
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за 2021 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 засад кримінального провадження стороною захисту під час 

кримінального процесуального доказування у стадії судового розгляду» (2,0 

д.а.) 

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

«Реалізація засад кримінального провадження стороною захисту під час 

кримінального процесуального доказування у стадії судового розгляду» (2,0 

д.а.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР 

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

наукової доповіді на науковій конференції. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів          

Вперше у запропонованому аспекті розглянуто питання реалізації 

нормативного змісту засад забезпечення права на свободу, особисту 

недоторканність та “таємниці спілкування” у ході кримінального 

процесуального доказування, встановлено складові елементи принципів 

(заборони, захисту та забезпечення) та визначено їх процесуальний зміст. 

Звернено увагу на те, що процедури обмеження права осіб на свободу, 

таємницю спілкування у кримінальному процесі є виправдано складними з 

огляду на значущість прав особи, що обмежуються. Судово-контрольне 

провадження при цьому характеризується активною позицією сторони 

обвинувачення в доказуванні наявності обставин, що є підставою для 



обмеження прав особи на свободу, особисту недоторканність та таємницю 

спілкування. За результатами аналізу проблемних ситуацій надано 

рекомендації щодо вдосконалення кримінально-процесуального 

законодавства та практики його застосування. 

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 

Не рецензувала 

5.3 Робота консультантом комітетів Верховної Ради України  

Не працювала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

Не працювала 

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнення 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  

       Участі не приймала 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам 

Лекцій не читала 



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  

– Міжнародна науково-практична конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» - 17.05.2021 р.; 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

– Міжнародна науково-практична конференція «Протидія злочинності 

і корупції: міжнародні стандарти та досвід України»  -  

20-24.09.2021 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

– III Харківський кримінальний процесуальний полілог 

«Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», 

присвячений 90-річчю з дня народження академіка Юрія Михайловича 

Грошевого — 10.11.2021 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 засади  

«таємниця спілкування» у ході кримінального процесуального доказування». 

– Зб.: «Науковий вісник публічного та приватного права». – 2021. – Вип. 3.  – 

С. 198-203 (0,7 д.а.) 

2. Мирошниченко Т.М. «Реалізація нормативного змісту засади 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у ході 

кримінального процесуального доказування». – «Науковий вісник 



Ужгородського національного університету». - Серія Право.- 2021. - Вип. 66. 

— С.235-240 (0,7 д.а.). 

Тези: 

1. Мирошниченко Т.М. «Проблемні питання реалізації нормативного 

змісту засади таємниця спілкування у ході кримінального процесуального 

доказування». - Зб.: «Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти 

та досвід України». - 2021 р., м. Харків «Юрайт», с. 219-224 (0,3 д.а.) 

2. Мирошниченко Т.М. «Проблемні питання забезпечення прозорості 

діяльності Бюро економічної безпеки». - Зб.: «Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки України» - 17.05.2021 р. -  Харків-Київ, 

с. 180-183 (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 

засади  «таємниця спілкування” у ході кримінального процесуального 

доказування», «Реалізація нормативного змісту засади забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність 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 

Докторські: 



Відгук на дисертацію Крет Г.Р. «Міжнародні стандарти доказування у 

кримінальному процесі України: теоретико-правовові та практичні основи». - 

К., 2021 р. 

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 

Не співпрацювала 

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 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

«____»  __________ 2021 р. № 

 

Завідувач кафедри 

кримінального процесу    О.В. Капліна 

 


