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1. Прізвище, ім’я та по батькові – Корчева Тетяна Всеволодівна. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

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

«Проблеми реалізації процесуальних прав сторони захисту на стадії досудового 
розслідування» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Проблеми реалізації процесуальних прав сторони захисту на стадії досудового 
розслідування» (1,5 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін. – статті, тези наукових доповідей і 
повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджувалися деякі 
проблемні питання реалізації стороною захисту передбачених КПК 
процесуальних прав, зокрема на стадії досудового розслідування.  Приділена 
увага як визначенню поняття функції захисту, так і особливостям 
процесуального статусу деяких осіб, які виконують функцію захисту у 
кримінальному провадженні.  Аналізуються права і обов’язки третьої особи, 
щодо майна якої вирішується питання про арешт,  а також її представника. 

Розглядаються питання, які стосуються реалізації права особи на 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, зокрема на 
початку досудового розслідування. На підставі аналізу точок зору вчених-
процесуалістів щодо зазначеної тематики вносяться авторські пропозиції щодо 
удосконалення деяких норм КПК України. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів. 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів 

- зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до 
особи, яка має право на захист»;  

- в складі робочої групи готувала зауваження та пропозиції до проекту 
постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами 
кримінального провадження щодо неповнолітніх». 
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5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 
виконувала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади 
– не виконувала. 

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 підготовлювала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не виконувала. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не 
підготовлювала. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 
органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – я 
не є депутатом, до складу інших органів місцевого самоврядування не вхожу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 
конференції, дату та місце проведення): 

- Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права та 
правова держава» (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 
національний університет» юридичний факультет,  інститут держави і права 
країн Європи, Центр законотворчості при юридичному факультеті,  м. Ужгород, 
21-22 жовтня 2016 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Статті: 
- Щодо проблем  реалізації  особою права  на оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого або прокурора  під час досудового розслідування // 
Електронне наукове фахове видання «Форум права». – 2016. – № 4. – С. 125-133 
(0,5 д.а.); 

- Деякі питання визначення особливостей процесуального статусу особи, 
щодо майна якої вирішується питання про  арешт, а також її представника у 
кримінальному провадженні // Електронне наукове фахове видання 
«Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». – 2016. – № 4 (0,5. друк. арк.). 

Тези: 
- Встановлення строку для ознайомлення сторін з матеріалами 

кримінального провадження при закінченні досудового розслідування: 
проблеми та шляхи їх вирішення // Збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції «Юридична наука та практика:виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів» м. Братислава, Словацька Республіка. – 2016. – С. 
68-71 (0,25 д. а.). 
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- До питання реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності слідчого або прокурора на початковому етапі досудового 
розслідування // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції  
«Верховенство права та правова держава». м. Ужгород. – 2016. – С. 137-140 
(0,25 д. а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.-  

Щодо проблем  реалізації  особою права  на оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності слідчого або прокурора  під час досудового розслідування // 
Електронне наукове фахове видання «Форум права» . – 2016. – № 4. – С. 125- 
133 (0,5. д.а.), (включено: до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International, індексується з 2012 р.; до міжнародної наукометричної бази 
Scientific Indexing Services (SIS), індексується з 2014 р.; Індексується 
пошуковою системою Google Scholar). 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – відгуки не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) – лауреатом/стипендіатом не була. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями – не маю. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участь не приймала. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – у 

наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі участь не приймала. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – відзнаки чи 

нагороди не маю. 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  № __ від  «    » листопада 2016 р. 
 
           Т.В. Корчева 
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