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РІШЕННЯ  

РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

 

Спеціалізована вчена рада Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України, м. Харків, прийняла рішення про присудження ступеня доктора 

філософії з галузі знань 08 «Право» на підставі прилюдного захисту дисертації 

Бєсєди Ганни Вікторівни «Судове контрольне провадження у досудовому 

розслідуванні» за спеціальністю 081 «Право» 13 лютого 2023 року. 

Бєсєда Ганна Вікторівна, 1982 року народження, громадянка України, 

освіта вища: закінчила у 2005 році Національну юридичну академію України 

імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». 

З 04.04.2005 по 31.12.2006 р. працювала на посаді слідчого слідчого 

відділення лінійного відділу на станції «Дніпропетровськ» лінійного управління 

на Придніпровській залізниці УМВС України на транспорті; 

З 12.01.2007 р. прийнята на посаду провідного юрисконсульта відкритого 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 

Дніпропетровське обласне управління; 

З 14.02.2008 р. призначена на посаду заступника начальника юридичного 

відділу відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 

в особі філії – Дніпропетровське обласне управління; 

З 24.04.2012 р. призначена на посаду судді Індустріального районного суду                

м. Дніпропетровська, на якій працює по теперішній час. 

З 15 вересня 2017 р. по 14 вересня 2021 р. – аспірантка  відділу дослідження 

проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

(заочна форма навчання). 

Дисертацію виконано у Науково-дослідному інституті вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків. 
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Науковий керівник дисертантки: Лобойко Леонід Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду, вчений 

секретар Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

Здобувачка має дев’ять опублікованих праць за темою дисертації, з них одна 

стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, п’ять – статті у наукових 

фахових виданнях України, 0 монографій: 

1) Бєсєда Г.В. Поняття та форми судового контрольного провадження. 

Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право,                                       

2019. Вип. 38. С. 218-234.  DOI: 10.31359/2079-6242-2019-38-218. URL : 

 http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/192500.  

2) Бєсєда Г.В. Загальні положення судового контрольного провадження 

у досудовому розслідуванні. Науковий вісник Дніпроп. держав. ун-ту внутр. 

справ. Дніпро. 2019. Вип. 4. С. 195-202.  DOI: 10.31733/2078-3566-2019-4-195-201. 

URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2020/02/4-19-ua/31.pdf. 

3) Бєсєда Г.В. Проблемні питання оскарження рішень, постановлених у 

судовому контрольному провадженні у досудовому розслідуванні. Питання 

боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2020. Вип. 40. С. 88-99. 

DOI: 10.31359/2079-6242-2020-40-88. URL: 

http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/237639. 

4)  Biesida Hanna. Peculiarities of the subject of evidence in judicial control 

proceedings. Vіsegrad  journalon human rights. 2020 (№5). С. 24-30. URL: 

https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2021/11/VJHR-521-Last.pdf. 

5) Бєсєда Г.В. Характеристика пізнавальних дій у судовому контрольному 

провадженні. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія 

Право. 2021. №63. С. 245-251. DOI: 10.24144/2307-3322.2021.63.43. URL: 

 http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/232276. 

6) Бєсєда Г.В. Структура судового контрольного провадження у 

досудовому розслідуванні. Науковий вісник Ужгородського Національного 

університету. Серія Право. 2021. №65. С. 331-338. DOI: 10.24144/2307-

3322.2021.65.60. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/242654/240591.  

http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/192500
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2020/02/4-19-ua/31.pdf
https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2021/11/VJHR-521-Last.pdf
https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.63.43
http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/232276
http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/242654/240591
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У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці: 

– доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Глинська 

Наталія Валеріївна, завідувачка відділу дослідження проблем кримінального 

процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 

– кандидат юридичних наук, доцент Пашковський Микола Іванович, 

науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та 

судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса НАПрН України; 

– кандидат юридичних наук Клепка Дар’я Ігорівна, науковий співробітник 

відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України; 

– доктор юридичних наук, професор Гловюк Ірина Василівна, головний 

науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського 

державного університету внутрішніх справ; 

– кандидат юридичних наук, доцент Городецька Марина Сергіївна, 

завідувачка кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 

Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ. 

Озвучені ними зауваження і побажання отримали належне пояснення та 

коментар дисертантки, тож загалом суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку результатів її наукового дослідження.  

Загальна оцінка роботи і висновок: дисертація Бєсєди Ганни Вікторівни 

«Судове контрольне провадження у досудовому розслідуванні» є самостійною 

та ґрунтовною науковою працею у межах поставлених завдань, за своїм змістом 

відповідає галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Дослідження 

містять науково-обґрунтовані теоретичні та практичні результати, 
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характеризується єдністю змісту, точністю викладення матеріалу та свідчить про 

особистий внесок автора в науку. У дисертації здійснено розв’язання завдання 

щодо вдосконалення правового регулювання та правозастосування у частині 

здійснення судового контролю у досудовому розслідуванні. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, запропонованих особисто дисертанткою. Отримані 

здобувачкою основні наукові результати опубліковано у наукових статтях, що 

належать авторці та є її науковим доробком. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів містить посилання на відповідне джерело. Обґрунтованість і 

достовірність отриманих результатів дослідження забезпечено поєднанням 

гармонійного використання загальнонаукових та спеціальних методів пізнання.  

Сформульовані в дисертації положення, узагальнення, висновки, 

рекомендації та пропозиції обґрунтовані на підставі особистих досліджень у 

результаті опрацювання та аналізу наукових нормативних і статистичних джерел.  

За кількістю та рівнем публікацій, апробацією на наукових конференціях 

дисертація назва відповідає вимогам до оформлення дисертації, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 759 від 

31.05.2019), та «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії» (постанова Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44), а її авторка, Бєсєда Ганна 

Вікторівна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – Право. 

 

Результати відкритого голосування: 

«За» – пʼять (5) членів ради, 

«Проти» – 0 (немає), 
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