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1. Прізвище, ім’я та по батькові  Яремчук Вікторія Олегівна. 

2. Вчене звання, посада  канд. юрид. наук, асистент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи:  «Інноваційні підходи 

щодо залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій» 1,5 

друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Інноваційні підходи 

щодо залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій»  2,05 

друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження: – опубліковано 3 наукові статті і тези наукової 

доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  комплексно досліджено 

новітні проблеми, що виникають у слідчого при запрошенні спеціаліста, 

групи чи бригади спеціалістів. Висвітлено проблемні аспекти  щодо 

визначення слідчим необхідних видів спеціальних знань,  мети запрошення 

спеціаліста, доцільної форми його виклику, а також з якої установи буде 

запрошено спеціаліста. Досліджено актуальні питання участі декількох 

спеціалістів при плануванні слідчих (розшукових) дій, участі групи 

спеціалістів одного або різних профілів під час пред’явлення для впізнання, 

відібрання зразків для експертизи. Розкрито консультаційну допомогу  

декількох спеціалістів, що здійснюється  після проведення слідчої 

(розшукової) дії. Запропоновано форми допомоги спеціаліста при організації 

проведення слідчих (розшукових) дій. Визначено сучасні  форми допомоги 

спеціаліста при плануванні окремих негласних слідчих (розшукових) дій. 
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9. Видавнича діяльність: 

Статті:  

1. Залучення групи  спеціалістів при розслідуванні злочинів /  В. О. 

Яремчук  // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. Нац. 

юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – Вип. 2 (12). (0,6 д.а.). 

2. Організація залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) 

дій /  В. О. Яремчук  // Проблеми законності: міжнародне наук. фахове вид. 

Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – Вип.139. (0,6 д.а.). 

3.   Участь спеціаліста при плануванні розслідування злочину /  В. О. 

Яремчук  // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. 

пр. – 2017. – Вип.17. – С. 101-109 (0,6 д.а.). 

Тези доповіді 

Порядок залучення спеціаілста до розслідування злочинів /  В. О. Яремчук  // 

З нагоди 100-річчю від дня народження професора М. В. Салтевського (30 

жовтня 2017 р., м. Харків).– Х.: Право, 2017. – С.76-78 (0,25 д.а.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних: 

 1. Залучення групи  спеціалістів при розслідуванні злочинів /  В. О. Яремчук  // 

Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. Нац. юрид. ун-ту ім. 

Ярослава Мудрого. – 2017. – Вип. 2 (12).  (0,6 друк. арк.)  ( Index Copernicus, РІНЦ). 

2. Організація залучення спеціаілста при проведенні слідчих (розшукових) дій /  В. 

О. Яремчук  // Проблеми законності: міжнародне наук. фахове вид. Нац. юрид. ун-

ту ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – Вип.139.(0,6 друк. арк.). ( Index Copernicus, 

РІНЦ).  

 

                               Асистент                                                             Яремчук В. О. 
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