
 
 

1 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 
викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
за 2020 рік 

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

«Процесуальний статус третьої особа, щодо майна якої вирішується питання 

про арешт», 2 друк. арк. 
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.): навчальні посібники, наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в науковому 
аналізі процесуального положення третьої особи, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт, надання рекомендацій, спрямованих на його нормативне 
вдосконалення.  

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 

Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення 

реалізації функцій прокуратури», 3009а; 
- пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів», 3335-1; 
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 

досудового розслідування за участю третьої особи, щодо майна якої 

вирішується питання про арешт.  
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів: не здійснював. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму ВСУ та Вищих 

спеціалізованих судів України, їх рецензування – не здійснював. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не здійснював. 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  
- науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Тараса 

Костіва відносно правомірності дії суду апеляційної інстанції щодо скасування 
вироку чи ухвали суду і призначення нового судового розгляд у суді першої 

інстанції з мотивів невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним 

обставинам кримінального провадження; 
- науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Яценко 

Дениса відносно повноважень прокурора при визначенні підслідності; 
- науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Гнідого 

Олексія відносно процедури вручення обвинувального акту; 
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 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 
1. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, 

М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 296 с. 
2. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, 

М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 296 с. 
3. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до складання вступного 

випробування в магістратуру у форматі ЗНО / [О. В. Капліна, М. О. Карпенко, 

В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 226 с. 
4. Зміст поняття «обвинувачення»: теоретико-прикладний аспект. 

Карпенко М. О., Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: юридичні 

науки,  2020 р.  Випуск 5.  Том 31 (70). С. 106-111. 0, 5 друк. арк. 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science –  
1. The medical criterion of recognition of person's insanity defence: ukrainian 

and foreign experience. Автори: Maryniv, Volodymyr I; Karpenko, Mykhailo O; 

Berezhnyi, Oleksandr 
Джерело: Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), Том: 72, Випуск: 

12 cz 2 Стор.: 2609-2614, Ідентифікатор PubMed: 32124794 
2. The Essence of The Philosophical Category „Truth”: Criminal Procedural 

Aspect. Автори: Viacheslav V. VAPNIARCHUK, Volodymyr A. ZHURAVEL, 

Volodymyr M. TROFYMENKO, Mykhailo O. KARPENKO 
Джерело: ASTRA Salvensis, Supplement no. 1, 2020. Стор.: 273-290 
9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: відсутні публікації в інших науко метричних 

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

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



 
 

3 

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

кандидатські – не приймав. 
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. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – грамота за 

розвиток вітчизняного волейболу. 
19. Здійснюю наукове керівництво здобувачами: Татоян А. (1 рік 

навчання). 
Здійснюю керівництво науковим гуртком з кримінального процесу (15 

студентів 2 потоку 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 

України).  
 
К.ю.н., доц. 
кафедри кримінального процесу                                       М. О. Карпенко 

 
Затверджено на засіданні кафедри  «__»__________              2020 р. №___. 
 
Завідувачка кафедри 
кримінального процесу                                                          О. В. Капліна 
 
 


