
      З В І Т 

  З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2020 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: «Предмет, об’єкт та 

природа криміналістики. Місце криміналістики в системі наук», (2,0 друк. 

арк.). 

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

об’єкт та природа криміналістики. Місце криміналістики в системі наук», 

(7,76 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано розділи 

колективної монографії «Кафедра криміналістики: історія, становлення та 

розвиток. До 80-річчя заснування», 7 наукових статей та 7 тез наукових 

доповідей. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – визначено 

концептуальні засади та тенденції розвитку криміналістики, а також 

здійснено систематизацію криміналістичних знань і встановлено можливості 

їх використання в різних сферах юридичної діяльності. 

 5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

 5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

Надано зауваження та пропозиції до проектів Закону України «Про 

приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010 від 04.02.2020 р.) та 

альтернативний до нього проект Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1 від 18.02.2020 р.). 

  6. Зв'язок з практикою. 

 6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
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 Підготовлено науково-правовий висновок щодо розгляду питань 

удосконалення судово-експертної діяльності експертів-психологів 

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.  

  8. Участь у конференціях, семінарах. 

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінальний 

процес і криміналістика» (м. Львів, 24 січня 2020 р.). 

2) «Круглий стіл» «Проблеми реформування базового законодавства 

України з питань експертного забезпечення правосуддя» (м. Харків, 6-7 

лютого 2020 р.). 

3) Міжнародний «круглий стіл» «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (м. Одеса, 5 червня 2020 р.). 

4) Науково-практичний «круглий стіл» «Запобігання корупції у 

приватному секторі» (1 липня 2020 р., м. Харків). 

5)  XVI Міжнародний  конгрес «Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика» (м. Братислава, Словацька 

Республіка, 10-11 вересня 2020 р.). 

6) IV Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 23-25 

вересня 2020). 

7) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 19 листопада 2020 р.). 

8) 19
th
 Wroclaw symposium on questioned document examination (7-8 

жовтня 2020 р. м. Вроцлав, Польща).  

9. Видавнича діяльність. 

 Монографії: 

 Кафедра криміналістики: історія, становлення та розвиток. До 80-річчя 

заснування : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2020. 

(18,71/3,06 друк. арк.). 

 Статті:  

1. Сучасний стан криміналістики в Україні та проблеми 

криміналістичної дидактики. Криміналістика та судова експертологія: 
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наука, навчання, практика. Вип. 16. Братислава, 2020 (0,7 друк. арк.). 

 2. Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в Україні.  

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 22. Харків : 

Право, 2020 (0,7 друк. арк.). 

3.  Роль міжнародних та національних неурядових організацій 

(асоціацій) в розвитку криміналістики в Україні. Криміналіст 

першодрукований. № 20.  Харків : Вид агенція «Апостіль», 2020. С. 10-18 (0,6 

друк. арк.).  

4. Document Examination in Criminalistics and Forensic Sciences: New 

Approaches and Modern Technologies. Journal of New Criminal Law 

Codification. 2020. Special Issue (1/0,5 друк. арк.). 

Тези: 

 1.  Природа, предмет та тенденції криміналістики в умовах глобалізації 

сучасного світу // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: 

матер. Всеукр. наук-практ. конф. з нагоди 20-річчя кафедри кримінального 

процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана 

Франка (24 січня 2020 р., м. Львів). С. 225-231 (0,25 друк. арк.). 

 2. Нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в 

Україні // Проблеми реформування базового Законодавства України з питань 

експертного забезпечення правосуддя; матер. «круглого столу» (6-7 лютого 

2020 р., м. Харків). Харків : ХНДІСЕ, ФОП Панов А. М., 2020. С. 25-27 (0,25 

друк. арк.). 

 3. Впровадження інформаційних технологій в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці в сучасних умовах (проблема 

співвідношення свободи і безпеки) // Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів: матер. міжнар. «круглого столу» (5 червня 2020 р., 

м. Одеса). Одеса, 2020.  С. 153-158 (0,25 друк. арк.). 

 4. Система криміналістичних методик розслідування корупційних 

злочинів: постановка проблеми // Запобігання корупції у приватному секторі: 
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матер. наук.-практ. «круглого столу» (1 липня 2020 р., м. Харків). Харків : 

Право, 2020. С. 160-163 (0, 25 друк. арк.). 

 5. Історичні передумови виникнення та розвитку криміналістики як 

науки та навчальної дисципліни в Україні // Актуальні питання 

криміналістики та судової експертизи: матер. Всеукр. наук.-практ. 

конференції (19 листопада 2020 р. м. Київ). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 

2020. С. 67-70 (0,25 друк. арк.). 

 6. Використання криміналістичних та спеціальних знань в діяльності 

Міжнародного кримінального суду // IV Харківський міжнародний 

юридичний форум: матер. панельної дискусії «Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до 

національного законодавства України» (23-25 вересня 2020, м. Харків). 

Харків : Право, 2020. С. 196-201 (0,25 друк. арк.). 

 7. Исследование документов в криминалистике и судебной экспертизе: 

направления и современные технологии // 19
th

 Wroclaw symposium on 

questioned document examination (7-8 жовтня 2020 р. м. Вроцлав, Польща). 

Вроцлав, 2020 (0,2/0,1 друк. арк.). 

 9.1. Публікації у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science. 

 1. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В., Сімакова-Єфремян Е. Б., 

Коломійцев А. The determination of the bullet velocity after ricochet using 

computer modeling.  AFTE Jornal. Volume 52. Number 2. 2020. P. 98-102. 

(0,8/0,2 друк. арк.) (Scopus). 

 2. Шепітько В. Ю., Шепітько М. В., Ольховський О. О. The process of 

scientific knowledge integration in crime presention and trends of medical in 

criminalistics development in Ukraine in XIX-XX century. Wiadomości Lekarskie. 

Wydawnictwo Aluna : Warszawa, 2020. Vol LXXIII. Issue: 1. P. 176-179. (0,6/0,2 

друк. арк.) (Scopus). 

 3. V. Shepitko, V. Kurapka, H. Malewski, R. Ackermann. Schaffunq eines 

einheitlichen europäischen kriminalistischen Raumes. Kriminalistik: Unabhängige 

Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft  und Praxis. 6/2020. 74. Jahrgang.  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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С. 355-363  (0,8/0,2 друк. арк.) (Scopus). 

   9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

    1. Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в 

Україні.  Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 20. 

Харків : Право, 2020. (0,7 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 журналу «Судова експертиза Білорусі» 

(Республіка Білорусь); 

 – член наукового комітету щорічного збірника «Criminalistics and 

forensic examination: science, studies, practice» (Литва, м. Вільнюс). 

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

Національний юридичний університет імені Ярослава  Мудрого, Верховний 

Суд України, Міністерство юстиції України); 

– член редколегії журналу «Науковий вісник Львівського торгівельно-

економічного університету»; 

– член редколегії збірників: «Вісник Національної академії правових 

наук України» (НАПрН України, м. Харків); «Питання боротьби зі 

злочинністю» (Інститут вивчення проблем злочинності імені проф. В. В. 

Сташиса НАПрН України, м. Харків). 

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад.  

1) Вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 
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2) Голова разової спеціалізованої вченої ради Д 64.086.006 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого з захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Федоренка М. С. 

зі спеціальності 081 «Право». 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

1) кандидатської дисертації Самойленко О. В. Тема закрита 

(Національний Університет «Одеська юридична академія»). 

2) офіційний опонент по захисту дисертації на здобуття наукового 

ступеня «доктор філософії»  Karolis Kurapka «The Use of Special Knowledge in 

the Administrative Procedure» (Литва, Університет Міколаса Ромеріса). 

  13. Підготовка відгуків на автореферати: підготовлено 3 відгуки на 

автореферати кандидатських дисертацій. 

 15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено 

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

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

Міколаса Ромеріса), Латвії (Латвійський університет), Польщі (Університет 

Адама Міцкевича м. Познань, Вроцлавський університет, м. Вроцлав).  

 

 

Професор     Шепітько В. Ю. 

 

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.). 

Ст. лаборант     Дуднікова І. Є. 
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