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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 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  

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

«Проблеми  обов`язкової участі адвоката-захисника у кримінальному 

провадженні» - 1.5. друк. арк. 

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

«Проблеми  обов`язкової участі адвоката-захисника у кримінальному 

провадженні» – 1.58 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.) – 1) Наукова стаття «Ефективність 

досудового розслідування: визначення поняття» (0.8. д.а.); 2) Наукова стаття 

«Врачебная тайна: медицинский, уголовно-процессуальный и философско-

правовой аспекты её разглашения» (0.5 д.а.);  3) Тези наукової доповіді «Заходи 

забезпечення кримінального провадження як чинник ефективного досудового 

розслідування» (0.28 д.а.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – У виконаних наукових 

роботах розглянуті проблемні питання процесуальної діяльності сторони 

захисту у кримінальному провадженні. Приділена увага дослідженню кола 

суб’єктів збереження  лікарської таємниці і проблемні питання обов’язкової 

участі захисника у кримінальних провадженнях щодо осіб, які внаслідок 

психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою 

реалізувати у кримінальному провадженні власні права; щодо осіб, стосовно 

яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру 



або вирішується питання про їх застосування. З метою виявлення прогалин 

нормативного регулювання проблемних питань, в межах досліджуваної 

тематики  проаналізоване чинне кримінальне процесуальне законодавство 

України, рішення ЄСПЛ  та надані авторські пропозиції щодо їх вирішення.  

 5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

–  приймала участь, див. п. 5.2.  

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

участь  не приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів – приймала участь у підготовці 

зауважень та  пропозицій до  проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України  щодо питання про виплату 

винагороди викривачу» № 3127, поданий народним депутатом України 

Ткаченком О. М. та іншими народними депутатами України /направлено Голові 

комітету з питань   правоохоронної   діяльності  Верховної  Ради України  

Монастирському  Д. А. 

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

консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади 

у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України – я не є консультантом інших вищих та 

державних органів влади у науково-консультативних радах при Верховному 

Суді та Конституційному Суді України.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень – відповідну роботу у 

звітному році не планувала і не виконувала.  

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів - доповідних записок до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів не підготовляла.  



6.3. Участь у розробці  наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України -  зазначену роботу не  

виконувала.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – зазначену роботу не 

планувала і не  виконувала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не 

підготовляла.  

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, не вхожу 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) – 1) 12 груд. 2019р. Кримінальний процес: сучасний 

вимір та проспективні тенденції: П Харк. кримінал. процесуал. полілог: 

присвяч. актуал. питанням  застосування заходів забезпечення кримінал. 

провадження. м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого;  2) 29 квітня 2020р. наукова конференція: Zoom. Тема: Провокація 

злочину та її приховування.  /організатор Дроздов О. М./; 3) 7 травня 2020р. 

наукова конференція: Zoom.  Тема: Ефективний захист. конференция: Zoom. 

/організатор Дроздов О. М./;  4) 14 травня 2020р. наукова конференція: Zoom.  

Тема: Обшук. /організатор Дроздов О. М./; 5). 23 травня 2020р. Наукова 

конференція: Zoom. Тема:  Захист власності у кримінальному провадженні. 

/організатор Дроздов О. М./; 6) 31 травня 2020р. конференція: Zoom. Тема: 

Тримання  під  вартою. /організатор Дроздов О. М./; 7) 25 вересня 2020 р., 10.00 

час. в режимі zoom конференції. Панельна дискусія «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства», / Михайло Шепітько/; 8) 30-31 жовтня 2020 р. Міжнародна 

науково-практична конференція «Юридична наука, законодавство і 

правозастосовна практика: закономірності та тенденції розвитку» м. Люблін, 



Республіка Польща (дистанційно).  Участь з тезами доповіді «До питання 

визначення поняття ефективності досудового розслідування».  

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів –  

1) наукова стаття «Ефективність досудового розслідування: визначення 

поняття» //Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 2019. № 6. С. 460 – 464 (0.8. д.а.);  

2) наукова стаття «Врачебная тайна: медицинский, уголовно-

процессуальный и философско-правовой аспекты её разглашения» //Georgial 

Medikal News. Ежемес. Научный журнал Тбилиси – Нью-Йорк. 2020. № 9 (306). 

С. 166 – 171 (у співавторстві з Невельською-Гордеєвою О.П., Войтенко Д. О. 

(загальний обсяг статті 1.5 д.а., особисто 0.5 д.а.);  

3) тези наукової доповіді «Заходи забезпечення кримінального 

провадження як чинник ефективного досудового розслідування» 

//Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: П Харк. 

кримінал. процесуал. полілог: присвяч. актуал. питанням  застосування заходів 

забезпечення кримінал. провадження (м. Харків, 12 груд. 2019р.) /редкол.: О. В. 

Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. – Харків: Право. 2020. С. 20 – 23 (0.28 д.а). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. -  У науковометричних 

базах Scopus, Web of Science  проіндексовано наукова стаття  «Врачебная 

тайна: медицинский, уголовно-процессуальный и философско-правовой 

аспекты её разглашения» //Georgial Medikal News. Ежемес. Научный журнал. 

Тбилиси – Нью-Йорк. 2020. № 9 (306). С. 166 – 171 (у співавторстві з 

Невельською-Гордеєвою О. П., Войтенко Д. О. (загальний обсяг статті 1.5 

д.а., особисто 0.5 д.а ). Журнал включено до міжнародної науково 

метричних баз  Scopus, Web of Science. 

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

наукометричних базах даних – наукова стаття «Ефективність досудового 



розслідування: визначення поняття» //Електронне наукове видання 

«Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 2019. № 6. С. 460 – 464 (0.8. д.а.). Журнал включено до 

міжнародної науковометричної бази  Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

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

являюсь. 

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

спеціалізованої вченої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – опонентом дисертаційних 

захистів не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – зазначену роботу не виконувала. 

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

стипендії/премії) – ні, не була у звітному році лауреатом/стипендіатом.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не проводила.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

зазначену роботу не проводила.  

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – участь 

не приймала.  

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

отримувала. 
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