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1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Корчева Тетяна Всеволодівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри кримінального процесу. 

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

«Проблемні питання визначення  кримінального процесуального статусу 

адвоката», 1,5 друк. арк. 

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

«Проблемні питання визначення  кримінального процесуального статусу 

адвоката», 1,62 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових 

доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

За звітний період досліджувалися  проблемні питання визначення  

кримінального процесуального  статусу адвоката у кримінальному провадженні.  

Зокрема, у роботах  розглядалися проблемні  питання визначення процесуального 

статусу адвоката. який надає професійну правничу допомогу у кримінальному 

провадженні  в якості  представника (в порівнянні з діяльністю адвоката – 

захисника) особам, які не притягуються до кримінальної відповідальності. 

Основна мета досліджень – з урахуванням законодавчих змін, внесених останнім 

часом до КПК України,  проаналізувати та  визначити  процесуальний статус 

адвоката – представника осіб, які залучаються до кримінального провадження, у 

процесуальних правах яких є право на отримання професійної правничої 

допомоги, які не притягуються до кримінальної відповідальності.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 



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

участь не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працювала консультантом Верховної Ради України. 

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

працювала консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Проведено узагальнення 

практики щодо здійснення  адвокатом  різних  видів адвокатської діяльності   у 

кримінальному судочинстві у судах першої та апеляційної  інстанцій (Харківська 

обл.).  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

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

брала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не читала.  

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 місцевої ради, 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). 

Брала участь у наступних конференціях та семінарах: 



–  IX Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів «Актуальні 

питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (16 травня 2018р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); 

– міжнародній науково-практичній конференції «Особливості нормотворчих 

процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського 

Союзу». (1-2 червня 2018р., Херсонський державний університет, юридичний 

факультет, Університет імені Коменського (Республіка Словаччина. м. 

Братислава), Українсько-словацький центр партнерства,   м. Херсон); 

– II Харківському  міжнародному  юридичному  форумі (25-28 вересня, 2018 

р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у  2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

  Наукові статті:  

1. Корчева Т.В. Надання професійної правничої допомоги свідку у 

кримінальному провадженні  як  вид  адвокатської діяльності  // Електронне 

наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне прав».  – 2018. – № 1. – С.   

316- 320.    URL: www.pap.in.ua   (0,78 друк. арк.); 

2. Корчева Т.В. Здійснення адвокатом представництва у кримінальному 

провадженні: проблемні питання // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». – 2018. – № 2. – С. 94-97. (0,57 друк. 

арк.).   

Тези наукових доповідей: 

1. Корчева Т.В. Адвокат свідка у кримінальному провадженні: проблеми 

визначення правового статусу  // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації 

законодавства України до вимог Європейського Союзу», 1-2 червня 2018 р., м. 

Херсон. – Херсон Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – С.  113-117 (0,27 друк. 

арк.).  



9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science –  публікації відсутні. 

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

наукометричних базах даних: 

1. Корчева Т.В. Надання професійної правничої допомоги свідку у 

кримінальному провадженні  як  вид  адвокатської діяльності  // Електронне 

наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне прав». – 2018. – № 1. – С.   316-

320.    URL: www.pap.in.ua   (0,78 друк. арк.) (Журнал включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)); 

 2. Корчева Т.В. Здійснення адвокатом представництва у кримінальному 

провадженні: проблемні питання // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». – 2018. – №  2. – С. 94-97 (0,57 друк. 

арк.). (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща)). 

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

членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених 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. Підготувала відгук на автореферат дисертації  Шапули Віталії 

Василівни «Касаційне оскарження порушення права на захист засудженого», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

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

назву стипендії/премії) – не була у звітному році лауреатом/стипендіатом 

стипендії/премії. 



15. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – участь 

не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участь не брала.  

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

 

К.ю.н., асисттент кафедри 

кримінального процесу         Т.В. Корчева 

 
Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу      О. В. Капліна 
 


