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  З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2017 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: «Проблеми 

використання криміналістичних знань у змагальному судовому провадженні» 

(2,0 друк. арк.). 

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

використання криміналістичних знань у змагальному судовому провадженні» 

(9,59  друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано параграфи 

колективної монографії (2,1 друк. арк.); 7 статей (2,22 друк. арк.), 4 тез 

наукових доповідей (0,95 друк. арк.), довідкова література (4,32 друк. арк.). 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено 

теоретичну концепцію та практичні рекомендації для сторін судового 

провадження. 

 5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

5.1.  Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших 

законів) 

– надано пропозиції і зауваження щодо слідчої, судової та судово-

експертної діяльності до Проекту Закону № 6232 «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів», поданого до ВР України 23 березня 

2017 р. Президентом України;  

– надано пропозиції і зауваження до Проекту Закону № 6264 «Про 

судово-експертну діяльність в Україні», поданого  до ВР України 30 березня 

2017 р. депутатом ВР України Лапіним І. О.; 
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– надано Пропозиції та зауваження до Проекту Закону «Про 

юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії»;  

– надано пропозиції та зауваження до Проекту Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про створення  Національного фонду досліджень 

України». 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів 

влади. 

 Член науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ. 

 6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

Надано Науково-правовий висновок щодо відповідності документації 

на закупівлю товарів та робіт, затвердженої рішенням тендерного комітету 

«Харківобленерго», чинному законодавству України та принципам, 

закріпленим у Законі України «Про публічні закупівлі», та іншим 

законодавчим актам України (спільно з доц. Білоусом В. В., асист. Спасенко 

К. О.). 

 8. Участь у конференціях, семінарах. 

 Зарубіжні конференції: 

 1) XIII міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика та 

судова експертологія: наука, навчання, практика» (13-15 вересня 2017 р., 

Литва) – проф. Шепітько В. Ю.  

 2) міжнародна наукова конференція «Дні Арчибальда Рейсса» (7-9 

листопада 2017 р., Сербія) – проф. Шепітько В. Ю. 

 3) International conference «Contemporary Law: centennial experience and 

prospects» (5-7 грудня 2017 р., м. Вільнюс, Литва) – проф. Шепітько В. Ю. 

  Міжнародні конференції: 

1) Ароцкерівські читання ( 25травня 2017 Р., м. Полтава). 
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2) Перший Харківський міжнародний юридичний форум «Право та 

проблеми сталого розвитку в глобальному світі» (3-6 жовтня 2017 р., м. 

Харків). 

3) Актуальні питання судової експертизи та криміналістики (7-8 

листопада 2017 р., м. Харків). 

4) Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування (7 

квітня 2017 р., м. Одеса). 

 Національні конференції: 

 1) Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки                      

М. В. Салтевського» (30 жовтня 2017 р., м. Харків). 

 2) Круглий стіл «Харків – безпека та правопорядок. Законодавчі 

ініціативи» (20 листопада 2017 р., м. Харків). 

 9. Видавнича діяльність. 

 Монографії: 

 1. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення 

діяльності органів кримінальної юстиції. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 

2017. – С. 3-46; 118-137 (16,25/2,1 друк. арк.). 

 Статті:  

1.  Нейтралізація протидії розслідування злочинів (судовий розгляд 

кримінальних справ // Щорічник українського права: зб. наук. пр. / відп. за 

вип. О. В. Петришин – Х.: Право, 2017 – № 9. – С. 279-290 (0,5/0,25 друк. 

арк.).  

2. Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення 

розслідування вбивств // Вісник Національної академії правових наук 

України: зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин – Х.: Право, 2017 – № 1 

(88). – С. 161-169 (0,5/0,12 друк. арк.). 

3. Проблеми типізації окремих криміналістичних методик // Наукові 

праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. XIX. – 

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 445-451 (0,5 друк. арк.). 
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4. Интегративная функция криминалистики и ее роль в реализации 

стратегических задач противодействия преступности в современных 

условиях / Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, 

практика. – Литва, 2017. Вып. 13. – Ч. 1. – С. 58-68 (0,5 друк. арк.). 

5. Шлях до науки: факти, лише факти // Вибрані праці / В.В. Тищенко – 

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 8-9 (0,1 друк. арк.). 

6. Criminlaistic strategy and trends in criminlastics // Дні Арчибальда 

Рейсса: матер. міжнар. наук. конф. (7-9 листопада 2017, м. Белград, Сербія). – 

Т. 1. – Белград, 2017. – С.115-122 (0,5/0,25 друк. арк.). 

7. Цільове призначення криміналістичних знань та прагнення до 

європейських стандартів у протидії злочинності // Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики. – Вип. 17. – С. 5-12. Х.: Право, 2017. (0,5друк. 

арк.). 

Тези: 

1. Новели процесуальної регламентації допиту експерта і його тактика // 

Ароцрівські читання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2017 р., м. 

Полтава). – Харків: Право, 2017. – С. 5-7 (0,2 друк. арк.). 

2. Формування та застосування криміналістичних методик 

розслідування злочинів корупційної спрямованості // Світ без корупції:  міф 

чи реальність?: матер. дискус.  панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму 

«Право та проблеми талого розвитку в глобальному світі» (3-6 жовтня 2017 

р., м. Харків,). – Харків: Право, 2017. – С.127-132 (0,3 друк. арк.). 

3. Михайло Васильович Салтевський – знаний криміналіст судовий 

експерт, винахідник і новатор // З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора М. В. Салтевського: матер. кругл. столу (30 жовтня 2017 р., м. 

Харків). – Х.: Право, – С. 6-8 (0,25друк. арк.). 

4. Роль професора М.В. Салтевського у формуванні методологічних 

засад криміналістики // Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики: матер. міжнар. наук-практ.конф., присвяч., 100-річчю від дня 

народження д-ра юрид. наук, проф. М.В. Салтевського (7-8 листопада 2017 
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р., м. Харків,). – Харків: Право, 2017. – С. 7-9 (0,2 друк. арк.). 

Довідкова література.  

1. Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого 

та сучасності (до 100-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик. 

– Х.: Мадрид, 2017. – 106 с. ( 8,53/ 4,21 др. арк.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних. 

1). Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення 

розслідування вбивств // Вісник Національної академії правових наук 

України: зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин – Х.: Право, 2017 – № 1 

(88). – С. 161-169 (0,5/0,12 друк. арк.) – Index Copernicus. 

2). Проблеми типізації окремих криміналістичних методик // Наукові 

праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. XIX. – 

Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 445-451 (0,5 друк. арк.) – 

Index Copernicus. 

 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 
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експертиза» (Національна медична академія післядипломної освіти імені     

П. Л. Шупика МОЗ України, Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ 

України, Асоціація судових медиків України); 

– член редколегії журналу «Национальный юридический журнал: теория 

и практика» (Молдова);   

– 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 Національної 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: 

– кандидатської дисертації Нікітіної-Дудікової Г. Ю. «Розслідування 

насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 

вчиненого щодо малолітньої особи» (Національна академія внутрішніх справ, 

м. Київ); 

– кандидатської дисертації Шаповал О. В. «Криміналістичне 

забезпечення розслідування економічних злочинів (Київський національний 

університет ім. Т. Г. Шевченка); 
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– кандидатської дисертації Гресь Ю. О. «Формування технологічного 

підходу у криміналістичній тактиці» (Національний університет «Одеська 

юридична академія»; 

– докторської дисертації Євдокіменко С. В. «Судово-економічна 

експертиза: теоретико-методологічні засади і практика реалізації 

(Харківський національний університет внутрішніх справ); 

– докторської дисертації Пчеліної О. В. «Теоретичні зсади формування 

та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності» 

(Харківський національний університет внутрішніх справ). 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати: підготовлено 2 відгуки на 

автореферати кандидатських дисертацій. 

 

14. Чи були у звітному році лауреатом  Лауреат Премії імені Ярослава 

Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів 

юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (листопад 2017 р.).  

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено 

наукові зв’язки (участь у зарубіжних конференціях, рецензування наукових 

видань та ін.) з вищими навчальними закладами Литви (Вільнюський 

університет, Університет Міколаса Ромеріса), Латвії (Латвійський 

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

Вроцлавський університет, м. Вроцлав),  

 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

Керівник наукового проекту: «Проблеми розроблення та впровадження 

автоматизованих інформаційних систем для оптимізації кримінального 

провадження» (Науково-дослідний сектор університету).  
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18. Відзнаки та нагороди, які отримані у звітному році:  

– отримав почесне звання «Заслужений професор Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (жовтень 2017 р.); 

– нагороджений Орденом Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого III ступеня (листопад 2017 р.). 

 

Професор     Шепітько В. Ю. 

  

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики 

(протокол № 5 від 08.12. 2017 р). 

Зав. лабораторією    Дуднікова І. Є. 


	18. Відзнаки та нагороди, які отримані у звітному році:
	– отримав почесне звання «Заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (жовтень 2017 р.);
	– нагороджений Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого III ступеня (листопад 2017 р.).

