
 

 
1 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

викладача Національного університету  

імені Ярослава Мудрого 

за 2018 рік 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Карпенко Михайло Олегович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри кримінального процесу. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Сутність кримінальних процесуальних наслідків вчиненого кримінального 

правопорушення, що мають майновий характер», 2,0 друк. арк.  

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

«Сутність кримінальних процесуальних наслідків вчиненого кримінального 

правопорушення, що мають майновий характер», 3,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, тексту лекцій, наукові статті, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.): наукові статті, навчальні 

посібники, підручники. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Цільовим призначенням 

роботи є науковий аналіз кримінальних процесуальних наслідків вчиненого  

кримінального правопорушення, що мають майновий характер. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

– пропозиції до  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального 

законодавства з положеннями міжнародного права»; 

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 



 

 
2 

та інших нормативно-правових актів – не здійснював. 

5.2. 5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працював консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4 Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 

не працював консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв'язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Проводив узагальнення 

практики щодо стягнення у кримінальному провадженні неправомірної вигоди, 

яка отримана (могла бути отримана) юридичною особою.  

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму ВСУ та Вищих 

спеціалізованих судів України, їх рецензування – участь не брав. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – прочитана лекція 

практичним працівникам ВАТ «Мегабанк» щодо процедури проведення 

обшуку. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

– відповідь на лист вх. № 08/1-61 вих-18 від 20.08.2018 р. заступника 

Генерального прокурора Є. Єніна щодо інституту законного представництва 

неповнолітніх у кримінальному провадженні; 

– відповідь на лист Вх. № 125-01-899 від 07.05.2018 р. заступника 

Спеціалізованої антикорупційної прокурори В. Кривенко щодо процедури 

закінчення досудового розслідування шляхом складення обвинувального акта; 

– науково правовий висновок щодо адвокатського запиту Ковріги Олени 

Іванівни; 

– науково правовий висновок щодо адвокатського запиту Гришина 

Станіслава Володимировича. 
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7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є 

депутатом місцевої ради та не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). Брав участь у постійно діючому 

науково-практичному семінарі 16 травня 2018 р., м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Підручник: 

1. Кримінальний процес: підручник / О. В. Капліна, О. Г. Шило, В.М. 

Трофименко та ін. // за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків: Право, 

2018.  – 584 с. ( 1 друк. арк.). 

Навчально-методичний посібник: 

1. 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. – Харків: Право, 2018. – 298 с. (2, 5 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – публікації відсутні.  

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

наукометричних базах даних – публікації відсутні. 

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

не є членом редакційної колегії. 

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

спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був опонентом 

дисертаційних захистів. 
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – брав участь у аналізі дисертаційних досліджень та 

авторефератів, які обговорювались на засіданнях кафедри. 

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

назву стипендії/премії) – не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участь не брав. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участь не брав. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримував. 

19. Додаткова інформація. Здійснюю наукове керівництво здобувачами 

Панченко О. В., Чернобаєв С. І., Гончаренко А.В. 

Під моїм керівництвом працював гурток з кримінального процесу, в якому 

приймають участь 15 студентів 2 потоку 3 курсу ІІ факультету.  

9 студентів ІІІ курсу І потоку господарсько-правового факультету брали 

участь у роботі VIІІ Всеукраїнській наукової конференції «Актуальні питання 

кримінального процесу очима молодих дослідників» 17 травня 2017 року.  

Брав участь у заходах, пов’язаних з правовою освітою населення у     м. 

Кривий Ріг (для школярів 10-11 класів). 

 

К.ю.н., доцент кафедри 

кримінального процесу            М.О.Карпенко 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

кафедри кримінального процесу     О. В. Капліна 


