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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 - 

Гарантії забезпечення рівності учасників процесу перед законом і судом на 

різних стадіях кримінального провадження. (1.5 друк. арк.). 

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

Гарантії забезпечення рівності учасників процесу перед законом і судом на 

різних стадіях кримінального провадження (1.86 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.) –  

наукові статті:  

1) Актуальні питання правової регламентації обов’язкової участі 

захисника у кримінальному провадженні //Проблеми законності: Зб. наук. 

праць /відп. ред. А.П. Гетьман. – Харків: Нац. Юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого, 2021. – вип. 152. С. 124 – 134. (0.85 друк. арк.);  

 2) Правовые и морально-философские проблемы эвтаназии (на рус.) 

//Georgian Medical News. Ежемесячный научный журнал,  № 9 (318) сентябрь 

2021.  С. 172 – 176 (разом з к.ф.н., доцентом кафедри філософії 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Невельською-Гордеєвою О.П. – 0.8 друк. арк. – особисто 0.4. друк. арк.).  

тези наукових доповідей:  

1) До питання визначення поняття ефективності досудового 

розслідування //International scientific and practical conference «Legal science, 

legislation and law enforcement practice: regularities and development trends» : 



conference proceedings, October 30–31, 2020. Lublin : Izdevnieciba «Baltija 

Publishing», 2020. С. 355 – 359. Публікація  січень 2021 р. (0.22 друк. арк.);  

 2)  Щодо обов’язку захисника не розголошувати адвокатську або іншу 

захищену законом таємницю у кримінальному провадженні //Науковий 

потенціал та перспективи розвитку юридичної науки: тези доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 березня 

2021 р. /За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. –  С. 110 – 113. 

(0.25 друк. арк.);  

3) Необхідність визначення правового статусу детектива Бюро 

економічної безпеки України //Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної 

безпеки України» (Харків–Київ, 17 травня 2021 року). С. 60 – 62. (0.14 д.а.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів –  відповідно до теми 

запланованої річної науково-дослідницької роботи (див. п. 3 даного звіту) 

опубліковані наукові статі та тези (див. п. 4.1. даного звіту). Розглянуті 

проблемні питання обов’язкової участі захисника на різних стадіях 

кримінального провадження, що має нормативне закріплення у ст. 52 КПК 

України. Дані питання розглянуті в аспекті  реалізації  засади рівності перед 

законом і судом (ст. 10 КПК).  

Внесені пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства, зокрема доповнення  ст. 52 КПК України 

новою підставою обов’язкової участі захисника у  кримінальному 

провадженні. Так, обгрунтовується необхідність доповнення нормативного 

змісту зазначеної норми вказівкою на кримінальні провадження, у яких 

підозрюваний/обвинувачений має заперечення щодо підозри, викладеної у 

повідомленні про підозру, та/або не визнає  себе  винним  під час судового 

розгляду.  

Внесені пропозиції, які стосуються питань збереження адвокатської 

таємниці у кримінальних провадженнях, у яких участь захисника є 

обов`язковою  (ст. 52 КПК).  З урахуванням вимог п. п. 3, 5 ч. 2 ст. 52 КПК 



обгрунтовується  можливість внесення  доповнення  відповідним текстом у ч. 

3 ст. 47 КПК.    

У виконаних наукових роботах, в межах досліджуваної тематики,  

проаналізоване чинне кримінальне процесуальне законодавство України, 

рішення ЄСПЛ  та юридична література.   

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 - Зауваження та пропозиції 

до проекту Закону України  «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо започаткування реальної судової реформи в частині 

забезпечення єдності судової практики та рівності учасників судових 

проваджень перед законом» (реєстр. № 5565), внесеному народним 

депутатом України  Власенком С. В. /Голові Комітету Верховної  Ради 

України    з питань   правоохоронної   діяльності  Д. Монастирському.    

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 – у звітному році не проводила.  



6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів -  не готувала доповідних записок до судових, 

правозастосовчих та інших державних органів  

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України -  відповідну роботу не 

виконувала.  

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – відповідна роботу не 

проводила. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян -  вказану роботу не 

виконувала. 

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 

(в тому числі робочих та дорадчих) не входжу.  

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

дату та місце проведення) –  

1) Міжнародна науково-практична конференція (МНПК)  «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України». (Харків–Київ, 

17 травня 2021 року).  Проведена на базі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; 2) V Харківський міжнародний 

юридичний форум, проведений з 20 по 24 вересня 2021 р. на базі 

Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого. м. 

Харків; 3) ІІІ Харківський кримінальний процесуальний полілог 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», 

присвячений 90-річчю з дня народження академіка Юрія Михайловича 

Грошевого. Проведений на базі Національного юридичного університету 

імені  Ярослава Мудрого,  м. Харків,  10 листопада 2021 р. 



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 «Актуальні питання правової регламентації 

обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні» //Проблеми 

законності: Зб. наук. праць /відп. ред. А.П. Гетьман. – Харків: Нац. Юрид. ун-

т імені Ярослава Мудрого, 2021. – вип. 152. С. 124 – 134. (0.85 друк. арк.);  

2) наукова стаття «Правовые и морально-философские проблемы 

эвтаназии» (на рус.) //Georgian Medical News. Ежемесячный научный журнал,  

№ 9 (318) сентябрь 2021.  С. 172 – 176 (разом з к.ф.н., доцентом кафедри 

філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Невельською-Гордеєвою О.П. – 0.8 друк. арк. – особисто 0.4. друк. арк.);  

3) тези наукової доповіді «До питання визначення поняття 

ефективності досудового розслідування» //International scientific and practical 

conference «Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities 

and development trends» : conference proceedings, October 30–31, 2020. Lublin : 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 355 – 359. Публікація  січень 2021 р. 

(0.22 друк. арк.). Отримано сертифікат учасника конференції;   

4) тези наукової доповіді «Щодо обов’язку захисника не розголошувати 

адвокатську або іншу захищену законом таємницю у кримінальному 

провадженні» //Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної 

науки: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 26–27 березня 2021 р. /За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : 

ЗНУ, 2021. –  С. 110 – 113. (0.25 друк. арк.); 

5) тези наукової доповіді «Необхідність визначення правового статусу 

детектива Бюро економічної безпеки України» //Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Законодавче забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України» (Харків–Київ, 17 травня 2021 року). С. 60 – 62. 

(0.14 д.а.). 



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

метричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо) – У міжнародних 

наукометричних базах Scopus, Web of Science проіндексовано наукова стаття 

«Правовые и морально-философские проблемы эвтаназии» (на рус.) // 

Georgian Medical News.  № 9 (318) сентябрь 2021.  С. 172 – 176 (разом з 

к.ф.н., доцентом кафедри філософії Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого  Невельською-Гордеєвою О.П. – 0.8 друк. арк. – 

особисто 0.4. друк. арк.).  

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

наукометричних базах даних – Наукова стаття «Актуальні питання правової 

регламентації обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні» 

//Проблеми законності: Зб. наук. праць /відп. ред. А.П. Гетьман. – Харків: 

Нац. Юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – вип. 152. С. 124 – 134. (0.85 

друк. арк.). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index 

Copernicus International (Республіка Польща),  проіндексовано. 

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

є членом редакційної колегії  видання. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених 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 – відгуки на автореферати докторські, кандидатські не  

готувала.  

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

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

15. Співробітництво з закордонними організаціями – відповідну роботу не 

проводила. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – участь 

не приймала.  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

відповідну участь не приймала.  

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

нагороди у звітному році я не отримувала.  

 

 

 

 

асистент  кафедри кримінального процесу,   

канд.  юрид. наук                                                    Т. В. Корчева 

 
 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу 

 

Протокол №_______ від_________________ 2021 р. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу                                         О. В. Капліна 
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