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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 - Надання 

адвокатом професійної правничої допомоги особам, права і законні інтереси 

яких обмежуються під час досудового розслідування (1,5 друк. арк.). 

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

адвокатом професійної правничої допомоги особам, права і законні інтереси 

яких обмежуються під час досудового розслідування (1,52 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.) – 1) Стаття «Професійна правнича допомога особам, 

права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування: 

проблемні питання» //Юридичний науковий електронний журнал Запорізького 

національного університету. 2019. № 3. С. 227 – 231. (0.7 д.а.);  2) Стаття 

«Визначення у кримінальному провадженні процесуального статусу іншої 

особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування: проблемні аспекти» //Проблеми законності: зб. наук. праць 

/відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2019. 

Вип. 146.  С.  192 – 202 (0.82 д.а.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів - У статтях відповідно 

особистої запланованої теми  на 2016-2020р.р. «Сторона захисту у  

кримінальному провадженні»,  досліджувався процесуальний статус особи, 

права і законні інтереси якої  обмежуються під час  досудового розслідування, а 

також адвоката, який надає цієї особі професійну правничу допомогу. 

Доводиться, що процесуальний  статус як самої особи, права чи законні 
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інтереси якої обмежуються під час проведення досудового розслідування, так  і  

її адвоката законодавцем розроблений недостатньо, що тягне за собою  

ускладнення у його теоретичному розумінні та у практичному застосуванні. У 

статтях, на підставі аналізу  нормативних положень кримінального 

процесуального законодавства України, а також відповідно завданої тематиці 

надані авторські пропозиції щодо їх вдосконалення.    

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

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

підготовці законопроектів участь не приймала.  

5.2.Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів - надані пропозиції щодо вдосконалення 

положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» /Комітет з питань правоохоронної 

діяльності ВРУ. Законопроект № №2617-VІІІ від 22 листопада 2018 р.   

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – я не є 

консультантом ВРУ. 

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

є консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – за звітний період не проводила.  

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – не підготовлювала.   

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

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

приймала.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – практичним працівникам 

лекції не читала.  
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян – не підготовлювала 

відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян.  

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 місцевої ради, до складу інших органів місцевого самоврядування не 

вхожу.  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення) – 1) Х Ювілейна Всеукраїнська наукова конференція 

студентів і аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима 

молодих дослідників». Харків, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого. 22 травня 2019 р.; 2) Ш Харківський міжнародний 

юридичний форум  Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого. 24-28.09.2019р.; 3) Конференція «Актуальні проблеми досудового 

розслідування». НАПрН України. 25.10.2019 р.   

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів - 1) Стаття «Професійна правнича допомога особам, права чи законні 

інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування: проблемні 

питання» //Юридичний науковий електронний журнал Запорізького 

національного університету. 2019. № 3. С. 227 – 231. (0.7 д.а.);  2) Стаття 

«Визначення у кримінальному провадженні процесуального статусу іншої 

особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування: проблемні аспекти» //Проблеми законності: зб. наук. праць 

/відп. ред. В. Я. Тацій. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2019. 

Вип. 146.  С.  192 – 202 (0.82 д.а.). 

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

базах даних Scopus, Web of Science – таких публікацій поки що  не маю. 
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних  -  

1) Стаття «Професійна правнича допомога особам, права чи законні інтереси 

яких обмежуються під час досудового розслідування: проблемні питання» 

//Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного 

університету. 2019. № 3. С. 227 – 231.   Юридичний науковий електронний 

журнал є фаховим виданням категорії «В». Редакція присвоює DOI до статей. 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 

International (Республіка Польща); 

2) Стаття «Визначення у кримінальному провадженні процесуального 

статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування: проблемні аспекти» //Проблеми законності: зб. наук. 

праць /відп. Ред.. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. 2019. Вип. 146.  С.  192 – 202. Журнал включено до категорії «Б» 

Переліку наукових фахових видань України – наказ Міністерства освіти і науки 

України № 612 від 07.05.2019 р. Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – 

цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р. Журнал включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща).  

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

членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – я 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 – відгуки на автореферати не підготовлювала. 
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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 проводила. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – участь не 

приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - участь не 

приймала. 

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

відзнаки,   нагороди не отримувала. 

 
 

 

              кандидат юридичних наук,  

    асистент кафедри кримінального 

    процесу                                                                         Корчева Т. В.  

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу 

Протокол №__________ від________________ 2019 р. 

 

 

 

 

              Завідувач кафедри 

       кримінального процесу                                О. В. Капліна                  

   


