
 
 

Прохання заповнити та надати на кафедру в паперовому (з особистим підписом) та 
електронному варіанті до 20 листопада 2016 р. 

 
 

 
СХЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

Індивідуальний звіт – це основний документ, що відображає участь науково-
педагогічних працівників університету у виконанні науково-дослідницьких робіт, теми 
яких щорічно затверджуються кафедрою, рішенням вченої ради, а також наказом 
ректора. 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 
рецензування. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) 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). 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 



 2 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 
Примітка: Звіт – це розширені відповіді на запитання схеми звіту, повинен бути 

надрукованим, підписаним автором та затверджуватися на засіданні кафедри. 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК 

 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шепітько Михайло Валерійович 
2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, доцент 

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

 

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

 

4.1. Форма впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, навчал. 
посібника, наукові статті,  тези 
та інш.). 

Розділи підручника, розділи монографії, коментар до 
КПК України, наукові статті, наукові доповіді, тези. 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 
результатів 

 

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

 

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

 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативних 
актів. 

 

5.3. Робота консультантом комітетів 
Верховної Ради України. 

 

5.4. Робота консультантом інших 
вищих та державних органів 
влади 

 

6. Зв’язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та проведення 
інших соціологічних 
досліджень  

 

6.2. Підготовка доповідних записок 
до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів. 

 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму Верховного 
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Суду України, їх рецензування 

6.4. Прочитані лекції практичним 
працівникам 

 

6.5. Підготовка відповідей на 
запити органів державної влади, 
організацій, громадян 

 

7. Чи є ви депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування 

 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (повна назва та 
дата та місце проведення) 

1. ANZFSS 23rd International Symposium on the Forensic Sciences 

(18-22 September 2016, Auckland) 

2. IX Congress of Departments of Criminalistics(28-29 September 

2016, Warsaw). 

3. International Scientific Conference “Criminalistics and Forensic 

Expertology: Science, Studies, Practice” (29-30 September 2016, 

Warsaw). 

4. 4 міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (27 травня 2016, Одеса). 

9. Видавнича діяльність 
(монографії, статті, навчальні 
посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 
р. робіт та їх обсяг. 

Монографія:  

1. Шепітько М. В. Проблеми кримінально-правової охорони 

інтересів правосуддя // Теоретичні проблеми удосконалення 

кримінального законодавства та практики його застосування. – 

Х.: «Право», 2016. (2 д.а.). 

Підручник: 

1. Shepitko M. Expert and Specialist in Judicial Proceeding // 

Textbook on Criminalistics. Edited by H. Malevski, V. Shepitko. – 

Vilnius-Kharkiv: Apostille Publishing House, 2016. – P. 152-157(0,5 

д.а.). 

2. Shepitko M. Criminalistic Strategy and Criminal Policy of the State 

// Textbook on Criminalistics. Edited by H. Malevski, V. Shepitko. – 

Vilnius-Kharkiv: Apostille Publishing House, 2016. – P. 286-289. (0,4 

д.а.) 

3. Shepitko M., Shepitko V. Issues, Trends and Prospects of 

International Criminalistic Cooperation // Textbook on Criminalistics. 

Edited by H. Malevski, V. Shepitko. – Vilnius-Kharkiv: Apostille 

Publishing House, 2016. – P. 342-350. (М. Шепітько –в 0,25 д.а.) 

Наукові статті: 

1. Шепітько М. В. Форми реалізації кримінальної політики з 

протидії злочинам у сфері правосуддя // Питання боротьби зі 

злочинністю. – Вип. 31. – Харків: «Право», 2016. – С. 166-182. 

(0,8 д.а.) 

2. Шепитько М. В. Противодействие реализации принципа 

состязательности путем совершения преступлений против 

правосудия // Криминалистика и судебная экспертология. – 

Вильнюс, Варшава, 2016. – С. 201-214. (0,8 д.а.) 
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3. Shepitko M., Shepitko V. Problems of Teaching Criminalistics in 

Ukraine // Problemy Wspolczensnej Kryminalistyki. – Warsaw, 2016. 

– P. 237-248 (М. Шепітько – 0,4 д.а.). 

4. Білоус В. В., Шепітько М. В. Порушення права на захист як 

засіб протидії реалізації принципу змагальності в кримінальному 

процесі // Криміналіст першодрукований. – № 13, 2016. – С. 24-36. 

(М. Шепітько – 0,5 д.а.) 

5. Шепитько М. Эдмонд Локар // Криминалист первопечатный. – 

№ 12, 2016. – C. 158-162. (0,3 д.а.) 

6. Шепитько М. Гарри Содерман // Криминалист первопечатный. 

– № 13, 2016. – C. 155-169. (0,3 д.а.) 

Наукові огляди: 

1. Shepitko M. Forensics Europe Expo 2016 // A First Printed 

Criminalist. - # 12. – P. 163. (0,1 д.а.) 

2. Shepitko M. Anti-Corruption Summit // A First Printed Criminalist. 

- # 12. – P. 164-166. (0,2 д.а.) 

3. Shepitko M. ANZFSS 23rd International Symposium on the 

Forensic Sciences // A First Printed Criminalist. - # 13. – P. 160-161. 

(0,1 д.а.) 

4. Shepitko M. IX Congress of Departments of Criminalistics // A First 

Printed Criminalist. - # 13. – P. 162-164. (0,2 д.а.) 

5. Malevski H., Juodkaite-Granskiene G., Shepitko M. 12th 

International Scientific Conference “Criminalistics and Forensic 

Expertology: Science, Studies, Practice”// A First Printed Criminalist. 

- # 13. – P. 165-168. (М. Шепітько – 0,1 д.а.) 

Тези: 

1. Шепітько М. В. Криміналістична стратегія з протидії злочинам 

у сфері правосуддя // Матеріали 4 міжнародного круглого столу 

«Інформаційне забезпечення розслідування злочинів», 27 травня 

2016. – Одеса. – С. 123-125. 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 
та інш. 

 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання 

1. Науковий журнал "Zagadnienia Społeczne" (Ольштин, Польща) 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради ви 
є 

1. Член спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 

 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

- 
 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати. (окремо 
докторські та кандидатські ) 

- 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом\стипендіатом 

- 

15. Співробітництво з - 
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закордонними організаціями  

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях Науково-
дослідного інституту 
правознавства та Науково-
дослідного сектору. 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди 
отримали у звітному році. 

- 

19. Науково-дослідна робота зі 
студентами (гурток, кількість 
студентів у гуртку, кількість 
наукових статей та тез, 
надрукованих студентами 
самостійно або у 
співавторстві з викладачем, 
участь у конференціях) 

 

 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
(протокол №____від _________2016 р.).                                                                                       (підпис) 
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