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З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові ШЕПІТЬКО  Валерій Юрійович

2. Вчене звання, посада: доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри криміналістики.

 3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Інноваційні технології у 

протидії злочинності» (2,0 друк. арк.).

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Інноваційні 

технології у протидії злочинності» (41,42 друк. арк.).

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано розділи 

підручників (25,75 друк. арк.), вступ до навчального курсу «Криміналістика» (7,02 

друк. арк.), 6 наукових статей (2,0 друк. арк.), тези наукової доповіді  (0,2 друк. 

арк.), довідкова література (6,53 друк. арк.).

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено та 

запропоновано систему новітніх криміналістичних засобів протидії злочинності в 

сучасних умовах.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів.

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

 Надано Голові Комітету Верховної ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності науковий висновок щодо 

обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про 

доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо 

використання поліграфа (детектора брехні)».

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.

Член науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних та кримінальних справ.
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6. Зв’язок з практикою. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам.

9 лютого 2016 р. проведено навчальний семінар для працівників (прокурорів 

та слідчих) військової прокуратури Харківського гарнізону на тему «Огляд місця 

події, виїмка вибухівки, вибухових пристроїв, вибухових речовин, їх класифікація 

та техніка безпеки».

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян:

– у відповідь на звернення заступника Генерального прокурора України – 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н. Холодницького від 

26.09.2016 р. за № 06-397 вих.-16 надані рекомендаційні матеріали щодо тактики 

виявлення і розкриття незаконного збагачення (ст. 3682 КК України), обсягу та 

предмета доказування при розслідуванні зазначених злочинів й підтриманні 

державного обвинувачення;

– надано пропозиції до Концепції правового забезпечення національної 

безпеки України та щодо оновлення Концепції державної політики у сфері 

боротьби з організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 

21 жовтня 2011 року № 1000/201;

8. Участь у конференціях, семінарах.

 1)  IX з’їзд кафедр криміналістики в межах Міжнародного фестивалю 

криміналістики в Варшавському університеті, 28-29 вересня 2016 р., м. Варшава, 

Польща. 

2) XII Міжнародна науково-практична конференція «Криминалистика и 

судебная экспертиза: наука, обучение, практика», 29-30 вересня 2016 р., м. 

Вільнюс.

3) Теорія і практика судової експертизи: круглий стіл, 12 травня 2016 р., м. 

Київ, Національна академія внутрішніх справ України.

9. Видавнича діяльність.

Підручники.
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1. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. 

Журавель (та ін.): за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – С. 3-4; 

7-38; 41-44; 59-68; 75-113; 114-123; 135137; 147-149; 155-196; 197-214; 215-239; 

240-241; 251-274; 286-305; 306-308; 312-331; 335-337; 338-366; 380-414; 415-418; 

420-433; 442-450; 472-682; 511-529; 586-595 (37,2/18,6 друк. арк.). 

2. Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory Edited  by H. Malevski, 

Shepitko. – Kharkiv: Apostille Publishing House LLC. – 473 pg.(pg. 62-74, 85-94, 95-

107, 159-164, 204-207, 218-225, 235-254, 342-350, 396-401). (7,12 друк. арк.).

3. Вступ до навчального курсу «Криміналістика». – К.: «Ін Юре», 2016. – 

192 с. (7,02 друк. арк.). 

Статті: 
1. Консолідація криміналістичних знань в умовах історичних перетворень та 

глобалізації сучасного світу // Щорічник українського права: зб. наук. праць / віп. За 

вип. О. В. Петришин. – Х.: Право, 2016. – № 8.– С. 308-318. (0,8/0,4 друк. арк.).

2. Роль криминалистики в состязательном судебном процессе. // Криминалистика 

и судебная экспертиза: наука, обучение, практика: матер. 12 междунар. науч.-практ. 

конф. (29-30 сентября 2016 р., г. Вильнюс, Варшава). – С. 166-180 (0,8 друк. арк.).

3. Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах // Теорія 

та практика судової експертизи і криміналістики. – Х: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 5-15 

(0,5/0,125 друк. арк.).

4. Problems of teaching criminalistics in Ukraine. Problemy Wspolczesnej 

Kryminalistyki. Tom XX. – С. 237-249 (0,5/0,25 друк. арк.).

5. Problems of Tactics of the Court Investigation Internal Security. Польша: 

Полицейская академия, 2015 – Т. 7. – С. 81-88. (0,5/0,25 друк. арк.). – не увійшла до звіту 

за 2015 рік.

6. Особливості кримінально-правової класифікації та розслідування незаконного 

збагачення // Криміналіст першодрукований. – № 13. – Х.: Вид агенція «Апостіль», 2016. 

– С. 123-140 (0,5/0,17 друк. арк.).

 Тези.

1. Роль судової експертизи у сучасній моделі кримінального судочинства // Теорія 

і практика судової експертизи: матер. круглого столу (12 травня 2016 р., м. Київ, Нац. 
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акад. внутр. справ України). – К.: Навчально-науковий інститут № 2 Нац. акад. 

внутр. справ України, 2016. – С. 358-361 (0,2 друк. арк.).

Довідкова література.

1. Криміналістика для дітей (середнього та старшого шкільного віку): 

довідник. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2016. – 108 с. (3,38 друк. арк.).

2. Наркотичні засоби психотропні речовини та прекурсори: словник-

довідник для працівників правоохоронних органів. – Х.: Видавнича агенція 

«Апостіль», 2016. – 12,6/3,15 друк. арк.

9.1.Публікації у наукометричних базах даних:

Problems of Tactics of the Court Investigation Internal Security. Польша: 

Полицейская академия, 2015 – Т. 7. – С. 81-88 (0,5/0,25 друк. арк.). – (Index 

Copernicus, CEJSH, ERIH PLUS, NUKAT, CJPI, IBSS, WorldCat, ZDB, Google Scholar) – 

не увійшло до звіту за 2015 р.

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

– голова редакційної ради, головний редактор Міжнародного науково-

практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);

– співголова редакційної колегії збірника «Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики» (Міністерство юстиції України, Харківський 

Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.                            

М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);

– член редакційної ради міжнародних наукових журналів Проекту SWorld;

– член редакційної ради журналу «Судова експертиза Білорусі».

– член редколегії юридичного журналу «Право України» (НАН України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава  Мудрого, Верховний Суд 

України, Міністерство юстиції України);

– член редколегії науково-практичного журналу «Судово-медична 

експертиза» (Національна медична академія післядипломної освіти імені     П. Л. 

Шупика МОЗ України, Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, 
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Асоціація судових медиків України);

– член редакційної ради науково-практичного медичного журналу 

«Український вісник психоневрології» (Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України);

– член редколегії журналу «Судова експертиза» (Міністерство юстиції 

України);

– член редколегії журналу «Науковий вісник Львівської комерційної 

академії»;

– член редколегій збірників: «Криміналістика та судова експертиза» 

(Київський науково-дослідний інститут судових експертиз); «Проблеми 

законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. 

Харків), «Вісник Академії правових наук України» (НАПрН України, м. Харків); 

«Питання боротьби зі злочинністю» (Інститут вивчення проблем злочинності 

НАПрН України, м. Харків).

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

Вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:

– Пєший Д. А. «Засада законності та її забезпечення у досудовому 

кримінальному провадженні» (Національна академія внутрішніх справ України, 

м. Київ).

– Татарнікова Т. О. «Експертні дослідження матеріалів та засобів цифрового 

звукозапису» (Національна академія внутрішніх справ України, м. Київ);

– Стецик Б.В. «Методика розслідування незаконної лікувальної діяльності» 

(Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса).

13. Підготовка відгуків на автореферати: підготовлено 7 відгуків на 

автореферати кандидатських дисертацій. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено наукові 

зв’язки (видання підручника, участь у зарубіжних конференціях, рецензування 

наукових видань та ін.) з вищими навчальними закладами Литви (Вільнюський 
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університет, Університет Міколаса Ромеріса), Латвії (Латвійський університет), 

Польщі (Університет Адама Міцкевича м. Познань, Вроцлавський університет, м. 

Вроцлав). 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі

Керівник наукового проекту: «Проблеми розроблення та впровадження 

автоматизованих інформаційних систем для оптимізації кримінального 

провадження» (Науково-дослідний сектор університету). 

18. Відзнаки та нагороди, які отримані у звітному році: нагороджений 

Грамотою Харківської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок в розвиток освіти та науки, підготовку 

висококваліфікованих спеціалісті (листопад 2016 р.)

19. Інше. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на науково-

практичний твір «Профіль вбивці» (у співавторстві). Зареєстровано Державною 

службою Інтелектуальної власності за № 67454 від 26.08.2016 р. 

Професор Шепітько В.Ю.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики

(протокол № 3 від 30 листопада 2016 р).

Зав. лабораторією Дуднікова І.Є.


