
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

за 2016 р. 
 

1. Прізвище, ім’я по-батькові – Мирошниченко Тетяна Миколаївна 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – к.ю.н., доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Загальні засади кримінального провадження та їх реалізація в доказовій 
діяльності сторони обвинувачення на стадії досудового розслідування» 
(2,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
фактично виконано:  «Загальні засади кримінального провадження та їх 
реалізація в доказовій діяльності сторони обвинувачення на стадії досудового 
розслідування» (1,4 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: наукові статті. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів. На основі структурного 

аналізу нормативного змісту засади презумпції невинуватості визначаються 
його елементи, вивчаються питання сутності та меж впливу презумпції 
невинуватості на кримінальне процесуальне доказування в сучасних умовах 
правозастосування. За результатами дослідження міжнародного стандарту 
доказування за критерієм доведеності вини «поза розумним сумнівом» 
звертається увага на непослідовність вітчизняного законодавця при визначенні 
правового статусу потерпілого у процесах доказування приписами статей 92, 
338 та 340 КПК. З огляду на пріоритети державної діяльності у сфері 
кримінальної політики означені проблемні моменти реалізації засади 
презумпції невинуватості при вирішенні завдань кримінального провадження, 
зокрема, у процедурах, що базуються на визнанні обвинуваченим своєї вини. 

У ході дослідження теорії і практики реалізації засади розумних строків 
звертається увага на проблеми забезпечення підозрюваному права на захист у 
ситуаціях, що складаються за результатами застосування ч. 2 ст. 283 КПК щодо 
обов’язку прокурора у найкоротший термін завершити досудове розслідування 
після повідомлення особи про підозру. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 
актів – участі не приймала. 

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

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

- пропозиції та зауваження до законопроекту України «Про превентивні і 
компенсаційні засоби у зв’язку із катуванням, нелюдським та таким, що 
принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, 
узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів» (№ 4936 



від 01.11.2016 Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності). 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України –  
консультантом комітетів Верховної Ради не працюю. 

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

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

та проведення інших державних органів – не проводила. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів – не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування – участі не приймала. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: прочитано лекцію 

практичним працівникам – співробітникам СБУ. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готувала. 
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): 

– VII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів 
«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», 24 
травня 2016 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 

– II Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади 
діяльності правоохоронних органів», 19 грудня 2015 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 

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

Статті: 
- Мирошниченко Т.М. Реалізація засади презумпції невинуватості в 

процесі кримінального процесуального доказування // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету: серія «Право». – 2016. – № 40. 
(журнал готується до друку) (0,7 друк. арк.); 

- Окремі питання реалізації нормативного змісту засади розумних строків 
у ході кримінального процесуального доказування // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право» (в редакції) 
(0,7 друк. арк.). 

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

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



11. Вказати, членом якої спеціалізованої вченої ради Ви є - не є 
членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були - не була опонентом 
дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 

Кандидатські: 
- Кривонос П.С. «Інститут зупинення досудового розслідування у 

кримінальному процесі України» (Харківський національний університет 
внутрішніх справ); 

- Пєший Д.А. «Засада законності та її забезпечення у досудовому 
кримінальному провадженні» (Національна академія внутрішніх справ); 

- Литвин О.В. «Кримінально-процесуальне доказування у стадії судового 
розгляду» (Національний університет «Одеська юридична академія»); 

- Тайлієва Х.Р. «Судові рішення у кримінальному процесі» (Національна 
академія внутрішніх справ). 

14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії) - не була. 

15. Співробітництво із закордонними організаціями – не співпрацюю. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участі не приймала. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору – не приймала. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не 

отримувала. 
 

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

          
Т.М. Мирошниченко 
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