
 

 

      З В І Т 

  З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2021 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: «Історичні 

передумови виникнення та розвитку криміналістики в Україні», (2,0 друк. 

арк.). 

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

передумови виникнення та розвитку криміналістики в Україні» (35,95 друк. 

арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано монографію 

«Introduction to criminalistics», розділ колективної монографії «Правова наука 

України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку», 10 наукових 

статей та 6 тез наукових доповідей, довідкова література. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – досліджено вплив 

наукових знань та технічного прогресу в розвитку криміналістики. 

 5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів. 

 5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

 Надано пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про 

судову експертизу та самоврядування судових експертів». 

 6. Зв'язок з практикою. 

 6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 1). Проведено на базі кафедри тренінг на тему «Тактико-психологічні 

аспекти проведення допиту та обшуку у кримінальному провадженні» для 

співробітників слідчого відділу Управління Служби безпеки України в 

Запорізькій області (листопад 2021 р.). 

 2). Онлайн практикум для адвокатів та суддів «Докази і доказування у 
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кримінальному провадженні: юридична доктрина, практика ЄСПЛ та 

Верховного Суду». Лекція «Інститут доказів і доказування у юридичній 

доктрині України (криміналістичний аспект)» (14 травня 2021 р.). 

6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Підготовлено висновок на проєкт Закону України «Про судову 

експертизу та самоврядування судових експертів» у відповідь на лист  (вх. № 

121-01-1421 від 20.08.2021 р.) щодо надання пропозицій та зауважень до 

проєкту Закону України «Про судову експертизу та самоврядування судових 

експертів», поданого Народним депутатом України М. В. Павлюк (разом з 

доц. Демидовою Є. Є.). 

   8. Участь у конференціях, семінарах. 

1). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

судової експертизи і криміналістики, 15-16 квітня 2021 р., м.  Харків. 

2). Цифровий Міжнародний Конгрес криміналістів «Умови викладання 

криміналістики та судових наук», 28 травня 2021 р. 

3). IX Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування 

злочинів», 04 червня 2021 р., м. Одеса. 

  4). Міжнародний форум «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, 

вшановуємо», 7 вересня 2021 р., м. Київ. 

 5). V Харківський міжнародний юридичний форум, панельна дискусія 

«Захист економіки від впливу організованої злочинності», 20 вересня 2021 р., 

м. Харків. 

6). Круглий стіл «Підвищення якості викладання галузевих юридичних 

дисциплін», 7 жовтня 2021 р., м. Київ.  

7). Науковий семінар, присвячений 90-річчю від дня народження проф. 

Л. М. Кривоченко «Класифікація як проблема епістемології у кримінально-

правових науках»,  20 квітня 2021 р., м. Харків, 2021. 

 8). Міжвідомча науково-практична конференція «Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі», 25 листопада 2021 р., м. Київ. 
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 9). Міжнародний конгрес «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика», 16-17 вересня 2021 р., м. Братислава, Словакія. 

9. Видавнича діяльність. 

 Монографії: 

 1). Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку. Розділ 7. «Кримінально-правові науки та їх вплив а розвиток 

законодавства у сфері кримінальної юстиції та практики його застосування», 

підрозділ 7. 6. «Розвиток криміналістики та судової експертизи в Україні: 

наближення до єдиного європейського простору». Харків : Право, 2021. С. 

631-669. (0,5 друк. арк.).  

 2). Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv : Apostile Publishing 

LLS. 2021. 168 p. (14 друк. арк.). 

 Статті:  

 1). Коновалова Віолетта Омелянівна – знаний вчений, викладач і 

криміналіст. Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice. 

Вільнюс, 2020. С. 510-518 (0,4 друк. арк.) – не увійшла до звіту за 2020 рік. 

 2). The role of forensic science and forensic examination in international 

cooperation in the investigation of crimes. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28 (1), pp. 179-186. (2021). (0,8/0,4 друк. арк.). 

 3). Кримінальна психологія: історія становлення та сучасний стан. 

Журнал «Юридична психологія». Київ, 2021. № 1 (28). С. 14-20 (0,5 друк. 

арк.). 

 4). Вступ до актуальної теми. Криміналістика та судова експертиза в 

юридичній доктрині України. Право України. № 8. 2021. С. 9-11 (0,25 друк. 

арк.). 

 5). Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, 

сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. № 8. 2021. С. 12-27 

(0,8/0,4 друк. арк.). 

 6). Document examination in criminalistics and forensic sciences: new 

approaches and modern technologies. Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom LIX 
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(59). Wrocław 2021. С. 185-195 (0,6/0,3 друк. арк.). 

 7). The Formation of Digital Criminalistics as a Strategic Direction for the 

Development of Science 17 Medzinarodny Kongres Kriminalistika a Forenzne 

Vedy: Veda, Vzdelavanie, Prax. Zbornik Prispevkov.  Bratislava, 2021. S. 185-196 

(1/0,5 друк. арк.). 

 8). Сучасні погляди на європейську криміналістику Рецензія на 

монографію: Terechovics V., Nimande E. Rakstu Krajums 2010-2020 / Сборник 

статей 2010-2020 / Collected articles 2010-2020. Riga. 2020. 464 p. Проблеми 

законності. Зб. наук. праць. 2021. Вип. 153. С. 213-215 (0,25 друк. арк.). 

 9). Теоретико-методологічна модель криміналістики та її нові напрями. 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 25. Харків : 

Право, 2021 (0,8 друк. арк.). 

 10). Teaching criminalistics and forensic sciences in Ukraine: historic and 

contemporary perspectives. Криміналіст першодрукований. № 21/22.  Харків : 

Вид. агенція «Апостіль», 2021 (0,5/0,25).  

 Тези. 

 1). Правове регулювання експертної діяльності та тенденції 

формування єдиного європейського простору в галузі судової експертизи. 

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 15-16 квітня 2021 р.). Харків : Право, 2021. С. 

92-94 (0,25 друк. арк.). 

 2). Протидія організованій злочинності інноваційними засобами 

криміналістики в сучасних умовах. Захист економіки від впливу 

організованої злочинності: збірник тез панельної дискусії V Харківського 

міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків : 

Юрайт, 2021. С. 241-245 (0,25 друк. арк.). 

 3). Інноваційні технології викладання криміналістики в Україні в 

сучасних умовах. Підвищення якості викладання галузевих юридичних 

дисциплін: матер. «круглого столу» (м. Київ, 7 жовтня 2021 р.). (0,25 друк. 

арк.). 
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 4). Класифікаційний підхід у криміналістиці та судовій експертизі. 

Класифікація як проблема епістемології у кримінально-правових науках: 

матер. наук. семінару, присвяченого 90-річчю від дня народження проф.        

Л. М. Кривоченко. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 

97-100 (0,25 друк. арк.). 

 5). Інновації криміналістики – шлях до європейської науки. Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі: матер. міжвідомч. наук.-практ. конф. 

(25 листопада 2021 р., м. Київ). Київ : Нац. ун-т внутрішн. Справ, 2021. С. 72-

75 (0,25 друк. арк.). 

 6). Місце цифрових доказів та інституту доказування в доктрині 

криміналістики та судової експертизи. Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів: матер. IX міжнар. кругл. столу 4 червня 2021 р., м. 

Одеса. Одеса: НУ «Одеська юрид. акад.», 2021, (0,25 друк. арк.). 

 Довідкова література. 

 Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія. 

Харків : Право, 2021. – 508 с. (31,75/15,9 друк. арк.). 

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

 1). The role of forensic science and forensic examination in international 

cooperation in the investigation of crimes. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine, 28 (1), pp. 179-186. (2021). (0,8/0,4 друк. арк.). –

(Scopus, Web of Science). 

 9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

 1). Вступ до актуальної теми. Криміналістика та судова експертиза в 

юридичній доктрині України. Право України. № 8. 2021. С. 9-11 (0,25 друк. 

арк.). –  «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, inc». (США). 

 2). Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, 

сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. № 8. 2021. С. 12-27 

(0,8/0,4 друк. арк.). –  «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, inc». (США). 

  3). Кримінальна психологія: історія становлення та сучасний стан. 

Журнал «Юридична психологія». Київ, 2021. № 1 (28). С. 14-20 (0,5 друк. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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арк.). –  Index Copernicus. 

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

– член наукової ради «Вісник Національної академії правових наук 

України» (НАПрН України, м. Харків);  

– 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 «Вісник Львівського торгівельно-

економічного університету». 

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. 

2) Член закритої спеціалізованої вченої ради Національного 

університету «Одеська юридична академія». 

3) Брав участь у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 26.007.029 у 

Національній академії внутрішніх справ (м. Київ) в якості опонента 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Голоботовського В. І. за 

спеціальністю «Право». 
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4) Брав участь у разовій спеціалізованій вченій раді СРДФ 41.086.013 зі 

спеціальними правами Національного університету «Одеська юридична 

академія»  в якості опонента дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії Юрченко П. Ю. за спеціальністю «Право». 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: 

1) докторських дисертацій: 

– Арешонков В. В. «Теоретичні, правові та праксеологічні засади 

техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів» 

(Національна академія внутрішніх справ України). 

 – Цехан Д. М. Тема закрита (Національний університет «Одеська 

юридична академія»); 

2) кандидатських дисертацій: 

– Грищенко О. В. «Використання балістичного обліку експертної 

служби МВС України в розслідуванні кримінальних правопорушень» 

(Національна академія внутрішніх справ України); 

3) доктор філософії: 

– Голоботовський В. І. «Криміналістичні засади встановлення 

ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї» (Національна 

академія внутрішніх справ України); 

–  Юрченко П. Ю. Тема закрита. (НУ «Одеська юридична академія). 

  13. Підготовка відгуків на автореферати: підготовлено 1 відгук на 

автореферат кандидатської дисертації. 

 15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено 

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

видань, сумісна підготовка підручників, читання лекцій, проходження 

стажування) з вищими навчальними закладами Литви (Університет Миколаса 

Ромеріса), Польщі (Варшавський університет), Австрії (Грацький 

університет), Швейцарії (Лозаннський університет). 
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18. Відзнаки та нагороди, які отримані у звітному році:  

Почесна грамота Верховної ради України «За особливі заслуги перед 

Українським народом» (травень 2021 р.). 

 

Професор     Шепітько В. Ю. 

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики 

(протокол №          від            2021 р.). 

Ст. лаборант     Дуднікова І. Є. 

 

 

 


