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2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

Старший науковий співробітник, доцент кафедри кри-

мінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої рі-

чної НДР 

не планувалась 

4. Тема і обсяг фактично вико-

наної НДР 

 

4.1. Форма впровадження викона-

них НДР (розділи монографії, 

підручника, навчал. посібника, 

наукові статті,  тези та інш.). 

1. Шепітько М. В. Проблеми кримінально-правової 

охорони інтересів правосуддя // Актуальні питання 

кримінального законодавства України та практики йо-

го застосування. – Х.: «Право», 2017.  С. 307-356 (2 д.а 

2. Шепітько М. В. Завідомо неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину (Завідомо неправдивий донос, 

Обмова) // Велика українська юридична енциклопедія. 

– Х.: Право. – Т. 17. Кримінальне право. – 2017. – С. 

211 (0, 1 д. а.). 

3. Шепітько М. В. Відмова свідка від давання показань 

або відмова експерта чи перекладача від покладених на 

них обов’язків // Велика українська юридична 

енциклопедія. – Х.: Право. – Т. 17. Кримінальне право. 

– 2017. – С. 84-85 (0, 1 д. а.). 

4. Шепітько М. В. Завідомо неправдиве показання 

(Лжесвідчення, Лжеприсяга, Обмова) // Велика 

українська юридична енциклопедія. – Х.: Право. – Т. 

17. Кримінальне право. – 2017. – С. 212 (0, 1 д. а.). 

5. Шепітько М. В. Порушення права на захист // Вели-

ка українська юридична енциклопедія. – Х.: Право. – 

Т. 17. Кримінальне право. – 2017. – С. 742-743 (0,1д. а.) 

6. Shepitko M. Investigation of a Deliberately Unjust Ver-

dict, Judgment, Order or Ruling Passed by a Judge in 

Ukraine // Czasopismo Zagadnienia Społeczne. – Vol. 2 

(8). – Bialystok, 2017. (1, 1 д. а.) 

7. Shepitko M., Shepitko V. Criminalistic Strategy and 

Trends of Criminalistics // Archibald Reiss Days. – Bel-

grade, 2017. – P. 115-124. (0, 7 д. а.) 

8. Шепитько М. В. Проблемы расследования преступ-

лений против правосудия // Криминалистика и судеб-

ная экспертиза: наука, обучение, практика. – Вып. 13. 

– Ч. 1. – Вильнюс, 2017. – С. 118-130. (1 д. а.) 

9. Шепітько М. В. Поняття та види злочинів проти 

правосуддя за законодавством іноземних країн // 

Вісник Національної академії правових наук України. - 

№ 2 (89). – Х., 2017. – С. 157-165. (0, 75 д. а.) 

10. Шепітько М. В. Постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип. 

34. – X.: Право, 2017. (1 д. а.) 

11. Шепітько М. В. Вплив міжнародно-правових 

актів на зміст злочинів проти правосуддя // Вісник 

Національної академії правових наук України. - № 4 

(91). – Х., 2017. (1 д. а.) 

12. Шепітько М. В. Інформаційне забезпечення розслі-
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дування постановлення суддею завідомо неправосуд-

ного судового рішення // V Міжнародний круглий стіл 

«Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» 

– Одеса, 2017. – С. 136-141. (0, 35 д. а.) 

13. Шепітько М. В. Проблеми співвідношення 

злочинів проти правосуддя із злочинами проти основ 

національної безпеки // Круглий стіл «Актуальні про-

блеми кримінально-правової охорони основ 

національної безпеки України» (26 травня 2017 р.) – 

Х.: Юрайт, 2017. – С. 81-84 (0, 2 д. а.). 

14. Шепітько М. В. Вплив визнання Україною 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду на 

зміст злочинів проти правосуддя // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації» (12-13 жовтня 2017 р.) 

– Х.: Право. – С. 350-352 (0, 2 д. а.). 

15. Шепітько М. В. Дотримання принципу 

незалежності судово-експертної діяльності в Україні // 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики», присвяченої 100-річчю з дня народ-

ження професора М. В. Салтевського (7-8 листопада 

2017 р.) – Харків, 2017 (0, 2 д. а.). 

16. Шепітько М. В. Про процесуальний статус судово-

го експерта та експерта з питань права // Матеріали 

круглого столу з нагоди 100-річчя з дня народження 

професора М. В. Салтевського (30 жовтня 2017 р.) – 

Харків, 2017 (0, 2 д. а.). 
4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Отримані результати наукових досліджень щодо кри-

мінально-правової та криміналістичної характеристики 

злочинів проти правосуддя, а також засад протидії 

злочинності в цілому, дозволяють стверджувати поро 

наявність динаміки в законодавчій та правозастосовній 

сфері в Україні. На цей процес впливає зміна політич-

ного вектору в Україні, прагнення до європейський 

стандартів життя. Крім того, реформування органів 

правосуддя, поява Державного бюро розслідувань, На-

ціонального Антикорупційного Бюро України та ін-

ших органів підштовхують працівників правоохорон-

них органів та суду до дотримання принципів верхо-

венства права та законності під час їх діяльності. 

5. Участь у розробці законопро-

ектів та проектів інших нор-

мативних актів. 

 

5.1. Участь у підготовці законопро-

ектів (кодексів та інших зако-

нів). 

– 

5.2. Рецензування (підготовка екс-

пертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

– 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

– 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

– 
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влади 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень прак-

тики застосування законодавст-

ва та проведення інших соціо-

логічних досліджень  

Проведення опитування 120 судових експертів та 100 

слідчих органів прокуратури та МВС України. 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

–  

6.3. Участь у розробці проектів пос-

танов Пленуму Верховного Су-

ду України, їх рецензування 

– 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам 

– 

6.5. Підготовка відповідей на запи-

ти органів державної влади, ор-

ганізацій, громадян 

Підготовка відповіді на запит судді Конституційного 

Суду України у відставці В. М. Кампо щодо можливо-

сті притягнення до відповідальності учасників консти-

уційного провадження за вчинення злочинів проти 

правосуддя. 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого са-

моврядування 

– 

8. Участь у конференціях, семі-

нарах (повна назва та дата та 

місце проведення) 

1. Archibald Reiss Days (7-9 November 2017, Belgrade, 

Serbia). 

2. Криминалистика и судебная экспертиза: наука, 

обучение, практика (14-16 сентября 2017, Паланга, 

Литва). 

3. V Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забез-

печення розслідування злочинів» (26 травня 2017, 

Одеса, Україна). 

4. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-

правової охорони основ національної безпеки 

України» (26 травня 2017, Харків, Україна). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Кри-

мінально-правове забезпечення сталого розвитку Укра-

їни в умовах глобалізації» (12-13 жовтня 2017, Харків, 

Україна). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Акту-

альні питання судової експертизи та криміналістики», 

присвяченої 100-річчю з дня народження професора 

М. В. Салтевського (7-8 листопада 2017, Харків, Укра-

їна) 

7. Круглий стіл з нагоди 100-річчя з дня народження 

професора М. В. Салтевського (30 жовтня 2017, Хар-

ків, Україна) 

9. Видавнича діяльність (моног-

рафії, статті, навчальні посіб-

ники, тези та ін.) дати перелік 

надрукованих у 2016 р. робіт 

та їх обсяг. 

1. Шепітько М. В. Проблеми кримінально-правової 

охорони інтересів правосуддя // Актуальні питання 

кримінального законодавства України та практики йо-

го застосування. – Х.: «Право», 2017. С. 307-356 (2 д. а. 

2. Шепітько М. В. Завідомо неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину (Завідомо неправдивий донос, 

Обмова) // Велика українська юридична енциклопедія. 

– Х.: Право. – Т. 17. Кримінальне право. – 2017. – С. 

211 (0, 1 д. а.). 

3. Шепітько М. В. Відмова свідка від давання показань 
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або відмова експерта чи перекладача від покладених на 

них обов’язків // Велика українська юридична 

енциклопедія. – Х.: Право. – Т. 17. Кримінальне право. 

– 2017. – С. 84-85 (0, 1 д. а.). 

4. Шепітько М. В. Завідомо неправдиве показання 

(Лжесвідчення, Лжеприсяга, Обмова) // Велика 

українська юридична енциклопедія. – Х.: Право. – Т. 

17. Кримінальне право. – 2017. – С. 212 (0, 1 д. а.). 

5. Шепітько М. В. Порушення права на захист // Вели-

ка українська юридична енциклопедія. – Х.: Право. – 

Т. 17. Кримінальне право. – 2017. – С. 742-743 (0,1 д. а. 

6. Shepitko M. Investigation of a Deliberately Unjust 

Verdict, Judgment, Order or Ruling Passed by a Judge 

in Ukraine // Czasopismo Zagadnienia Społeczne. – 

Vol. 2 (8). – Bialystok, 2017. (1, 1 д. а.) 

7. Shepitko M., Shepitko V. Criminalistic Strategy and 

Trends of Criminalistics // Archibald Reiss Days. – Bel-

grade, 2017. – P. 115-124. (0, 7 д. а.) 

8. Шепитько М. В. Проблемы расследования пре-

ступлений против правосудия // Криминалистика и 

судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – 

Вып. 13. – Ч. 1. – Вильнюс, 2017. – С. 118-130. (1 д.а 

9. Шепітько М. В. Поняття та види злочинів проти 

правосуддя за законодавством іноземних країн // 

Вісник Національної академії правових наук 

України. - № 2 (89). – Х., 2017. – С. 157-165 (0,75 д.а 

10. Шепітько М. В. Постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип. 

34. – X.: Право, 2017. (1 д. а.) 

11. Шепітько М. В. Вплив міжнародно-правових 

актів на зміст злочинів проти правосуддя // Вісник 

Національної академії правових наук України. - № 4 

(91). – Х., 2017. (1 д. а.) 

12. Шепітько М. В. Інформаційне забезпечення розслі-

дування постановлення суддею завідомо неправосуд-

ного судового рішення // V Міжнародний круглий стіл 

«Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» 

– Одеса, 2017. – С. 136-141. (0, 35 д. а.) 

13. Шепітько М. В. Проблеми співвідношення 

злочинів проти правосуддя із злочинами проти основ 

національної безпеки // Круглий стіл «Актуальні про-

блеми кримінально-правової охорони основ 

національної безпеки України» (26 травня 2017 р.) – 

Х.: Юрайт, 2017. – С. 81-84 (0, 2 д. а.). 

14. Шепітько М. В. Вплив визнання Україною 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду на 

зміст злочинів проти правосуддя // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 

України в умовах глобалізації» (12-13 жовтня 2017 р.) 

– Х.: Право. – С. 350-352 (0, 2 д. а.). 

15. Шепітько М. В. Дотримання принципу 

незалежності судово-експертної діяльності в Україні // 

Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні питання судової експертизи та 
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криміналістики», присвяченої 100-річчю з дня народ-

ження професора М. В. Салтевського (7-8 листопада 

2017 р.) – Харків, 2017 (0, 2 д. а.). 

16. Шепітько М. В. Про процесуальний статус судово-

го експерта та експерта з питань права // Матеріали 

круглого столу з нагоди 100-річчя з дня народження 

професора М. В. Салтевського (30 жовтня 2017 р.) – 

Харків, 2017 (0, 2 д. а.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначен-

ням вихідних даних, у наукоме-

тричних базах даних Scopus, 

РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

1. Shepitko M. Investigation of a Deliberately Unjust 

Verdict, Judgment, Order or Ruling Passed by a Judge 

in Ukraine // Czasopismo Zagadnienia Społeczne. – 

Vol. 2 (8). – Bialystok, 2017. (1, 1 д. а.) (Copernicus) 

2. Шепітько М. В. Поняття та види злочинів проти 

правосуддя за законодавством іноземних країн // 

Вісник Національної академії правових наук 

України. - № 2 (89). – Х., 2017. – С. 157-165. (0, 75 д. 

а.) (Copernicus) 

3. Шепітько М. В. Вплив міжнародно-правових 

актів на зміст злочинів проти правосуддя // Вісник 

Національної академії правових наук України. - № 4 

(91). – Х., 2017. (1 д. а.) (Copernicus) 

10. Чи являєтесь членом редак-

ційної колегії якого-небудь 

видання 

Member of Scientific Committee of Zagadnenia Spoleczne 

11. Вказати членом якої спеціалі-

зованої вченої ради ви є 

Член спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у НДІ 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса НАПрН України. 

12. Опонентом яких дисертацій-

них захистів були 

Алєксєєва Н. Ю. Кримінальна відповідальність за зло-

чини проти правосуддя, що вчиняються свідками, екс-

пертами, перекладачами або щодо них /автореф. … 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. (спец. вч. Рада. К 

35.725.02 у Львівському державному університеті вну-

трішніх справ), 2017. 

13. Підготовка відгуків на авто-

реферати. (окремо докторські 

та кандидатські ) 

– 

14. Чи були у звітному році лау-

реатом\стипендіатом 

Лауреат премії Ярослава Мудрого 

15. Співробітництво з закордон-

ними організаціями 

Міжнародна асоціація кримінального права, 

Литовське товариство криміналістів, 

Польське товариство криміналістів. 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмініст-

рацією 

– 

17. Участь у наукових дослі-

дженнях Науково-дослідного 

інституту правознавства та 

Науково-дослідного сектору. 

– 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

– 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами  

– 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №____від _________2017 р.).                                                                                       (підпис) 


