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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри кримінального процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

за 2021 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 – 

«Ґенеза та сутнісні ознаки кримінальної процесуальної відповідальності», 2,0 

друк. арк. 

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

4,75 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 генезису категорії «кримінальна процесуальна відповідальність» та 

визначення її характерних ознак. 

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 та доповнень 

до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення 

кримінального провадження на підставі угод» (в рамках діяльності робочої 

групи щодо реформування кримінальної юстиції).  

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 

притягнення до відповідальності у вигляді звернення застави в дохід держави.  

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. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

а) науково-правовий висновок щодо звернення Заступника керівника 

Офісу Президента України щодо наявності у Президента повноважень 

тимчасово відсторонювати від посади суддю Конституційного Суду України; 
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б) науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення Сивової Я. 

В. відносно підслідності кримінальних проваджень; 

в) науково-правовий висновок щодо адвокатського звернення 

Могильницького М. С. відносно строків закриття кримінального провадження; 

г) науково-правовий висновок АТ Мегабанк відносно строків досудового 

розслідування. 

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) – III Харківський кримінальний процесуальний 

полілог «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» 

(Харків, 10.10.2021 р.). 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 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, 2021. – 292 с.; (2 друк. 

арк) 

2. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до складання вступ. 

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

В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 220 с.; (2 друк. арк) 

3. Гарантії реалізації прав третьої особи, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт, у підготовчому провадженні. Карпенко М. О., Публічне 

право, 2021, № 1 с. 117-123. (0,5 друк.арк) 

4. Справедливість судового рішення як невід’ємна складова верховенства 

права. Карпенко М. О., тези III Харківський кримінальний процесуальний 

полілог «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції» 

(Харків, 10.10.2021 р.) (0, 25 друк. арк) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – за 2021 р. не маю. 

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

наукометричних базах даних: відсутні публікації в інших науко метричних 

базах за 2021 р. 

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

ні. 

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

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. Співробітництво з закордонними організаціями – не здійснював. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не 

приймав. 
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – див 

п. 6.5 (б, в, г) 

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

розвиток вітчизняного волейболу; подяка Харківського міського голови за 

плідну і сумлінну працю 

19. Здійснюю наукове керівництво здобувачами: Татоян А. (2 рік 

навчання). 

 

К.ю.н., доц. 

кафедри кримінального процесу                                       М. О. Карпенко 

 

Затверджено на засіданні кафедри  «__»__________              2021 р. №___. 

 

Завідувачка кафедри 

кримінального процесу                                                          О. В. Капліна 

 

 


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

