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ЗВІТ

з науково-дослідницької роботи за 2016 рік

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: ЖУРАВЕЛЬ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор юридичних наук, 
професор
3. Тема та обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Проблеми формування загальної теорії криміналістики», 2,0 друк. арк.
4. Тема та обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Проблеми формування загальної теорії криміналістики», 6,44 друк. арк.
4.1. Форми впровадження НДР: підготовлено та опубліковано розділи до 
підручника «Криміналістика» та шість наукових статей загальним обсягом 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 
запропоновано концептуальні підходи до формування змісту та структури 
загальної теорії криміналістики. 
5. Участь у розробці законопроектів.
5.1. Надано пропозиції до проектів Законів України «Про розвиток галузевої 
науки» (реєстр. № 4237), «Про вищу раду правосуддя» (реєстр.  № 5180), та 
Законів України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 
(реєстр. 2126-А»), «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 4685), « Про 
доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою 
розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4159), а також   Стратегії 
інноваційного розвитку України. 
8.Участь у конференціях, семінарах: приймав участь у роботі міжнародної 
науково-практичної конференції «20 років Конституції України: європейська 
правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 
травня 2016 р., Національна академія правових наук України, м. Харків) та  
науково-практичному семінарі «Криміналістична вибухотехніка» (9 лютого 
2016 р., кафедра криміналістики Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків).
9. Видавнича діяльність. 

1). Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В.Ю. Шепітько, В.О.Конова- 
лова, В.А. Журавель та ін. / за ред. проф. В.Ю. Шепітька. – 5-е вид., перероб. і 
доп. – К.: Ін Юре, 2016.– 640 с. (1,0 друк. арк.).

2). Textbook of criminalistics. Volume: General Theory /  Edited by Henryk 
Malevski, Valery Shepitko. – Kh.: Apostille, 2016. – С. 211-218, 290-299 (1,04 
друк. арк.)
        3). Загальна теорія криміналістики: деякі проблеми формування [Текст] / 
В. А. Журавель // Криміналіст першодрукований: міжнар.наук.-пр. юрид. 
журнал. –  2015.–  Вип. 11.–  С. 21-34 (0,9 д.а.) (не увійшла до звіту 2015 р.); 

4). Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан  [Текст] /      
В. А. Журавель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх 
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справ імені Е. О. Дідоренка: наук.-теорет. журнал. – Вип. 1 (73). – Суми, 2016. 
– С.98-104  (0,8 д.а.); 

5)  Зміст та структура загальної теорії криміналістики [Текст] /                   
В. А. Журавель // Вісник Національної академії правових наук України: зб. 
наук. пр. / редкол.: В.Я.Тацій та ін.–  Х.: Право,  2016.– № 2 (85).– С. 91-108 
(0,9 д.а.);

6) Technologies of construction of separate Criminalistics methodologies of 
crimes investigation [Текст] / V. A. Zhuravel // Yearbook of Ukrainian law: coll. of 
scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. – Kh.: Law, 2016. – № 8. 
– С. 319-327 (0,9 д.а.); 

7) Поняття та засоби криміналістичного забезпечення розслідування 
корупційних злочинів [Текст] /  В. А. Журавель, Н. В. Павлюк, О. І. Резнікова //  
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр./ редкол.: В.І.Борисов та ін. – Х.: 
Право, 2016.–  Вип. 32.– С.  68-76 (0,9 /0,3 д.а.);

8) Природа криміналістики: сучасні наукові концепції [Текст] /                 
В. А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. 
наук. пр. –Х.: Право, 2016.– Вип. 16.– С.12-20 (0,6 д.а.).
9.1. Публікації у наукометричних базах даних.

1) Зміст та структура загальної теорії криміналістики [Текст] /                            
В. А. Журавель // Вісник Національної академії правових наук України: зб. 
наук. пр. / редкол.: В.Я.Тацій та ін.–  Х.: Право,  2016.– № 2 (85).– С. 91-108 
(0,9 д.а.) – Index Copernicus.
10. Членство в редакційних колегіях: член редакційної колегії наукових 
збірників «Питання боротьби зі злочинністю» (Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка Володимира Сташиса НАПрН 
України і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого»); 
«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (Науково-дослідний 
інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса і Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); «Вісник Національної 
академії правових наук України» (Національна академія правових наук 
України); «Науковий вісник Львівської комерційної академії» (Львівська 
комерційна академія), а також міжнародного науково-практичного юридичного 
журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого).
11. Членство в спеціалізованих вчених радах: член спеціалізованої вченої 

ради Д 64.086.01 в Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого.
12. Офіційний опонент по дисертації:

Колодіної Анни Сергіївни «Принципи криміналістичної методики у 
діяльності з розслідування злочинів», поданої на здобуття наукового ступеню 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 
(Національний університет «Одеська юридична академія») 
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13. Відгуки на автореферати дисертацій: 
Максимишин Наталія Миронівна на тему «Судовий допит: процесуальне 

і криміналістичне дослідження», поданої на здобуття наукового ступеню 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 
(Львівський  національний університет імені Івана Франка); 

Малюга Володимир Михайлович на тему «Взаємодія слідчого з 
оперативними підрозділами та іншими субєктами в системі методики 
розслідування злочинів», поданої на здобуття наукового ступеню кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 
(Львівський  національний університет імені Івана Франка); 

Старенький Олександр Сергійович на   тему   « Кримінальні 
процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому 
розслідуванні», поданої   на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  
наук  за  спеціальністю 12.00.09 –  кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
14. Отримані стипендії: стипендіат Харківської обласної державної 
адміністрації з правознавства імені Василя Пилиповича Маслова (травень 2016 
р.)
18. Відзнаки та нагороди: нагороджений медаллю Герберта Манса 
Міжнародного конгресу криміналістів (березень 2016 р.)

Доктор юридичних наук, професор Журавель В.А.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики
(протокол № 3 від 30 листопада 2016 р.)
Зав. лабораторією Дуднікова І.Є.


