
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за 2020 р. 

 

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

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

доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

3. Тема та обсяг запланованої  річної науково-дослідницької роботи 

«Реалізація загальних засад кримінального провадження судом під час 

кримінального процесуального доказування» (2,0 д.а.) 

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

«Реалізація загальних засад кримінального провадження судом під час 

кримінального процесуального доказування» (2,0 д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР 

Фактично виконані: 2 статті у наукових фахових виданнях; 1 тези наукової 

доповіді на науковій конференції  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів 

Уперше в запропонованому аспекті досліджено питання реалізації 

нормативного змісту засад кримінального провадження під час тимчасового 

доступу до речей і документів як засобу забезпечення доказової діяльності, 

визначено структуру відповідної процесуальної дії, яку складають три 

елементи: ознайомлення, копіювання та вилучення, жоден з яких змістовно не 

визначений у КПК. За результатами дослідження тимчасового доступу до речей 

і документів зроблено висновок про те, що слідчий суддя, суд при вирішенні 

питання про надання дозволу на проведення заходу забезпечення повинен 

враховувати обставини конкретного правопорушення. У разі, коли речі мають 

значну матеріальну, культурну чи історичну цінність, а обстановка, в якій вони 

знаходяться – доказове значення, речі слід отримувати шляхом проведення 



обшуку, процесуальна форма якого у більшій мірі забезпечить збереження 

отриманих доказів. 

5. Участь у підготовці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів  

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 

Приймала участь у рецензуванні викладачами кафедри проекту Закону 

України “Про внесення змін до Криммінального процесуального кодексу 

України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури”, поданого  

народним депутатом Іонушасом С.К. та інш. та проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

діяльності Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”. 

5.3 Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – 

Не працювала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органах влади 

у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України 

Не працювала 

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень 

Узагальнень практики, проведення 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 



Не приймала участі  

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  

Не готувала  

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

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих чи дорадчих)  

Не є депутатом 

8. Участь у конференціях, семінарах  

Другий Харківський кримінальний процесуальний полілог 

“Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції” –  

12 грудня 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

Наукова конференція: Zoom. Тема: “Провокація злочину та її 

приховування” / організатор – О.М. Дроздов, 29 квітня 2020 р. 

Наукова конференція: Zoom. Тема: “Ефективний захист” / організатор – 

О.М. Дроздов, 7 травня 2020 р. 

Наукова конференція: Zoom. Тема: “Обшук” / організатор –  

О.М. Дроздов, 14 травня 2020 р. 

Наукова конференція: Zoom. Тема: “Захист власності у кримінальному 

провадженні” / організатор – О.М. Дроздов, 23 травня 2020 р. 

Наукова конференція: Zoom. Тема: “Тримання під вартою” / організатор – 

О.М. Дроздов, 31 травня 2020 р. 

Панельна дискусія “Римський статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементації до національного законодавства”, 25 вересня 2020 р., 



Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  

м. Харків 

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

тези та інш.). 

Статті: 

1. Мирошниченко Т.М. “Реалізація нормативного змісту засад  

кримінального провадження у ході тимчасового доступу до речей і документів 

як засобу забезпечення доказової діяльності”. – Зб.: «Науковий вісник 

публічного і приватного права». – 2020. – №4.  – С. 179-184 (0,8 д.а.) 

2. Мирошниченко Т.М. “Окремі питання реалізації нормативного змісту 

засади недоторканності житла чи іншого володіння особи у ході кримінального 

процесуального доказування”. – Зб.: «Науковий вісник публічного і приватного 

права”. – 2020. – №5.  – С.                  (0,7 д.а.) 

Тези: 

1. Мирошниченко Т.М. “Проблемні аспекти правового регулювання 

тимчасового доступу до речей і документів як засобу забезпечення 

кримінального провадження”. – Зб.: Кримінальний процес: сучасний вимір та 

проспективні тенденції – 12 грудня 2019 р., м. Харків. – С. 146-149 (0,3 д.а.) 

9.1. Вказати публікації із зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Не маю 

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

наукометричних базах даних  

Index Copernicus International – статті: “Реалізація нормативного змісту 

засад  кримінального провадження у ході тимчасового доступу до речей і 

документів як засобу забезпечення доказової діяльності”, “Окремі питання 

реалізації нормативного змісту засади недоторканності житла чи іншого 

володіння особи у ході кримінального процесуального доказування”.  

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 

Не готувала відгуки 

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

назву стипендії/премії) 

Не була стипендіатом, лауреатом 

15. Співавторство з закордонними організаціями 

Не співпрацювала 

16. Участь у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією 

Участі не приймала 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі 

Участі не приймала 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році 

Не отримувала 

 

Доцент кафедри 

кримінального процесу    Т.М. Мирошниченко 

 

Затверджено на засіданні кафедри “____“ __________ 2020 р. №___ 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу    О.В. Капліна 

 


