзв’язку при проведенні допиту. 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнарожна та 

національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти» (м. Дніпро, 12 березня 

2021 р.). Дніпро, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

2021. С. 117-120, (0,2). 

 

         9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – публікацій не маю 

 

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

не є членом редколегії. 

 

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

членом спецради. 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - опонентом не 

виступала. 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – відгуків не готувала. 

 

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

назву стипендії/премії) – не була лауреатом. 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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15. Співробітництво з закордонними організаціями – не 

співпрацювала. 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

не брала участі. 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

не брала участі. 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не 

отримувала 

 

к.ю.н., асистент 

кафедри кримінального процесу                                       Олена Лейба 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу (протокол № ___ від _________2021 р.) 
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