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1. Прізвище, ім’я, по-батькові – Мирошниченко Тетяна Миколаївна 

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

доцент кафедри кримінального процесу. 

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

«Загальні засади кримінального провадження, спрямовані на захист прав 

потерпілого, та їх реалізація у процесі доказування», 2,0 друк. арк. 

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

«Загальні засади кримінального провадження, спрямовані на захист прав 

потерпілого, та їх реалізація у процесі доказування», 2,2 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. 

Проаналізовано стан правового регулювання участі потерпілого у процесі 

кримінального процесуального доказування на початковому етапі кримінального 

процесу, зокрема, при поданні ним заяви, повідомлення про скоєне 

правопорушення. Звертається увага на необхідність законодавчого закріплення 

процедур прийняття об’єктів доказової інформації від потерпілого задля 

забезпечення реалізації нормативного змісту засади диспозитивності у ході 

збирання доказів потерпілим. Вперше надаються пропозиції щодо вдосконалення 

процесуальної форми прийняття від потерпілого предметів і документів як 

самостійного учасника процесу. 

5. Участь у підготовці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – участь не брала. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів та проектів інших нормативних 



актів. 

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 комітетів 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 узагальнення практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

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

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитано лекції 

практичним працівникам – співробітникам СБУ на тему: «Досудове розслідування 

у кримінальному провадженні. Повідомлення про підозру. Зупинення досудового 

розслідування. Закінчення досудового розслідування» (проблемний аспект). 

 6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – підготовлено 

відповідь на запит військової прокуратури Маріупольського   гарнізону   щодо   

роз’яснення    нормативного    змісту  ст. 513 КПК у конкретному практичному 

аспекті у співавторстві із доц. Вапнярчуком В. 

7. Чи Ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих чи дорадчих) – не є депутатом 

місцевої ради та не входжу до інших органів місцевого самоврядування. 

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 2018 р., Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. 

Харків; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Право як ефективний 

суспільний регулятор», Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 16-17 лютого 2018 р., м. Львів; 

– Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні правові системи 

світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи», 9-10 березня 2018 р., Центр 

правових наукових досліджень, м. Київ; 

– круглому столі «5 років захисту за новими правилами. Потреба в 

модернізації КПК України. Що на часі?», Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого, 13 грудня 2017 р., м. Харків 

– II Харківському міжнародному юридичному форумі, Національний 

юридичний  університет  ім.  Ярослава  Мудрого,   25-28  вересня  2018  р.,   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. Мирошниченко Т.М. Окремі питання реалізації нормативного змісту засади 

публічності у ході кримінального процесуального доказування». – Зб.: «Науковий 

вісник публічного та приватного права». – Вип. 2. – Київ, 2018. – С. 286-291 (0,7 

друк. арк.). 

2. Мирошниченко Т.М. Загальні засади кримінального провадження як 

гарантія реалізації прав потерпілого під час кримінального процесуального 

доказування // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 



Сер.«Право». – 2018. – №51. – Т. 2. – С. 131-135 (0,8 друк. арк.). 

3. Мирошниченко Т.М. «Зупинення досудового розслідування». – Підручник 

«Кримінальний процес».  –  Х.:  «Право»,  2018. –   Гл. 17  –  C.  362-366  (0,2 друк. 

арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Мирошниченко Т.М. Щодо реалізації засади диспозитивності у ході 

кримінального процесуального доказування. // Матеріали конференції  «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (16-17 лютого 2018 р.), м. Львів. – C. 30-34 (0,3 

друк. арк.). 

2. Мирошниченко Т.М. Проблемні аспекти правової регламентації участі 

потерпілого у кримінальному процесуальному доказуванні. // Матеріали 

конференції «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації» (9-10 березня 

2018 р.), м. Київ. – C. 88-92 (0,2 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації із 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. Мирошниченко Т.М. Окремі питання реалізації нормативного змісту засади 

публічності у ході кримінального процесуального доказування. (Журнал включено 

до наукометричної бази даних Index Copernicus International) (0,7 друк. арк.). 

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 

спеціалізованої вченої ради. 

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  Смик Світлани Іванівни 

«Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового 

розслідування в судовому засіданні», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації Білоконь Руслани Михайлівни 

«Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові і правові основи», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора 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. 

15. Співавторство 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., доцент кафедри 

кримінального процесу       Т.М.Мирошниченко 

 

Затверджено на засіданні  

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

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу         О. В. Капліна 
 


