
ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2017 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові  Шевчук Віктор Михайлович.  

2. Вчене звання, посада   доктор юридичних наук, професор. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Наукові передумови 

формування іноваційного підходу у розвитку криміналістичної теорії 

тактичних операцій»  (2,0 друк. арк.). 

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

передумови формування іноваційного підходу у розвитку криміналістичної 

теорії тактичних операцій» (10,53 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано  7  статей, 7 

тез наукових доповідей, довідкова література (10,53 друк. арк.). 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено 

теоретичну концепцію формування іноваційного підходу у розвитку 

криміналістичної теорії тактичних операцій.  

8. Участь у конференціях, семінарах. 

Зарубіжні конференції: 

International Scientific-Practical Conference Development of legal 

regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference 

Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz.  (27-28 січня 2017 р., Польша) – 

проф. Шевчук В. М.  

  Міжнародні конференції: 

1) Ароцкерівські читання ( 25 травня 2017 р., м. Полтава). 

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). 
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4) Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування (7 

квітня 2017 р., м. Одеса). 

5) Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та 

криміналістики (7-8 листопада 2017 р., м. Харків). 

6) Сучасні  тенденції розвитку криміналістики та кримінального 

процесу (8 листопада 2017 р., м. Харків). 

 Національні конференції: 

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

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

 2) Третя науково-практична конференція поліграфологів «Дослідження 

з використанням поліграфу в Україні: розвиток галузі та особливості 

становлення професії «поліграфолог»; Шляхи удосконалення запровадження 

поліграфних технологій в Україні: правові та криміналістичні проблеми (14 -

15 жовтня 2017 р., м. Київ). 

 9. Видавнича діяльність: 

 Наукові статті: 

 1. Проблеми формалізації та творчого підходу в слідчій та судовій 

діяльності  // Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенднції: 

1-й Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. 50 річчю кафедри 

кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого та 85 річчю від дня народження  доктора юридичних наук, 

професора, академіка НАПрН України Ю. М. Грошевого (м. Харків, 16 

грудня 2016 р. ). – Х.: Право, 2017. – С. 69-76. (0,6 др. арк.). – не увійшло до 

звіту за 2016 р. 

 2. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних 

методик // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія»: зб. наукових праць. – Т. ХIХ. – Одеса: НУ «Одеська юридична 

академія», 2017. – С. 437-444. (0,5 др. арк.). 
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3. Проблеми удосконалення науково-технічного забезпечення слідчої 

діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред. кол.:          

В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2017. – Вип. 33. – С. 121-133 (0,5 др. арк.).  

4. Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності // 

Вісник Національної академії правових наук України. – Вип. 2 (89). – 2017. – 

Х.: Право, 2017. – С. 211-213. (0,5 др. арк.). 

5. Рецензія на монографію Е. Б. Сімакової-Єфремян «Комплексні 

судово-експертні дослідження: теорія та практика»  // Вісник Національної 

академії правових наук України. – Вип. 3 (90). – 2017. – Х.: Право, 2017. – С. 

211-215. (0,5 др. арк.). 

6. Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних 

операцій у криміналістиці // Теорія та практика суд. експертизи і 

криміналістики. – Х.: Право, 2017. – Вип. 17. – 19-30 (0,6 др. арк.). 

7. Вплив наукових ідей професора Салтевського М.В. на розвиток 

сучасної криміналістики та судової експертизи // Теорія та практика суд. 

експертизи і криміналістики. – Х.: Право, 2017. – Вип. 17. (0,8 др. арк.). 

 Тези наукових доповідей та повідомлень на конференціях: 

1. Вплив наукових ідей Л. Ю. Ароцкера на формування концепції 

тактичних операцій у судовому провадженні // Ароцкерівські читання: зб. 

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 25 трав.  2017 р.). – Х.: Право, 

2017. – С. 7-9. (0,3 др. арк.). 

2. Актуальні проблеми комплексного застосування тактичних засобів у 

протидії злочинності // International Scientific-Practical Conference 

Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and 

Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz. - 204 pages. - 

Р. 194-197. ( 0,3 др. арк.). 

3. Місце тактичних операцій у процесі кримінального провадження // 

Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики: зб. матер.в 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 грудня 2016 р.). – Х.: ХНУВС, 2017. 

– С. 301-304. (0,3 др. арк.). 
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4. Криміналістична профілактика в структурі методики розслідування 

злочинів корупційної спрямованості // Світ без корупції: міф чи реальність?: 

матер. дискусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та 

проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі»  (м. Харків, 3-6 жовтня 

2017 р.). – Х.: Право, 2017. – С. 123-127. (0,3 др. арк.). 

5.. Салтевський Михайло Васильович – видатний науковець і фундатор 

криміналістики // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : 

зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2017 р.). – Х.: 

Право, 2017. – С. 9-11.  ( 0,3 др. арк.). 

6. Роль професора Салтевського Михайла Васильовича у становлені та 

розвитку криміналістики // Сучасні  тенденції розвитку криміналістики та 

кримінального процесу: матер. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від 

дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 р.). – 

Х.: ХНУВС, 2017. – С. 32-35. (0,3 др. арк.). 

7. Салтевський Михайло Васильович – учений, педагог, учитель, 

засновник наукової школи у криміналістиці // З нагоди 100-річчя від дня 

народження професора М. В. Салтевського: матер. кругл. столу (м. Харків, 30 

жовтня  2017 р.). – Х.: Право, 2017. – С. 17-19.  (0,25 др. 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. Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності // 

Вісник Національної академії правових наук України. – Вип. 2 (89). – 2017. – 

Х.: Право, 2017. – С. 211-213 (0,5 др. арк.). – Index Copernicus. 

2. Рецензія на монографію Е. Б. Сімакової-Єфремян «Комплексні 

судово-експертні дослідження: теорія та практика // Вісник Національної 

академії правових наук України. – Вип. 3 (90). – 2017. – Х.: Право, 2017. – С. 

211-215 (0,5 др. арк.) – Index Copernicus. 
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 3. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних 

методик // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія»: зб. наук. праць. – Т. ХIХ. – Одеса, НУ «Одеська юридична 

академія», 2017. – С. 437-444 (0,5 др. арк.) – Index Copernicus. 

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

– член редколегії Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого); 

– член редколегії 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). 

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:  

Член спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у Національному 

університеті «Одеська юридична академія». 

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.).  

  

Професор      Шевчук В. М. 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

криміналістики (протокол № 5 від 08.12. 2017 р.). 

Зав. лабораторією     Дуднікова І. Є. 


