
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Шепітько Михайло Валерійович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 

професор 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

Дослідження проблем формування поняття, структури та 

видів кримінальної політики в Україні, 2 д. а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Дослідження проблем формування поняття, структури та 

видів кримінальної політики в Україні, 34, 4 д. а. 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

(розділи монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові статті,  

тези та інш.). 

1. Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері 

забезпечення діяльності органів правосуддя: монографія. 

Харків: Право, 2021. 192 с. 12 д. а. 

2. Шепітько М. В. Кримінальна політика як джерело 

доктрини кримінального права. Актуальні проблеми 

формування сучасної доктрини кримінального права 

України: монографія. Харків: Право, 2021. 590 с. (у 

співавт). 3,5 д. а. 

3. Shepitko V., Shepitko M. Criminal Law, Criminalistics and 

Forensic Sciences: Encyclopedia. Kharkiv: Pravo, 2021. 508 

P. (у співавт). 31,75 д. а. 

4. Shepitko V., Shepitko M. The role of forensic science and 

forensic examination in international cooperation in the 

investigation of crimes. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28 (1), pp. 179-186. (2021) (у 

співавт). (0, 8 д. а. / 0, 4 д.а.) 

5. Shepitko M. To the problem of structure and classifications 

of criminal policy formation. Journal of the National Academy 

of Legal Sciences of Ukraine, 27 (4), pp. 282–293 (2020) (0, 5 

д. а.) 

6. Shepitko M. Criminal legislation trends in Ukraine 

(evidence from crimes against justice). Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27 (2), pp. 131–141 

(2020) (0, 5 д. а.) 

7. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В., Доктрина 

криміналістики та судової експертизи: формування, 

сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. № 8. 

2021. С. 12-27. (у співавт). (0, 8 д. а. / 0, 4 д.а.) 

8. Shepitko V., Shepitko M. Document examination in 

criminalistics and forensic sciences: New approaches and 

modern technologies. Nowa kodyfikacja prawa karnego Tom 

LIX (59).  Wrocław 2021. С. 185-195. (у співавт). (0, 6 д. а. 

/0,3 д.а) 

9. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В. Формування цифрової 

криміналістики як стратегічний напрямок розвитку науки. 

Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, 

Practice. Vilnius, Bratislava, 17, 2021. (у співавт.) (0, 8 д. а. / 

0, 4 д.а.) 

10. Шепітько М. В. Інформаційне забезпечення 
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розслідування кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. Інформаційне забезпечення розслідування 

злочинів: мат. Х міжнар. кр. столу. Одеса, 2021. (0, 2 д. а.) 

11. Шепітько М. В. Вплив міжнародно-правових актів на 

формування системи кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему України: мат. 

між. круг. ст. (7 квітня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 39-

41. (0, 2 д. а.) 

4.2.  Наукова новизна отриманих 

результатів 

У результаті дослідження сформовано поняття, структуру 

та види кримінальної політики в Україні. Одержано 

наукові результати, які дозволяють формувати 

законодавчу та правозастосовну форму кримінальної 

політики на основі сформованих стратегій та інших 

нормативно-правових актів, які запроваджують вектори 

розвитку держави. Такий підхід дослідження кримінальної 

політики дозволяє комплексно протидіяти злочинності в 

тій чи іншій сфері. 

5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

1. Формування пропозиції до книги 7 «Злочини та 

проступки проти правосуддя» проєкту новного 

Кримінального кодексу України, формованим Робочою 

групою з питань розвитку кримінального права 

2. Формування Модельної регіональної науково-технічної 

програми в комісії МОН України. 

3. Формування пропозицій до законопроекту щодо 

створення Президентського університету в комісії МОН 

України. 

4. Формування пропозицій з розробдення Націоанального 

плану щодо відкритої науки як член робочої групи 

МОН України. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів 

(кодексів та інших законів). 

Долучення до процесу формування нового Кримінального 

кодексу України. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних 

висновків) проектів законів та інших 

нормативних актів 

1. Висновок кафедри кримінального права на проект 

Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо посилення 

авторитету адвокатури». 

2. Висновок щодо необхідності встановлення 

економічної ознаки предмета крадіжки, передбаченої 

ч. 3 ст. 185 КК України, та відмежування від дрібного 

викрадення чужого майна, передбаченої ст. 51 

КУпАП. 

3. Висновок щодо можливості визнання працівників 

Державної митної служби України та її 

територіальних підрозділів працівниками 

правоохоронних органів (кримінально-правовий 

аналіз). 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

- 
 

5.4. Робота консультантом інших вищих 

та державних органів влади у 

1. Член Ради молодих учених при МОН України 

2. Член Галузевої експертної ради Національного 
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науково-консультативних радах при 

Верховному Суді та Конституційному 

Суді України. 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

1. Опитування 82 суддів, 86 прокурорів та 102 адвокатів у 

зв’язку із дослідженням кримінальної політики. 
 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Формування Стратегії забезпечення діяльності органів 

правосуддя на 2021-2030 рр., відповідно до чого одержано 

Акти впровадження від Комітетів Верховної Ради України 

з правової політики, а також освіти і науки України. 
 

6.3. Участь у розробці наукових висновків 

за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду 

України. 

1. Науково-правовий висновок щодо звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 

строку давності (ст. 49 КК України) за зверненням судді 

Верховного суду. 

2. Науково-правовий висновок щодо визнання 

гладкоствольного шротового револьверу предметом 

кримінальних правопорушень, передбачених  статтми 

262-264 КК України за зверненням судді Верховного 

суду. 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у семінарах для 

практичних працівників 

- 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на 

запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, 

організацій та громадян 

1. Науково-правовий висновок щод аналізу ст. 382 КК 

України за зверненням головного інфженера ДП 

«Сумський облавтодор» В. М. Шамрая. 

2. Висновок кафедри кримінального права на проект 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо посилення авторитету 

адвокатури». 

3. Висновок щодо необхідності встановлення економічної 

ознаки предмета крадіжки, передбаченої ч. 3 ст. 185 КК 

України, та відмежування від дрібного викрадення 

чужого майна, передбаченої ст. 51 КУпАП. 

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). 

(окремо вказати участь у зарубіжних 

конференціях) 

1. International Conference «Contemporary Methods to 

Identify Missing Persons», 15-16 September 2021, Warsaw 

(Poland). 

2. 17th International Congress «Criminalistics and Forensic 

Expertology: Science, Studies, Practice», 16-17 September 

2021, Vilnius, Bratislava (Lithuania, Slovakia). 

3. Digital International Criminalists Congress 2021, 28 May 

2021, Kharkiv (Ukraine). 

4. Х міжнародний круглий стіл «Iнформаційне 

забезпечення розслідування злочинів». 31 травня-
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1червня 2021, Одеса (Україна) 

5. Міжнародний круглий стіл «Проблеми впровадження 

нового Кримінального кодексу в правову систему 

України», 7 квітня 2021 р. Харків (Україна). 

6. Міжнародна наукова конференція «Особлива частина 

Кримінального кодексу України: система та зміст», 20-

22 жовтня 2021, Харків, Україна 

7. Круглий стіл «Міжнародние кримінальне право: 

проблеми викладання та наукових досліджень в 

Україні», 20 липня 2021, Київ, 2021 (Комітет з 

правоохоронної діяльності ВРУ) 

9. Видавнича діяльність (монографії, 

статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

1. Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері 

забезпечення діяльності органів правосуддя: монографія. 

Харків: Право, 2021. 192 с. 12 д. а. 

2. Шепітько М. В. Кримінальна політика як джерело 

доктрини кримінального права. Актуальні проблеми 

формування сучасної доктрини кримінального права 

України: монографія. Харків: Право, 2021. 590 с. (у 

співавт). 3,5 д. а. 

3. Shepitko V., Shepitko M. Criminal Law, Criminalistics and 

Forensic Sciences: Encyclopedia. Kharkiv: Pravo, 2021. 508 

P. (у співавт). 31,75 д. а. 

4. Shepitko V., Shepitko M. The role of forensic science and 

forensic examination in international cooperation in the 

investigation of crimes. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28 (1), pp. 179-186. (2021) (у 

співавт). (0, 8 д. а. / 0, 4 д.а.) 

5. Shepitko M. To the problem of structure and classifications 

of criminal policy formation. Journal of the National Academy 

of Legal Sciences of Ukraine, 27 (4), pp. 282–293 (2020) (0, 5 

д. а.) 

6. Shepitko M. Criminal legislation trends in Ukraine 

(evidence from crimes against justice). Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27 (2), pp. 131–141 

(2020) (0, 5 д. а.) 

7. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В., Доктрина 

криміналістики та судової експертизи: формування, 

сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. № 8. 

2021. С. 12-27. (у співавт). (0, 8 д. а. / 0, 4 д.а.) 

8. Shepitko V., Shepitko M. Document examination in 

criminalistics and forensic sciences: New approaches and 

modern technologies. Nowa kodyfikacja prawa karnego Tom 

LIX (59).  Wrocław 2021. С. 185-195. (у співавт). (0, 6 д. а. 

/0,3 д.а) 

9. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В. Формування цифрової 

криміналістики як стратегічний напрямок розвитку науки. 

Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, 

Practice. Vilnius, Bratislava, 17, 2021. (у співавт.) (0, 8 д. а. / 

0, 4 д.а.) 

10. Шепітько М. В. Інформаційне забезпечення 

розслідування кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. Інформаційне забезпечення розслідування 

злочинів: мат. Х міжнар. кр. столу. Одеса, 2021. (0, 2 д. а.) 
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11. Шепітько М. В. Вплив міжнародно-правових актів на 

формування системи кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. Проблеми впровадження нового 

Кримінального кодексу в правову систему України: мат. 

між. круг. ст. (7 квітня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 39-

41. (0, 2 д. а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science 

(окремо та тільки проіндексовані) 

1. Shepitko V., Shepitko M. The role of forensic science and 

forensic examination in international cooperation in the 

investigation of crimes. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28 (1), pp. 179-186. (2021) (у 

співавт). (0, 8 д. а. / 0, 4 д.а.) 

2. Shepitko M. To the problem of structure and classifications 

of criminal policy formation. Journal of the National Academy 

of Legal Sciences of Ukraine, 27 (4), pp. 282–293 (2020) (0, 5 

д. а.) 

3. Shepitko M. Criminal legislation trends in Ukraine 

(evidence from crimes against justice). Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27 (2), pp. 131–141 

(2020) (0, 5 д. а.) 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В., Доктрина 

криміналістики та судової експертизи: формування, 

сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. № 8. 

2021. С. 12-27. (у співавт). (0, 8 д. а. / 0, 4 д.а.) 

2. Shepitko V., Shepitko M. Document examination in 

criminalistics and forensic sciences: New approaches and 

modern technologies. Nowa kodyfikacja prawa karnego 

Tom LIX (59).  Wrocław 2021. С. 185-195. (у співавт). (0, 

6 д. а. /0,3 д.а) 
 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

1. Криміналіст першодрукований 

2. Архів кримінології та судових наук 

3. Zagadnenia Spoleczne (Poland) 

11. Вказати членом якої спеціалізованої 

вченої ради ви є 

 

- 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

1. Офіціин̆ий опонент на дисертацію Палюх Л.М. на тему 

«Кримінальна відповідальність за кримінальні 

правосоуршення проти правосуддя», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (Харків, 

2021). 

2. Офіціин̆ий опонент на дисертацію Стиранки М. Б. 

«Кримінально-правова характеристика сепаратизму в 

Україні», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (Львів, 

2021). 

3. Офіційний опонент на дисертацію Панько М. Є.  

«Доказування обставин, які є підставою для 

застосування щодо юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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081 «Право» (Львів, 2021). 

4. Official Reviewer to PhD thesis of L. Žalnieriūnas 

«Causation and its Determination in Criminal Law» 

(Vilnius, 2021) 

5. Рецензент на дисератацію Козака В. М. «Кримінальна 

відповідальність за незаконних обіг транспортних 

засобів» (Харків, 2021) 

6. Рецензент на дисератацію Бойчук В. Ю. «Кримінальна 

відповідальність за передачу або збирання відомостей, 

що становлять служюову інформацію, зібрану у 

процесіоперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни» (Харків, 2021) 

13. Підготовка відгуків на автореферати. 

(окремо докторські та кандидатські ) 

- 
 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

Дипломант відповідно до стипендії Верховної Ради 

України для молодих учених-докторів наук 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

1.International Association of Penal Law. 

2. Lithuanian Association of Criminalists 

3. Polish Forensic Association 

16. Участь у наукових заходах спільних з 

облдержадміністрацією 

1. Засідання комісії МОН України із 

запрошенням представників 

облдержадміністрацій з метою формування 

Модельної регіональної науково-технічної 

програми в комісії МОН України. 

17. Участь у наукових дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у 

звітному році. 

Диплом стипендіата Верховної Ради України 

молодого вченого-доктора наук 

Подяка Уповноваженого Верховної Ради України  з 

прав людини за активне сприяння проведенню 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів 

вищої освіти та молодих вчених  

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) 

1. Науковий гурток з кримінального права на базі 

факультету адвокатури НЮУ імені Ярослава Мудрого 

(230 учасників, 1 тези, 5 конференцій) 
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