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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

за 2016 р. 
 
1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Карпенко Михайло Олегович. 
2. Вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Категорія «шкода» в кримінальному процесі України» (2,0 друк. арк.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

«Категорія «шкода» в кримінальному процесі України» (2,65 друк. арк.). 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень та ін.): навчальні посібники, наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – полягає в науковому 
аналізі положень Кримінального процесуального кодексу України, надання 
пропозицій, спрямованих на вдосконалення кримінального судочинства.  

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

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): 
- пропозиції відносно ініціатив Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності щодо необхідності розробки нових законів 
«Про оперативно-розшукову діяльність», «Про правоохоронні органи та 
правоохоронну діяльність». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 
законів та інших нормативно-правових актів – не здійснював. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 
виконував. 

5.4 Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 
не здійснював. 

6. Зв'язок з практикою:  
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень – узагальнення практики 
розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. 

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

- експертний висновок на запит Конституційного суду України відносно 
питань, порушених у конституційному зверненні громадянина Балаценка Ігоря 
Володимировича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини 
першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у 
взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, 
частини першої статті 5 КПК; 

- науково-правовий висновок щодо запитів заступника Генерального 
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прокурора України – керівника САП Холодницького Н. (від 27.09.2016 року, 
вих. № 06-404-16) та заступника Генерального прокурора України 
Стрижевської А. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму ВССУ та їх 
рецензування - постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами 
кримінального провадження щодо неповнолітніх». 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не читав. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
- науково-правовий висновок щодо запиту Харківської місцевої 

прокуратури № 5 (від 22.03.16 № 04.29-2438 вих-16). 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення) – не приймав. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

Навчальний посібник: 
- Кримінальний процес: навчальний посібник для підготовки до іспиту / 

О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, В.М. Трофименко, А.Р. Туманянц, 
О.Г. Шило. – Х.: Право, 2016. – 296 с. (особисто 2,2 друк. арк.); 

Стаття: 
- Карпенко М. О., Туманянц А. Р. «Деякі проблеми забезпечення прав і 

законних інтересів заставодавців та поручителів у кримінальному 
провадженні», Науковий вісник Херсонського державного університету: - 
Херсон, 2016. – Випуск 4, том 2. – С. 90-93 (особисто 0,45 друк. арк.). 

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

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є 
членом. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – відгук на автореферат дисертації Ланя О.Ю. «Захисник як 
суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень 
щодо неповнолітніх». 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 
назву стипендії/премії) – не був. 

15. Які інші відзнаки отримали у звітному році – не отримував. 
16. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснював. 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не 

приймав. 
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18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – подяка 
Департаменту науки та освіти ХОДА. 

 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри  
протокол  № __ від  «    » листопада 2016 р. 

         М.О. Карпенко 
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