
      З В І Т 

  З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2018 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: «Завдання, функції 

та тенденції криміналістики в сучасних умовах» (2,0 друк. арк.). 

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Завдання, 

функції та тенденції криміналістики в сучасних умовах» (34,6 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: участь у  колективній 

монографії (5,25 друк. арк.); 662 статті (27,95 друк. арк.), 3 тез наукових 

доповідей (0,8 друк. арк.), науково-практичний коментар до 4 статей 

Кримінального процесуального кодексу України (0,6 друк. арк.). 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – сформульовані 

завдання криміналістики в сучасних умовах з урахуванням теорії та практики 

протидії злочинності; визначено тенденції криміналістики та її 

функціональне призначення в умовах глобалізації злочинності. 

 8. Участь у конференціях, семінарах. 

1) Міжнародна наукова конференція  «18-th Wroclaw Symposium on 

Questioned Document Examination»  (Польща, м. Вроцлав, 6-8 червня 2018). 

2) 14 міжнародний Конгрес криміналістів (м. Одеса, 13-15 вересня 2018 

р.). 

3) Другий Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 27 

вересня 2018 р.). 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

судової експертизи і криміналістики» (м. Харків, 10-11 жовтня 2018 р.). 

5) Міжнародна конференція «Сучасні напрямки, засоби та методи 

протидії злочинності», присвячена 105-річчю від дня народження видатного 

вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора 

Павловича Колмакова (м. Одеса, 23 листопада  2018 р.).   
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9. Видавнича діяльність. 

 Монографії: 

 Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918-2018): монографія. 

Харків: Золоті сторінки. 336 с. (42,0/5,25 друк. арк.). 

 Статті:  

1)  Завдання криміналістики в умовах глобальних загроз та еволюційних 

перетворень злочинності. Криміналістика та судова експертологія: наука, 

навчання, практика. У 2-х т. Т.1. Одеса: Видавничий Дім «Гельветика», 2018 

С. 14-25 (0,7 друк. арк.).  

2) Криміналістика як система наукових знань в умовах глобальних 

загроз та трансформації злочинності. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. Вип. 18. Харків: Право, 2018. С. 4-9 (0,5 друк. арк.). 

  3) Criminalistics Strategy and trends of Criminalistics. Yearbook of 

Ukrainian Law № 10/2018. P.287-296. (0,5/0,25 друк. арк.). 

  4) Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20. Криміналістика, 

судова експертиза, юридична психологія. Харків: Право, 2018. 659 статей, 

обсягом 26,5 друк. арк. 

Тези: 

1) Проблеми використання криміналістичних знань у сучасних умовах 

протидії злочинам у сфері економіки. Ефективна система кримінальної 

юстиції як фактор сталого розвитку економіки: матер. III  панельної дискусії 

Другого Харківського між нар. юрид. форуму (м. Харків, 27 вересня 2018 р.).  

Харків: Право, 2018. С. 151-156 (0,3 друк. арк.). 

2) Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: 

сучасні тенденції та деякі проблеми. Актуальні питання судової експертизи і 

криміналістики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 жовтня 

2018). Харків: Право, 2018. С. 64-67. (0,3 друк. арк.). 

3) Тактика слідчого огляду у наукових працях професора                         

В. П. Колмакова і проблеми сьогодення // Сучасні напрями, засоби та методи 

протидії злочинності: матер. міжнар.конф. присвяченій 105-річчю від дня 
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народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, 

професора Віктора Павловича Колмакова (м. Одеса 23-24 листопада 2018 р.). 

– С. 19-23 (0,2 друк. арк.).        

Довідкова література.  

Розшук, арешт і конфіскація майна (ст. 568). Контрольована поставка 

(569). Прикордонне переслідування (ст. 570). Створення і діяльність 

спеціальних слідчих груп (ст. 571). Науково-практичний коментар 

Кримінального процесуального кодексу України у 4 т. / За ред. О. В Стовби. 

Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2018. Т. 4. С. 267-283 (0,6 друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

  1). Criminalistics Strategy and trends of Criminalistics. Yearbook of 

Ukrainian Law № 10/2018. P.287-296. (0,5/0,25 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 

експертиза» (Національна медична академія післядипломної освіти імені     

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

– член редакційної колегії «Велика українська юридична енциклопедія»: у 20 

т. Том 20 «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія». 

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 Мазурок О. Я. «Криміналістичне забезпечення 

діяльності Національної поліції під час розшуку безвісно відсутніх осіб» 

(Національна академія внутрішніх справ, м. Київ); 

– докторської дисертації Ващук О. П. «Антроподжерельна невербальна 

інформація в кримінальному провадженні: криміналістичні засади (Національний 

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

 13. Підготовка відгуків на автореферати: підготовлено 5 відгуків на 

автореферати кандидатських дисертацій. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено 

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

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

Нагороджений Грамотою Прокуратури України за плідну співпрацю з 

органами прокуратури, вагомий особистий внесок у розвиток правової 

системи України, активну участь у законотворчій діяльності та з нагоди 25- 

річчя з дня заснування Національної академії правових наук України. 

 

 

Професор     Шепітько В. Ю. 

  

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики 

(протокол № 3 від 4 грудня 2018 р). 

Зав. лабораторією    Дуднікова І. Є. 


