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КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2017 РІК 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

РОБІТ КАФЕДРИ. 

1.1. Науково-дослідна робота кафедри криміналістики у 2017 році 

здійснювалася відповідно до Цільової комплексної програми «Проблеми 

криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» 

(номер державної реєстрації  № 0111u000956). Наукові керівники програми – 

д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю., д.ю.н., проф. Журавель В.А.  

Науково-нормативним обґрунтуванням досліджень є Цільова 

комплексна програма та план заходів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого по її виконанню. 

1.2. 

1. Шепітько В. Ю., д.ю.н., професор 

«Проблеми використання криміналістичних знань у змагальному 

судовому провадженні», 2,0друк. арк. 

Опубліковано 9,59  друк. арк. 

Монографії: 

«Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності 

органів кримінальної юстиції». Розділи: «Інновації у техніко-

криміналістичному забезпеченні діяльності органів кримінальної 

юстиції»; «Застосування інновацій та інформаційних технологій у 

діяльності органів кримінальної юстиції» (§ «Встановлення особи 

злочинця за допомогою сучасних інформаційних технологій»; 

«Інноваційні підходи до використання спеціальних знань у 

правозастосовній діяльності» (§§ «Використання спеціальних знань в 

умовах сучасного кримінального судочинства в Україні», «Інновації в 

судовій експертизі», 2,1 друк. арк. 



Статті:  

«Нейтралізація протидії розслідування злочинів (судовий розгляд 

кримінальних справ», «Щорічник українського права», № 9 0,5/0,25 

друк. арк.  

«Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення 

розслідування вбивств», «Вісник Національної академії правових наук 

України», № 1 (88), 0,5/0,12 друк. арк. 

«Проблеми типізації окремих криміналістичних методик», «Наукові 

праці Національного університету «Одеська юридична академія», том 

XIX, 0,5 друк. арк. 

«Интегративная функция криминалистики и ее роль в реализации 

стратегических задач противодействия преступности в современных 

условиях», «Криминалистика и судебная экспертология», ч. 1, 0,5 друк. 

арк. 

«Шлях до науки: факти, лише факти», «Вибрані праці В.В. Тищенко», 

0,1 друк. арк. 

«Criminlaistic strategy and trends in criminlastics», «Дні Арчибальда 

Рейсса», 0,5/0,25друк. арк. 

«Цільове призначення криміналістичних знань та прагнення до 

європейських стандартів у протидії злочинності», «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики», № 17, 0,5друк. арк. 

Тези: 

«Новели процесуальної регламентації допиту експерта і його тактика», 

«Ароцрівські читання», 25 травня 2017 р., м. Полтава, 0,2 друк. арк. 

«Формування  та застосування криміналістичних методик розслідування 

злочинів корупційної спрямованості», «Право та проблеми талого 

розвитку в глобальному світі», 3-6 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

«Михайло Васильович Салтевський – знаний криміналіст судовий 

експерт,винахідник і новатор»: «З нагоди 100-річчя від дня народження 



професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,25друк. 

арк. 

«Роль професора М.В. Салтевського у формуванні методологічних засад 

криміналістики», «Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики», 7-8 листопада 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

Довідкова література: 

«Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та 

сучасності (до 100-річчя від дня народження)», бібліографічний 

покажчик,  8,53/ 4,32 друк. арк. 

2. Шевчук В.М., д.ю.н., професор 

«Наукові передумови формування інновації у криміналістичній теорії 

тактичних операцій», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 10,53 друк. арк. 

Статті: 

«Проблеми формалізації та творчого підходу в слідчій та судовій 

діяльності», «Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні 

тенденції», 0,6 друк. арк. 

«Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних 

методик», «Наукові праці Національного університету «Одеська 

юридична академія», Т. ХIХ, 0,5 друк. арк. 

«Проблеми удосконалення науково-технічного забезпечення слідчої 

діяльності», «Питання боротьби зі злочинністю», № 33, 0,5 друк. арк.  

«Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності», 

«Вісник Національної академії правових наук України», № 2 (89), 0,5 

друк. арк. 

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

експертні дослідження: теорія та практика», «Вісник Національної 

академії правових наук України», № 3 (90), 0,5 друк. арк. 

«Наукові передумови та методологічні засади формування тактичних 

операцій у криміналістиці», «Теорія та практика суд. експертизи і 



криміналістики», № 17, 0,6 др. арк. 

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

сучасної криміналістики та судової експертизи», «Теорія та практика 

суд. експертизи і криміналістики», № 17, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

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

тактичних операцій у судовому провадженні», «Ароцкерівські читання», 

25 травня  2017 р., м. Полтава, 0,3 друк. арк. 

«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», January 27-28, 2017. Sandomierz, 0,3 друк. арк. 

«Місце тактичних операцій у процесі кримінального провадження», 

«Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики»,20 

грудня 2016 р., м. Харків), 0,3 друк. арк. – не увійшли до звіту за 2016 р. 

«Криміналістична профілактика в структурі методики розслідування 

злочинів корупційної спрямованості», «Право та проблеми сталого 

розвитку в глобалізованому світі», 3-6 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,3 

друк. арк. 

«Салтевський Михайло Васильович – видатний науковець і фундатор 

криміналістики», «Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики», 7-8 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Роль професора Салтевського Михайла Васильовича у становлені та 

розвитку криміналістики» «Сучасні  тенденції розвитку криміналістики 

та кримінального процесу», 8 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Салтевський Михайло Васильович – учений, педагог, учитель, 

засновник наукової школи у криміналістиці», «З нагоди 100-річчя від 

дня народження професора М. В. Салтевського», 30 жовтня  2017 р., м. 

Харків,  0,25 др. арк.  

 



Довідкова література: 

«Михайло Васильович Салтевський – видатний криміналіст минулого та 

сучасності (до 100-річчя від дня народження)», бібліографічний 

покажчик,  8,53/ 4,21 друк. арк. 

 3. Іванов В. Г., д.т.н., професор 

«Інноваційні методи та технології аналізу, стиснення і захисту цифрових 

даних», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 3,15  друк. арк. 

Монографії: 

«Інформаційні технології: проблеми та перспективи», Розділи  

«Параллельные и последовательные структуры Хаара для цифровой 

обработки сигналов», «Сжатие данных портретных изображений», 2,0 

друк. арк. 

Статті: 

«Синтез сигналов рядами Хаара в двоичной системе счисления», 

«Интернаука», №15, 0,4 друк. арк. 

        Тези: 

«Модификация базовых алгоритмов компрессии изображений в JPEG-

формате», «Теорія і практика сучасної науки», 24-25 лютого 2017 р., м. 

Дніпро, 0,25 друк. арк. 

«Параллелные и последовательные структуры Хаара для цифровой 

обработки сигналов», «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії», 

20-21 квітня 2017 р., м. Харків, 0,15 друк. арк. 

«Сжатие данных портретных изображений», «Проблеми і перспективи 

розвитку ІТ-індустрії», 20-21 квітня 2017 р., м. Харків, 0,15 друк. арк.  

«Захист цифрових фотографій від підробок і незаконного копіювання 

методами стеганографії», «З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. 

арк. 

 



4. Дудніков А. Л., к.ю.н., доцент 

«Проблеми розробки взаємозв’язків елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері економічної діяльності », 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,55 друк. арк. 

Статті: 

«Проблеми встановлення взаємозв’язків між способом та іншими 

елементами криміналістичної характеристики злочинів у сфері 

економічної діяльності», «Вісник Національного університету ім.             

В. Н. Каразіна»,  № 24, 0,8 друк. арк. 

«Спосіб злочину у сфері економічної діяльності як системо утворюючий 

елемент криміналістичної характеристики», «Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики», № 17, 0,5 друк. арк.  

Тези: 

«Щодо взаємозв’язку між способом злочину у сфері економічної 

діяльності та його криміналістичними ознаками», «З нагоди 100-річчя від 

дня народження професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. 

Харків, 0,25 друк. арк. 

5. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доцент 

«Інноваційна функція тактичних рішень», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

«Оптимізація тактичних рішень – умова ефективності слідчої 

діяльності», «Проблеми боротьби зі злочинністю», № 32, 0,6 друк. арк. 

«До питання про предмет тактичного рішення під час розслідування 

злочинів», «Наукові праці Національного університету «Одеська 

юридична академія», Т. 19, 0,5 друк. арк. 

«Алгоритми при прийнятті тактичних рішень», «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики», 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Проф. М. В. Салтевський: внесок у розвиток судової фотографії», «З 



нагоди 100–річча від дня народження професора М. В. Салтевського», 

30 жовтня 2017р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

«Тактичні рішення в криміналістиці: виникнення проблеми», «Актуальні 

питання судової експертизи та криміналістики», 7-8 листопада 2017р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк.  

5. Марушев А. Д., к.ю.н., доцент 

«Особливості висунення слідчих версій та планування розслідування з 

кримінального банкрутства», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,9 друк. арк. 

Статті: 

«Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до 

банкрутства», «Вісник Харківського національного університету ім.                 

В. Н. Каразіна», № 24, 0,5 друк. арк.  

«Особливості планування розслідування кримінальних банкрутств», 

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», № 5, 0,6 друк. арк. 

«Особливості висування типових слідчих версій при розслідування 

кримінальних банкрутств», «Порівняльно-аналітичне право», № 4, 0,6 

друк. арк. 

Тези: 

«Класифікація типових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів, 

пов’язаних з кримінальним банкрутством», «З нагоди 100-річчя від дня 

народження професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

7. Чорний Г. О., к.ю.н., доцент 

«Організаційні засади розслідування злочинів терористичної 

спрямованості», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

«Розслідування злочинів терористичної спрямованості: питання    

формування методики на сучасному етапі», «Вісник Харківського 



національного університету ім. В.Н. Каразіна», № 24, 0,5 друк. арк. 

«Сліди вибуху як складова криміналістичної характеристики типової 

слідової картини злочинів терористичної спрямованості», «Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики», № 17, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Кореляційна залежність в структурі розслідування злочинів корупційної   

та терористичної спрямованості», «Світ без корупції: міф чи 

реальність?», 4 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Сліди застосування вибухових пристроїв: криміналістичний аналіз», 

«Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 

20 жовтня  2017р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Питання формування методики розслідування злочинів терористичнох 

спрямованості», «Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики», 7-8 листопада 2017р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Тактичні особливості огляду місця вчинення вибуху при розслідуванні 

злочинів терористичної спрямованості», «З нагоди 100-річчя від дня 

народження професора М. В. Салтевського», 30 листопада 2017 р., м. 

Харків 0,25 друк. арк. 

8. Курман О. В., к.ю.н., доцент 

«Відомості в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах як предмет 

злочинного посягання», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

«Способи несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», «Право і суспільство», 

№ 4, 0, 5 друк. арк. 

«Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання в 

роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), 



автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку», «Науковий вісник Херсонського державного 

університету», № 4, 0, 5 друк. арк. 

Тези: 

«Деякі проблеми використання спеціальних економічних знань у 

кримінальному судочинстві», «З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора М. В. Салтевського, 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0, 25 друк. 

арк. 

«Злочинні посягання на інформацію з обмеженим доступом: прогалини 

в законодавстві та проблеми розслідування», «Політико-правові 

реформи та становлення громадянського суспільства в Україні», 6-7 

жовтня 2017 р., м. Херсон, 0, 25 друк. арк. 

«Ревізії у кримінальному судочинстві: проблеми та протиріччя у 

законодавстві», «Верховенство права та правова держава», 15-16 вересня 

2017 р., м. Ужгород, 0, 25 друк. арк.  

«Проблемні питання визначення інформації з обмеженим доступом як 

предмету злочинного посягання», «Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах», 25-26 серпня 2017 р., м. Запоріжжя, 0,25 

друк. арк. 

9. Семеногов В. В, к.ю.н., доцент 

«Форми протидії розслідуванню злочинів та шляхи їх подолання», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Статті: 

«Особливості висунення версій при виявленні ознак протидії 

розслідуванню», «Порівняльно-аналітичне право», № 5, 0,6 друк. арк. 

«Використання спеціальних знань для викриття протидії 

розслідуванню», «Право і суспільство»,  № 6, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Проблемы преодоления противодействия при расследовании пре 



ступлений», «З нагоди 100-річчя від дня народження професора                     

М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

«Інсценування як одна з форм протидії розслідуванню», «Інновації в 

науці. Перспективи розвитку», 15-16 грудня 2017 р., м. Чернівці, 0,3 

друк. арк. 

10. Білоус В. В., к.ю.н., доцент 

«Засоби, види і методи аерофотозйомки та напрями її ви користування у 

криміналістиці», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 5,4 друк. арк. 

Монографії: 

«Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності 

органів кримінальної юстиції». Параграфи «Встановлення особи 

злочинця за допомогою сучасних інформаційних технологій», 

«Запобігання та протидія злочинцям у сфері господарської діяльності 

шляхом використання інформаційних технологій» розділу 

«Застосування інноваційних та інформаційних технологій у діяльності 

органів кримінальної юстиції», 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Порушення права на захист як засіб протидії реалізації принципу 

змагальності в кримінальному процесі»,  «Криміналіст 

Першодрукований», № 13, 0,6/0,3 друк. арк. (не увійшла до звіту за 2016 

р.). 

«Особливості кримінально-правової класифікації та розслідування 

незаконного збагачення», «Криміналіст Першодрукований», № 13, 

0,8/0,2 друк. арк. (не увійшла до звіту за 2016 р.). 

«Стан і перспективи впровадження прогресивних інформаційних 

технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського 

порядку», «Судова та слідча практика», № 3,  0,5 друк. арк. 



«Актуальні питання впровадження повного фіксування судового 

процесу технічними засобами», «Национальный юридический журнал: 

теория и практика», № 2, 0,6 друк. арк. 

«Про Anti-Drone Squad в Україні та світі», «Науковий вісник 

Херсонського державного університету», № 2, т. 2, 0,5 друк. арк. 

«Інноваційні підходи до фіксування грошей, як речових доказів у 

кримінальному провадженні», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 17, 0,6/0,3 друк. арк. 

Тези: 

«Нові криміналістичні підходи щодо протидії корупції», «Актуальна 

юриспруденція», 8 грудня 2016 р., м. Київ, 0,3/0,15 друк. арк. (не 

увійшли до звіту за 2016 р.). 

«Криміналістичне вчення про фіксацію доказової інформації у процесі 

взаємодії суспільства і держави», «Право, суспільство і держава: форми 

взаємодії», 13-14 січня 2017 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

«Наукові криміналістичні рекомендації і пріоритетні напрями 

реформування національного законодавства», «Реформування 

національного та міжнародного  права: перспективи та пріоритети», 20-

21 січня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

«Перспективні напрями удосконалення законодавства з питань 

функціонування та розвитку сектору безпеки і оборони України», 

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку», 10-11 лютого 2017 р., м. Херсон, 0,2 друк. арк. 

«Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в Україні», «Актуальна 

юриспруденція» 23 лютого 2017 р., м. Київ, 0,3/0,15 друк. арк. 

«Криміналістичний відеозапис і повнота фіксування судового процесу 

технічними засобами», «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє», 19 травня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 



«Щодо протидії фіктивному підприємництву на міжнародному рівні», 

«Верховенство права та правова держава», 15-16 вересня 2017 р. м. 

Ужгород, 0,2 друк. арк. 

«Актуальні напрями розвитку криміналістичного відеозапису», «З 

нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського», 30 

жовтня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

11. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доцент 

«Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, що 

вчиняються за допомогою обману» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті:  

«Забезпечення прав особи при примусовому відібранні біологічних 

зразків для проведення експертизи», «Visegrad Journal on Human Rights», 

№ 6, 0,6 друк. арк.  

Тези: 

«Криміналістична класифікація злочині, що вчиняються за допомогою 

обману», «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії», 1-2 грудня 2017 р., м. Харків, 0,3друк. арк. 

«Форми використання спеціальних знань під час розслідування 

злочинів, що вчиняються за допомогою обману», «Теорія і практика 

сучасної юриспруденції», 8-9 грудня 2017 р., м. Київ, 0,3 друк. арк. 

«Участь спеціаліста та експерта у розслідуванні злочинів, що 

вчиняються за допомогою обману», «Правовий розвиток суспільства і 

держави: традиції та новації», 7 грудня, 2017 р., м. Київ, 0,3 друк. арк. 

12. Негребецький В. В., к.ю.н., доцент 

«Порівняння як метод пізнання при проведенні слідчих (розшукових) 

дій», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Статті: 

«Законодавча регламентація перевірки показань на місці як умова 



ефективності боротьби зі злочинністю», «Підприємництво, господарство 

і право», № 4, 0,5 друк. арк. 

«Порівняння як метод пізнання під час проведення слідчих 

(розшукових) дій»,  «Підприємництво, господарство і право», № 5, 0,5 

друк. арк. 

«Порівняння як основа тактики перевірки показань на місці», 

«Підприємництво, господарство і право», № 6, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Біометричні технології в криміналістиці: перспективи використання», 

«З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського», 

30 жовтня 2017 р., м. Харків,  0,2 друк. арк. 

13. Фунікова О. В. к.ю.н., доцент 

«Психологічні особливості професійної компетентності слідчого», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Статті: 

«Категорія діяльності в контексті криміналістичних досліджень», 

«Право і суспільство», № 6, 0,6 друк. арк.  

«Комунікативні технології як категорія криміналістичної тактики», 

«Приватне та публічне право», № 4, 0,8 друк. арк.   

Тези: 

«Криміналістичні засади процесуальної діяльності», «З нагоди 100-річчя 

від дня народження професора М.В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., 

м. Харків, 0,2 друк. арк. 

14. Костенко М.В., к.ю.н, доцент 

«Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

 

 



Статті: 

«Напрями вдосконалення юридичної освіти в Україні на етапі її  в 

європейський освітній простір», «Legal education in modern university», 

0,5 друк. арк. 

«Щодо особливостей розслідування злочинів, вчинених організованими 

групами // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна», № 24, 0,5 друк. арк. 

«Використання знань психології в досудовому розслідуванні», «Форум 

права», № 4, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Проблема почеркознавства в наукових дослідженнях                              

М. В. Салтевського та на теперішній час», «З нагоди 100-річчя від дня 

народження професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

 15. Капустіна М. В., к.ю.н., доцент 

«Інформаційні засоби забезпечення розслідування у сфері надання 

медичної допомоги: поняття, ознаки, значення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Огляд документів при розслідуванні ятрогенних злочинів», «Науковий 

вісник Херсонського державного університету», № 6, 0,9 друк. арк. 

Тези: 

«Криміналістичні засоби протидії злочинності», «Ароцкерівські 

читання», 25 травня 2017 р., м. Полтава, 0,3 друк. арк. 

 «Використання результатів відомчого контролю при розслідуванні 

ятрогенних злочинів»,  «З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора  М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. 

арк.  

 

 



 16.  Алєкєсйчук В. О., к.ю.н., доцент 

«Історія формування та сучасний стан засобів криміналістичного 

забезпечення судової діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,05 друк. арк. 

Статті: 

«Щодо визначення підходів у формуванні системи засобів методико-

криміналістичного забезпечення судового розгляду в кримінальному 

провадженні», «Право та державне управління», № 4,  0,7 друк. арк. 

«Актуальні питання криміналістичної методики розслідування та 

судового розгляду у кримінальному провадженні по насильницьких 

злочинах, що вчиняються в родині», «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів», 0,55 друк. арк. 

Тези: 

«Розвиток ідей криміналістичного забезпечення судового розгляду у 

кримінальному провадженні», «З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора М. В. Салтевського», 30 жовтня  2017 р., м. Харків, 0,25 друк. 

арк. 

«Планування судової діяльності у кримінальному провадженні 

(проблеми криміналістичного забезпечення)», «Концепція розвитку 

правової держави в Україні», 13-14 жовтня 2017 р., м. Київ, 0,25 друк. 

арк. 

«Криміналістичні проблеми використання досліджень на поліграфі у 

кримінальному провадженні в Україні», «Сучасна наукова дискусія: 

питання юриспруденції», 20-21 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. 

арк. 

17. Ломоносов Ю. В., к.т.н., доцент 

«Використання автоматичної та нечіткої класифікації символів для 

обробки цифрових зображень тексту та можливість їх застосування в 

судової експертизі», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  2,5  друк. арк. 



Монографія: 

«Інформаційні технології: проблеми та перспективи», Розділ «Методы 

повышения качества классификации символов при обработке текстовых 

изображений», 1,0 друк. арк. 

Статті: 

«Сжатие реалистичных изображений на основе сегментации и 

контуризации информативных областей», «Актуальні питання сучасної 

науки», № 1, 1,2 друк. арк. 

Тези: 

«Анализ методов классификации символов при обработке изображения 

текста», «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії», 20–21 квітня 

2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк.  

«Ідентифікація та розташування IP-адрес», «З нагоди 100-річчя від дня 

народження професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 

0,2 друк. арк. 

18. Мазниченко Н. І., ст. викладач 

«Аналіз можливостей підвищення надійності захисту інформаційних 

ресурсів комп’ютерних систем на основі систем ідентифікації 

користувачів», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано  1,9  друк. арк. 

Статті: 

«Посилена ідентифікація і аутентифікація користувача комп'ютерних 

систем на основі клавіатурного почерку», «Актуальные научные 

исследования в современном мире, № 2 (22), (0,4 друк. арк.).  

«Підвищення захищеності інформаційних ресурсів комп’ютерних систем 

на основі систем ідентифікації користувачів», «Актуальні питання сучасної 

науки», № 1, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

«Автоматичний аналіз текстів електронних документів», «Сучасні 

тенденції розвитку української науки, 6-7 травня 2017 р., м. Переяслав-



Хмельницький, 0,2 друк. арк. 

«Використання клавіатурного почерку для посилення ідентифікації і 

аутентифікації користувачів комп’ютерних систем»,  «Наука та інновації», 

30-31 січня 2017 р. м. Чернівці, 0,2 друк. арк. 

«Використання комплексних систем ідентифікації та аутентифікації 

користувача для підвищення надійності захисту комп’ютерної інформації»,  

«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 

становлення», 2 березня 2017 р., м. Тернопіль, 0,2 друк. арк.  

«Захист конфіденційної інформації в комп’ютерних системах», «Безпека 

людини, суспільства, держави», 28 жовтня 2017 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

19. Яремчук В. О., к.ю.н., асистент 

«Інноваційні підходи щодо залучення спеціаліста до проведення слідчих 

(розшукових) дій», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,05 друк. арк. 

Статті: 

«Залучення групи  спеціалістів при розслідуванні злочинів», «Теорія і 

практика правознавства», № 2 (12), 0,6 друк. арк. 

«Організація залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) 

дій», «Проблеми законності», № 139, 0,6 друк. арк. 

«Участь спеціаліста при плануванні розслідування злочину», «Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики», № 17, 0,6 друк. арк. 

Тези: 

«Порядок залучення спеціаліста до розслідування злочинів», «З нагоди 

100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського», 30 жовтня 

2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

20. Латиш К. В., к.ю.н., асистент 

«Організація і планування розслідування вандалізму: інноваційний 

підхід», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 14,75  друк. арк. 

 



Монографії: 

«Розслідування вандалізму: криміналістична характеристика та 

організаційно-тактичні основи», 14,5 друк. арк. 

Тези: 

«Ідентифікація за фото- та відео зображенням: сучасні тенденції», круглий 

стіл, присвячений 100-річчю від дня народження професора                        

М. В. Салтевського, 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

 21. Колеснікова І.А., к.ю.н.,  асистент 

«Тактичні моделі в системі засобів криміналістичної тактики», 1,5 друк. 

арк. 

     Опубліковано 1,5  друк. арк. 

Статті: 

«Тактичні моделі як засоби криміналістичної тактики», «Право та 

державне управління», № 4, 0,6 друк. арк. 

«Тактична модель процесу оцінки достовірності показань свідків», 

«Юридичний науковий електронний журнал»,№ 6, 0,7 друк. арк.  

Тези: 

«Моделювання події злочину під час допиту свідків», «З нагоди 100-річчя 

від дня народження професора М. В. Салтевсьокого», 30 жовтня 2017 р., 

м. Харків, 0,2 друк. арк. 

22. Спасенко К. О., к.ю.н., асистент 

«Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів проти 

безпеки виробництва»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

        Статті: 

    «Правові, організаційні й тактичні аспекти взаємодії слідчих та інших    

органів у процесі розслідування порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою», «Науковий вісник 

Ужгородського національного університету», № 46, 0,5 друк. арк. 

«Початковий етап розслідування порушень правил безпеки під час 



виконання робіт з підвищеною небезпекою»,  «Порівняльно-аналітичне 

право», № 4, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Окремі аспекти тактики проведення першочергових слідчих (розшукових) 

дій при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», «Актуальні проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його вдосконалення», 13-14 жовтня 2017, м. Одеса, 

0,2 друк. арк.  

«До питання призначення гірничо-технічної експертизи при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», «Юридична осінь 2017 р., 16 листопада 2017, м. Харків, 0,2 

друк. арк. 

«Окремі питання призначення судових експертиз при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», «З нагоди 100-річчя від дня народження професора                   

М. В. Салтевського, 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

 23. Демидова Є. Є., асистент 

«Проблеми залучення судового експерта до участі у кримінальному 

провадженні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Статті: 

«Деякі проблеми залучення судового експерта у кримінальному 

провадженні», «Науковий вісник Ужгородського національного 

університету»,  № 46, 0,5 друк. арк. 

«Судовий експерт як учасник кримінального провадження», «Науковий 

вісник Херсонського державного університету», № 4 (том 2), 0,7 друк. арк. 

Тези: 

«Залучення судового експерта до кримінального провадження стороною 

захисту: проблеми та напрямки їх вирішення», «Актуальні питання судової 



експертизи та криміналістики», (7-8 листопада 2017 р., м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

«Допит судового експерта у кримінальному провадженні: проблеми та 

напрямки їх вирішення», «З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора  М. В. Салтевського», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. 

арк. 

24. Домашенко О. М.,  асистент 

«Методи  виявлення та нейтралізації тактичних помилок, які 

допускаються під час проведення слідчих (розшукових) дій», 1,0 друк. 

арк. 

       Опубліковано 1,1 друк. арк. 

       Статті: 

«Критерії співвідношення тактичного ризику і тактичних помилок у 

слідчий діяльності»,  «International academy journal Web of Scholar, № 9 

(18).  0,6 друк. арк. 

Тези: 

«Підстави класифікації тактичних помилок у слідчій діяльності», «З 

нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського», 30 

жовтня 2017 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

«Методи виявлення тактичних помилок у слідчій діяльності», «Актуальна 

юриспруденція», 7 грудня 2017 р., м. Київ, 0,3 друк. арк. 

25. Баранчук В. В., асистент 

«Проблеми застосування рефлексивного моделювання при допиті», 1,0 

друк.  

Опубліковано 1,0 друк. арк. 

Тези: 

«Проблеми формування психологічного контакту при допиті в умовах 

тактичного ризику», «З нагоди 100-річчя від дня народження професора             

М. В. Салтевского», 30 жовтня 2017 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Встановлення психологічного контакту при допиті: соціальні та 



психологічні чинники», «Правові реформи: міжнародний і український 

досвід», 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, 0,25 друк. арк. 

«Роль психологічного контакту під час спілкування в діяльності 

детектива», «Всеукраїнський саміт приватних детективів», 30 листопада 

2017 р., м. Дніпро, 0,25 друк. арк. 

«Психологічні особливості встановлення психологічного контакту у 

конфліктних ситуаціях допиту», «Криміналістичні та кримінально-

процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування», 27 листопада 

2017 р., м. Одеса, 0,25 друк. арк. 

  1.3. Викладачів, які не виконали план  НДР за  2017 рік немає.  

  1.4. Кафедра не здійснювала діяльність на господарських засадах. 

1.5. Актуальність виконаних викладачами кафедри наукових 

досліджень визначається необхідністю криміналістичного забезпечення 

боротьби зі злочинністю, а також вироблення наукових рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності правозастосовних органів та 

впровадження новітніх методів, прийомів та засобів щодо розкриття, 

розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ. 

Актуальність цих наукових досліджень визначається також здійсненням 

реформування органів кримінальної юстиції та пропонуванням наукових 

підходів щодо реорганізації судових та правоохоронних органів з метою 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці 

криміналістичних засобів, формуванні концептуальних засад діяльності 

органів кримінальної юстиції: 

– розроблено теоретичну концепцію та практичні рекомендації для сторін 

судового провадження (проф. Шепітько В.Ю.); 

  – розроблено теоретичну концепцію формування інноваційного 

підходу у розвитку криміналістичної теорії тактичних операцій (проф. 

Шевчук В.М.); 

– отримали подальший розвиток та узагальнення інноваційні методи, 



моделі та інформаційні технології стиснення даних портретних зображень на 

основі вейвлет перетворень і виділення об'єктів, які можуть бути використані 

в криміналістичних системах портретної ідентифікації, а також інноваційні 

технології побудови паралельних і послідовних структур Хаара для цифрової 

обробки сигналів різної фізичної природи (проф. Іванов  В. Г.); 

– досліджено проблемні питання криміналістичних взаємозв’язків 

способу злочину у сфері економічної діяльності з іншими елементами 

криміналістичної характеристики. На підставі цього аналізу зроблено 

висновки щодо місця способу злочину у системі елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері економічної діяльності та значення такого 

підходу для модернізації та удосконалення методик розслідування (доц.         

Дудніков А. Л.); 

 – визначено інноваційні підходи щодо функцій тактичних рішень в 

криміналістиці (доц. Булулуков О. Ю.); 

– з урахуванням специфіки функціональних завдань слідчого у процесі 

розслідування кримінального банкрутства запропоновано новий науковий 

підхід до розуміння та типізації слідчих ситуацій та слідчих версій  (доц. 

Марушев А. Д.); 

–  розглянуто та проаналізовано особливості організації розслідування 

злочинів терористичної спрямованості, визначено проблемні питання щодо 

взаємодії правоохоронних органів з іншими державними установами як при 

проведенні окремих слідчих дій, так і при розслідуванні в цілому (доц. 

Чорний Г. О.); 

– запропоновано систематизацію та класифікацію відомостей в 

електронно-обчислюваних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 

системах, комп’ютерних мережах, що стають предметом злочинного 

посягання (доц. Курман О. В.); 

– розглянуто форми протидії розслідуванню злочинів та запропоновані 

шляхи їх викриття та подолання на досудовому розслідуванні (доц. 

Семеногов В. В.); 



– досліджено значення та функції різних прогресивних науково-

технічних засобів та інформаційних технологій і запропоновано напрями і 

способи їх ефективного використання з метою забезпечення розкриття і 

досудового розслідування злочинів, судового провадження і запобігання 

злочинам; продовжено упровадження у криміналістичну практику 

безпілотних літальних технологій та технічних засобів фіксування на 

наукових засадах (доц. Білоус В. В.);  

– визначено форми використання спеціальних знань під час 

розслідування  злочинів, що вчиняються за допомогою обману (доц. 

Мусієнко О. Л.); 

– визначено особливості реалізації методу порівняння при проведенні 

слідчих (розшукових) дій; розглянуто психологічні закономірності, 

специфіку використання та запропоновано тактичні прийоми, засновані на 

цьому методі (доц. Негребецький В. В.); 

– проведено аналіз та визначено структуру психологічних особливостей 

професійної компетентності слідчого (доц. Фунікова О. В.); 

– надано визначення та встановлено ознаки інформаційних засобів в 

забезпеченні розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги; 

– надано визначення та встановлено ознаки інформаційних засобів в 

забезпеченні розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги 

(доц. Капустіна М. В.); 

– визначено особливості розслідування злочинів, вчинених 

організованою групою, сформульовано тактичні завдання щодо встановлення 

ознак організованої групи та засоби їх вирішення, з’ясовано значення 

психологічних знань в досудовому розслідуванні (доц. Костенко М. В.); 

– проаналізовано історію розвитку ідеї криміналістичного забезпечення 

судового розгляду у кримінальному провадженні та визначено напрями 

формування відповідних засобів криміналістичного забезпечення й авторську 

позицію щодо окремих принципів побудови системи розглянутих 

рекомендацій; обґрунтовано актуальність криміналістичного забезпечення 



діяльності судді, виходячи зі змісту поняття доказування та визначення кола 

суб’єктів доказування (доц. Алєксєйчук В. І.); 

 – удосконалено методи класифікації, що застосовуються при стисненні 

файлу з бітональний зображенням тексту, отриманим скануванням або 

цифровим фотографуванням та методи прискорення роботи алгоритмів, що 

класифікують зображення символів, що дає можливість проводити 

дослідження графічних символів в зображенні тексту та можливість 

застосовування алгоритмів статистичного аналізу і класифікації в судовій 

експертизі (доц. Ломоносов Ю. В.); 

– досліджено шляхи вдосконалення систем захисту інформаційних 

ресурсів на основі систем ідентифікації; запропоновано використовування 

комплексних систем ідентифікації, для збільшення кількості ознак з метою 

більш точного визначення особи користувача; визначені найбільш ефективні 

комбінації характеристик користувачів в системах ідентифікації, для 

підвищення надійністі захисту комп’ютерної інформації (ст. викладач 

Мазниченко Н. І.); 

– 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; запропоновано форми 

допомоги спеціаліста при організації проведення слідчих (розшукових) дій 

(к.ю.н., асист. Яремчук В. О.); 

 – запропоновано тактичну модель процесу оцінки достовірності 

показань свідків; обґрунтовано залежність результату моделювання події 

злочину від кожного учасника слідчої (розшукової) дії (к.ю.н., асист. 

Колеснікова І. А.); 



– визначено інноваційні напрямки взаємодії слідчого зі спеціалістами 

відповідних відомств при розслідуванні порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою (к.ю.н., асист. Спасенко К.О.); 

–  досліджено порядок та форму залучення судового експерта як 

стороною захисту, так і стороною обвинувачення у кримінальному 

провадженні, у результаті якого виявлено ряд проблем практичного та 

теоретичного характеру та запропоновано шляхи їх вирішення ( к.ю.н., асист. 

Демидова Є. Є.); 

–  комплексно розроблено криміналістичну характеристику вандалізму 

та визначено основи його розслідування; сформульовано поняття та ознаки 

вандалізму, а також здійснено його класифікацію; встановлено оптимальний 

комплекс слідчих (розшукових) дій та тактику проведення окремих з них 

(к.ю.н., асист. Латиш К.В.); 

– сформульовано основи рефлексивної взаємодії між слідчим 

(прокурором, детективом) та допитуваним, здійснено побудову системи 

тактичних прийомів установлення психологічного контакту (асист.       

Баранчук В. В.); 

 – запропоновано підстави класифікації тактичних помилок у слідчий 

діяльності та визначені основні методи їх виявлення (асист.             

Домашенко О.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

 ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності. 

Надано зауваження та пропозиції щодо проектів Законів України: 

– до Проекту Закону № 6232 «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів», поданого до ВР України 23 березня 2017 р. 

Президентом України  (щодо слідчої, судової та судово-експертної 

діяльності); 

– до Проекту Закону № 6264 «Про судово-експертну діяльність в 

Україні», поданого  до ВР України 30 березня 2017 р. депутатом ВР України 

Лапіним І. О.; 

– до Проекту Закону «Про юридичну (правничу) освіту і загальний 

доступ до правничої професії».  

Крім того надано: 

– пропозиції та зауваження до Проекту Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про створення  Національного фонду досліджень України»;  

– пропозиції та зауваження до проекту Положення про Національний 

фонд досліджень України. 

2.3. Проф. Шепітько В. Ю. є членом Науково-консультативної ради 

Вищого спеціалізовано суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ. 

  2.6. 30 жовтня 2017 р. кафедрою криміналістики сумісно з Інститутом 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 

України та Національною академією правових наук України проведено 

круглий стіл з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних 

наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України                           

провідного фахівця у галузі криміналістики та судової експертизи  Михайла 

Васильовича Салтевського. Науковий захід проводився у стінах у 



Національної академії правових наук України у залі засідань. У заході взяли 

участь ректор Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, 

академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України – В.Я. 

Тацій, перший проректор, доктор юридичних наук, професор, академік НАН 

України – Ю.П. Битяк, президент Національної академії правових наук 

України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України –        

О.В. Петришин, а також провідні науковці, судові експерти, представники 

судових та правоохоронних органів, викладачі, аспіранти та ін. 

  Програму круглого столу склали наукові доповіді та виступи 

професорсько-викладацького складу кафедри криміналістики Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науковців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка             

В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, співробітників 

Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз імені 

Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, представників інших вищих 

навчальних закладів, судових та правоохоронних органів, учнів й 

послідовників наукових ідей професора Михайла Васильовича Салтевського. 

За результатами круглого столу видано збірних тез наукових доповідей. 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів, 

які взяли участь 

Міжнародні 

1. 13-14 січня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Право, 

суспільство і держава: форми взаємодії», 

м. Київ.  

1 

2. 20-21 січня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Реформування 

національного та міжнародного  права: 

перспективи та пріоритети», м. Одеса. 

1 



3. 30-31 січня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Наука та 

інновації», м. Чернівці.  

1 

4. 23 лютого 2017 р. Міжнародна юридична 

науково-практична конференція 

«Справедливість у юриспруденції: теорія 

та практика», м. Київ. 

1 

5. 24-25 лютого 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція «Теорія і 

практика сучасної науки», м. Дніпро.  

1 

6. 26-27 февраля 2017 г. XXIІ 

Международная научная конференция 

«Актуальные научные исследования в 

современном мире», Переяслав-

Хмельницький. 

1 

7. 02 березня 2017 р. Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 

«Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти 

становлення», м. Тернопіль. 

1 

8. 7 квітня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні 

проблеми криміналістичної методики 

розслідування», м. Одеса. 

1  

9. 20-21 квітня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми і 

перспективи розвитку ІТ-індустрії», м. 

Харків). 

2 

10. 19 травня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Традиції та 

новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє», Одеса. 

1 

11.   25 травня 2017 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Ароцкерівські 

читання», м. Полтава. 

3 

12. 26 травня 2017р. 5-й Міжнародний 

круглий стіл «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів», м. Одеса.  

1 

13. 15-16 вересня 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Верховенство права та правова 

держава», м. Ужгород. 

2 

14. 3-6 жовтня 2017 р. Перший Харківський 

міжнародний юридичний форум «Право 

та проблеми сталого розвитку у 

глобалізованому світі», м. Харків. 

2 



15. 4 жовтня 2017 р., IV Міжнародний 

науково-практичний круглий стіл «Світ без 

корупції: міф чи реальність?», м. Харків. 

1 

16. 13-14 жовтня 2017 Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні 

проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його 

вдосконалення», Одеса.  

1 

17. 13-14 жовтня 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Концепція розвитку правової держави в 

Україні», м. Київ. 

1 

18. 7-8 листопада 2017 р., Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики», м. Харків. 

3 

19. 7-8 листопада 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні 

напрямки розвитку судової експертизи та 

криміналістики», м. Харків. 

1 

20. 8 листопада 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні  

тенденції розвитку криміналістики та 

кримінального процесу», м. Харків 

1 

21. 24-25 листопада 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція «Правові 

реформи: міжнародний і український 

досвід», м. Дніпро. 

1 

22. 1-2 грудня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні 

питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії», м. Харків. 

1 

23. 5-7 грудня 2017 р. International conference 

«Contemporary Law: centennial experience 

and prospects», м. Вільнюс, Литва.  

1 

24. 7 грудня 2017 р. Міжнародна юридична 

науково-практична Інтернет-конференція 

«Актуальна юриспруденція», м. Київ. 

1 

25. 7 грудня 2017 р., Міжнародна юридична 

науково-практична конференція 

«Правовий розвиток суспільства і 

держави: традиції та новації», м. Київ. 

1 

26. 8-9 грудня 2017 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Теорія і практика 

сучасної юриспруденції», м. Київ. 

1 



27. 15-16 грудня 2017 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інновації в науці. Перспективи 

розвитку», м. Чернівці. 

1 

Всеукраїнські 

1. 10-11 лютого 2017 р. Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Законодавство України: недоліки, 

проблеми систематизації та перспективи 

розвитку», м. Херсон. 

1 

2. 5 квітня 2017 р. Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція  

«Актуальні питання сучасної науки» року, 

м. Бережани Тернопільська обл. 

2 

3. 6-7 травня 2017 р ІІ Всеукраїнська 

наукова конференція «Сучасні тенденції 

розвитку української науки», м. 

Переяслав-Хмельницький. 

1 

4. 25-26 серпня 2017 р. Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Інтеграція юридичної науки і практики в 

сучасних умовах», м. Запоріжжя. 

1 

5. 6-7 жовтня 2017 р. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Політико-правові 

реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні», м. Херсон 

1 

6. 14 -15 жовтня 2017 р. Третя науково-

практична конференція поліграфологів 

«Дослідження з використанням поліграфу 

в Україні: розвиток галузі та особливості 

становлення професії «поліграфолог», м. 

Київ. 

1 

7. 20 жовтня 2017 р., Всеукраїнська науково-

практична конференція «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення», м. Харків. 

1 

8. 20-21 жовтня 2017 р. Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасна 

наукова дискусія: питання 

юриспруденції», м. Запоріжжя. 

1 

9. 28 жовтня 2017 р. Науково-практична 

конференція «Безпека людини, 

суспільства, держави», м. Київ. 

1 

10. 30 жовтня 2017 р. круглий стіл «З нагоди 

100-річчя від дня народження доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого 

діяча науки і техніки                      М. В. 

Салтевського», м. Харків. 

28 



11. 16 листопада 2017 р., Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Юридична осінь 2017 р.», Харків. 

1 

12. 20 листопада 2017 р. круглий стіл «Харків 

– безпека та правопорядок. Законодавчі 

ініціативи», м. Харків. 

1 

13. 27 листопада 2017 р. Всеукраїнська III 

дистанційна конференція 

«Криміналістичні та кримінально-

процесуальні засоби оптимізації 

досудового розслідування», м. Одеса. 

1 

14. 30 листопада 2017 р. «Всеукраїнський 

саміт приватних детективів», м. Дніпро. 

1 

 

2.8. Участь викладачів у зарубіжних конференція: 

  1) XIII міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика та 

судова експертологія: наука, навчання, практика» (13-15 вересня 2017 р., 

Литва) – проф. Шепітько В. Ю.  

 2) міжнародна наукова конференція «Дні Арчибальда Рейсса» (7-9 

листопада 2017 р., Сербія) – проф. Шепітько В. Ю. 

 3) International conference «Contemporary Law: centennial experience and 

prospects» (5-7 грудня 2017 р., м. Вільнюс, Литва) – проф. Шепітько В. Ю. 

4) International Scientific-Practical Conference Development of legal 

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

Proceedings (27-28 січня 2017 р., Польша) – проф. Шевчук В. М. 

5) «Legal education in modern university» (22-24 березня 2017р. 

Словацька Республіка) – доц. Костенко М. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

За звітний період кафедрою криміналістики опубліковано: 

 3.1 Монографії. 

 1. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення 

діяльності органів кримінальної юстиції: кол. авт. В.Ю. Шепітько, В.А. 

Журавель, Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, Г.М. Гетьман, Д.В. Затенацький, Л.І. 

Керік, Н.В. Павлюк. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2017. – 260 с. (16,25/15,05 

друк. арк.). Рекомендована до друку вченою радою НДІ  вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України (протокол № 11 від 26 жовтня 2016 р.). 

 2) Інформаційні технології: проблеми та перспективи / за заг. ред.            

В.С. Пономаренка – Х.: Вид. Рожко С.Г, 2017. – 446 с. (26,0 друк. арк.). 

(Іванов В.Г. – 2,0 друк. арк., Ломоносов Ю.В. – 1,0 друк. арк.). 

Рекомендована до друку вченою радою Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (протокол № 6 від 

06.03.2017 р.).  

 3) Латиш К. В. Розслідування вандалізму: криміналістична 

характеристика та організаційно-тактичні основи /за ред. проф. В. Ю. 

Шепітька. – Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2017. – 232 с. (14,5 друк. 

арк.). Рекомендована до опублікування вченою радою Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 

25.11.2016 р.). 

 3.4 Кількість опублікованих статей –   75/33,26 друк. арк., з них: 

3.4.1. за кордоном –  6/3,05 друк. арк.  

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних – 36/18,82         

друк. арк.  

 1. Шепітько В. Ю. Автоматизовані інформаційні системи як засіб 

удосконалення розслідування вбивств // Вісник Національної академії 

правових наук України: зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин – Х.: 

Право, 2017 – № 1 (88). – С. 161-169 (0,5/0,12 друк. арк.) – Index Copernicus. 



2. Шепітько В. Ю. Проблеми типізації окремих криміналістичних 

методик // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія». – Т. XIX. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 445-

451 (0,5 друк. арк.) – Index Copernicus. 

3. Шевчук В. М. 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. 

4. Шевчук В. М. 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. 

        5. Шевчук В. М. 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. 

6. Іванов В. Г. Синтез сигналов рядами Хаара в двоичной системе 

счисления  // Международный научный журнал «Интернаука». – 2017. – № 

15. – С. 7 (0,4 друк. арк.). – РИНЦ ,Open Academic Journals Index (OAJI), 

Turkish Education İndex (TEI), Polish Scholarly Bibliography (PBN).  
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 

 4.1. Протягом 2017 року викладачами кафедри (доц.              

Ломоносов Ю. В., доц. Капустіна М. В., доц. Булулуков О. Ю., доц.  Білоус 

В. В., доц. Негребецький В. В., доц. Марушев А. Д.) прочитано 18 лекцій 

(обсягом 36 годин) слухачам курсів підвищення кваліфікації працівників 

Служби безпеки України, які діють при Інституті підготовки юридичних 

кадрів для Служби безпеки України у складі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 4.2. За планом узагальнення практики доц. Білоусом В. В. було 

розроблено анкету та проведено анкетування (65 анкет) слідчих Національної 

поліції України, Служби безпеки України та детективів Національного 

Антикорупційного бюро України з Київської, Полтавської та Харківської 

областей щодо питань використання інформаційних технологій у досудовому 

розслідуванні злочинів. Результати анкетування використанні при написанні 

наукових статей та підготовці дисертаційного дослідження на тему 

«Інформаційні технології у криміналістиці». 

 За планом узагальнення доц. Капустіною М. В. проведено узагальнення 

30 кримінальних проваджень про факти злочинів у сфері надання методичної 

допомоги у судах м. Харкова та м. Полтави. У результаті узагальнення було 

виявлено криміналістично значущі ознаки цих злочинів; встановлено 

кореляційні зв’язки між ними; вивчено комплекс слідчих та процесуальних 

дій з метою встановлення ефективності їх проведення під час розслідування 

злочинів цієї категорії. Результати узагальнення використанні при написанні 

наукових статей та підготовці дисертаційного дослідження на тему 

«Криміналістичні засоби забезпечення розслідування злочинів у сфері 

надання медичної допомоги». 

 Поза планом в рамках дисертаційного дослідження на здобуття вченого 

ступеня доктора юридичних наук «Теоретико-правові та методологічні 

засади комплексних судово-експертних досліджень» здобувачем кафедри 



Сімакою-Єфремян Е. Б. було проведено анкетування 300 респондентів, серед 

яких судові експерти системи судово-експертних установ Міністерства 

юстиції України (132) та працівники експертних служб різних міністерств та 

відомств (168) Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, 

Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Також 

піддано узагальненню 948 висновків судових експертів, що проводили 

комплексні судові експертизи. 

4.3. Відповіді на запити. 

Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса надано:  

– науково-практичний висновок у зв’язку з розслідуванням 

кримінального провадження № 12014220510002973 від 08.11 2014 р. за  

ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 

191, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 364 КК України (проф. Шевчук В. М., березень 

2017р.); 

– науково-правовий висновок щодо відповідності Порядку здійснення 

допорогових закупівель «Харківобленерго» чинному законодавству України і 

типової документації та принципам, закріпленим у Порядку здійснення 

допорогових закупівель, затвердженому наказом ДП «Зовнішторгвидав 

України та чинному законодавству України (доц. Білоус В. В., ас. Спасенко 

К. О., червень 2017); 

– науково-правовий висновок щодо відповідності документації на 

закупівлю товарів та робі, затвердженої рішенням тендерного комітету 

«Харківобленерго», чинному законодавству України та принципам, 

закріпленим у Законі України «Про публічні закупівлі» та іншим 

законодавчим актам України (проф. Шепітько В. Ю., доц. Білоус В. В., ас. 

Спасенко К. О., червень 2017 р.). 

Також надано: 

– науково-правовий висновок на запит адвоката та у зв’язку з 

розслідуванням кримінального провадження за ознаками кримінальних 



правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України (доц. 

Білоус В. В., березень 2017 р.); 

– відповідь на звернення депутата Житомирської міської влади 

Онопрієнко Т. М. (доц. Булулуков О. Ю., доц. Авдєєва Г. К., листопад 2017 

р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. На кафедрі криміналістики сформувалися окремі наукові школи.  

Академік Національної академії правових наук України, Заслужений 

діяч науки і техніки України, Заслужений професор Національного 

юридичного університету, професор Шепітько В. Ю. очолює наукову 

школу, яка досліджує теоретичні концепції формування та реалізації  

криміналістичних засобів та інноваційних технологій у боротьбі зі 

злочинністю, проблеми криміналістичної тактики та юридичної психології. У 

цьому аспекті пропонуються розробки новітніх науково-технічних засобів та 

інформаційних технологій, а також тактико-психологічні прийоми та 

методики розслідування злочинів. Провідними вченими цієї школи є проф. 

Шевчук В. М., доц. Костенко М. В., доц. Борисенко І. В., доц. Білоус В. В., 

доц.  Мусіенко О. Л., доц. Курман О. В., доц. Фунікова О.В., доц.    

Алєксєйчук В. І. 

Академік Національної академії правових наук України, професор 

Журавель В. А. очолює наукову школу, яка досліджує  концептуальні 

підходи до формування загальної теорії криміналістики, окремих 

криміналістичних методик, впровадження програмування та алгоритмізації у 

слідчу діяльність. Провідними ученими цієї школи є доц. Чорний Г. О., доц. 

Булулуков О. Ю., доц. Дудніков А. Л., доц. Марушев А. Д., доц.      

Семеногов В. В., доц. Капустіна М. В. 

За звітний період на кафедрі криміналістики захищено 1 докторська 

дисертація: 

 здобувач Сімакова-Єфремян Е. Б. «Теоретико-правові та методологічні 

засади комплексних судово-експертних досліджень» (захищена 19.10.17 р., 

науковий керівник д.ю.н., проф. Шепітько В. Ю.). 

5.2 Не мають наукових ступенів: ст. викл. Мазниченко Н. І., асистенти 

Баранчук В. В.,  Домашенко О. М. 

5.3. Підготовлено 5 відгуків на кандидатські дисертації та 3 відгуки на 



докторські дисертації. 

5.4. Підготовлено 5 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій 

та 1 відгук на автореферат докторської дисертації. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

 

7.1. На кафедрі криміналістики функціонує один студентський науковий 

гурток, на базі якого утворено 3 студентських проблемних лабораторії з 

таких напрямків: використання технічних засобів в боротьбі зі злочинністю, 

проблеми методики розслідування тяжких насильницьких злочинів, 

проблеми методики розслідування економічних злочинів. Науковий керівник 

гуртка – професор Шепітько В.Ю. Періодичність засідання гуртка 1-2 рази на 

місяць. 

У роботі студентського наукового гуртка приймали участь 145 студентів 

денної форми навчання. За звітний період було проведено 12 засідань гуртка. 

 7.2. Члени гуртка криміналістики мають опублікованими: 

  30 тез наукових доповідей, обсягом 3,0 друк. арк.: 

 1). Гришко І. К. (5 к., 1 Ф., 1 гр.) «Застосування поліграфу при відборі 

кандидатів на посади в органи прокуратури» / Актуальні шляхи 

удосконалення законодавства (м. Харків, 18 листопада 2017 р.) – науковий 

керівник проф. Шевчук В. М. 

 2). Гришко І. К. (5 к., 1 Ф., 1 гр.) «Можливості застосування поліграфа 

у розслідуванні злочинів» / Юридична осінь 2017 (м. Харків, 15 листопада 

2017) – науковий керівник проф. Шевчук В. М. 

 3). Котюк М. В.(2 к., 5 ф.) «Обстановка вчинення контрабанди 

вогнепальної зброї та її криміналістичне значення» (м. Харків, 15 листопада 

2017) – науковий керівник проф. Шевчук В. М. 

 4). Довгань В. І.  (4 к., 2 ф., 3 гр.) «Науково-технічні засоби у 

досудовому розслідуванні» / Актуальні питання сучасної науки (м. Київ, 15-

16 червня 2017р.) – науковий керівник к.ю.н., ас. Павлюк Н. В. 

 5). Плетньова Т. Р. «Криміналістичне значення ознак сучасних 

документів, що посвідчують особу» / Теоретичний аналіз і наукові 

дослідження юридичної науки: проблеми та перспективи (м. Запоріжжя, 28-

29 квітня 2017) – науковий керівник к.ю.н., ас. Павлюк Н. В. 



 6). Андріанов О. В. (4 к., 1 ф., 5 гр.) «Особливості методики 

розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації» / Теорія та 

практика сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) – науковий керівник доц. 

Костенко М. В. 

 7). Андрійцьо А. М. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Особливості допиту 

неповнолітнього свідка» / Теорія та практика сучасної юриспруденції  (м. 

Харків, 2017) – науковий керівник доц. Костенко М. В. 

 8). Бєлянська С. М. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Щодо можливостей ідентифікації 

людини за сітківкою й райдужною оболонкою ока» / Теорія та практика 

сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) – науковий керівник доц.    

Костенко М. В. 

 9). Білоус І. В. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Застосування особливостей почерку 

лівші у почеркознавчій експертизі» / Теорія та практика сучасної 

юриспруденції  (м. Харків, 2017) – науковий керівник доц. Костенко М. В. 

 10) Бондаренко А. О. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Висунення версій при 

інсценуванні» / Теорія та практика сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) 

– науковий керівник доц. Костенко М. В. 

11). Бусигіна А. С. (4к., 1 ф. 11 гр.) «Тактика допиту неповнолітніх» / 

Теорія та практика сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) – науковий 

керівник доц. Костенко М. В. 

12). Борецька Н. С. (4к., 1 ф. 11 гр.) «Тактика викриття неправди при 

допиті» / Теорія та практика сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) – 

науковий керівник доц. Костенко М. В. 

13). Дейкун Д. В. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Тактика допиту» / Теорія та практика 

сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) – науковий керівник доц.  

Костенко М. В.  

14). Загоровська В. С. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Тактика допиту підозрюваного у 

конфліктній ситуації» / Теорія та практика сучасної юриспруденції  (м. 

Харків, 2017) – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 



15). Кицинюк С. В. (4к., 1 ф. 5 гр.) «Слідчі версії» / Теорія та практика 

сучасної юриспруденції  (м. Харків, 2017) – науковий керівник доц.  

Костенко М. В. 

16). Осадча Д. В. (4к., 2 ф. 7 гр.). «Криміналістична техніка на 

судовому слідстві: сучасний стан та перспективи використання» / Теорія та 

практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017)   – науковий керівник доц.  

Костенко М. В.  

17). Перепелиця В. В. (4к., 2 ф. 7 гр.) «Автоматизація експертних 

дактилоскопічних досліджень» / Теорія та практика сучасної юриспруденції 

(м. Харків, 2017)   – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

18). Сопіна Д. А. (4к., 2 ф. 7 гр.) «Щодо питання допустимості 

використання гіпнозу у процесі розслідування» / Теорія та практика сучасної 

юриспруденції (м. Харків, 2017)   – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

19). Торчинська В. Р. (4к., 2 ф. 7 гр.) «Криміналістичне дослідження 

слідів рук людини» / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 

2017)   – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

20). Якименко О. Д. (4к., 2 ф. 7 гр.) «Слідова картина терористичних 

актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою» / 

Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017)   – науковий 

керівник доц.  Костенко М. В. 

21). Гайнутдінова О. В. (4к., 1 ф. 11 гр.) «Планування розслідування 

злочинів» » / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017) / 

Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017) – науковий 

керівник доц.  Костенко М. В. 

22).  Атаманюк Б. Р. (4к., 1 ф. 27 гр.) «Проблеми провадження допиту в 

режимі відеоконференції» / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. 

Харків, 2017) – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

23). Гридасов Б. В. (4к., 1 ф. 27 гр.) «Судово-балістична експертиза та її 

можливості» / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017)   

– науковий керівник доц.  Костенко М. В. 



24). Завальний О. О. (4к., 1 ф. 27 гр.) «Можливості судово-балістичної 

експертизи» / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017)   – 

науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

25). Марюхник В. В. (4к., 1 ф. 27 гр.) «Сучасна злочинність, як одна з 

проблем вітчизняної криміналістики» / Теорія та практика сучасної 

юриспруденції (м. Харків, 2017) – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

26). Купрієнко А. І. (4к., 1 ф. 27 гр.) «Тактика огляду трупа при 

ексгумації» / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017) – 

науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

27). Мангасарова С. Г. (4к., 1 ф. 27 гр.) «Щодо питання сліду в 

криміналістиці» / Теорія та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 

2017) – науковий керівник доц.  Костенко М. В. 

28). Башкірова В. А. (4к., 1 ф. 11 гр.) «Особа потерпілого як елемент 

криміналістичної характеристики вбивств  із розчленуванням трупа» / Теорія 

та практика сучасної юриспруденції (м. Харків, 2017) – науковий керівник 

доц.  Костенко М. В. 

29). Шевчук В. В. «Проблеми розслідування незаконного збагачення в 

сучасних умовах» / Юридична осінь 2017 (м. Харків, 15 листопада 2017) – 

науковий керівник доц. Борисенко І. В. 

30). Шевчук О. А. «Способи вчинення вбивства на замовлення як 

об’єкт криміналістичного дослідження» / Юридична осінь 2017 (м. Харків, 15 

листопада 2017) – науковий керівник доц. Капустіна М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Проф. Шепітько В. Ю: 

– 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 міжнародних наукових журналів Проекту 

SWorld; 

– член редакційної ради журналу «Судова експертиза Білорусі»; 

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

Національний юридичний університет імені Ярослава  Мудрого, Верховний 

Суд України, Міністерство юстиції України); 

– член редколегії науково-практичного журналу «Судово-медична 

експертиза» (Національна медична академія післядипломної освіти імені     

П. Л. Шупика МОЗ України, Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ 

України, Асоціація судових медиків України); 

–  член редколегії журналу «Национальный юридический журнал: теория 

и практика» (Молдова);   

– член редакційної ради науково-практичного медичного журналу 

«Український вісник психоневрології» (Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України); 

– член редколегії журналу «Судова експертиза» (Міністерство юстиції 

України); 

– член редколегії журналу «Науковий вісник Львівської торгівельно-

економічного університету» (серія «Юридичні науки»); 



– член редколегій збірників: «Криміналістика та судова експертиза» 

(Київський науково-дослідний інститут судових експертиз); «Проблеми 

законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

м. Харків), «Вісник Національної академії правових наук України» (НАПрН 

України, м. Харків); «Питання боротьби зі злочинністю» (Інститут вивчення 

проблем злочинності НАПрН України, м. Харків). 

Проф. Журавель В. А.: 

– член редакційних колегій наукових збірників: «Вісник Національної 

академії правових наук України» (Національна академія правових наук 

України); «Питання боротьби зі злочинністю» (Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса АПрН 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); «Науковий вісник 

Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Юридичні 

науки» (Львівський торгівельно-економічний університет); 

 – член редакційної колегії юридичного журналу «Право України»; 

– член редакційної ради міжнародного науково-практичного 

юридичного журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого);  

– член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник 

кримінального судочинства» (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка).  

Проф. Шевчук В. М.: 

– 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ. 

 

 Проф. Шепітько В. Ю.: 

– отримав почесне звання «Заслужений професор Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (жовтень 2017 р.); 

– Лауреат премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і 

видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих 

закладів освіти» (листопад 2017 р.); 

– нагороджений Орденом Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого III ступеня (листопад 2017 р.). 

Проф. Журавель В. А. 

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і 

видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих 

закладів освіти» (листопад 2017 р.). 

Нагороджений орденом Союзу юристів України «За заслуги» Ш 

ступеня. 

Проф. Шевчук В. М. 

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і 

видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих 

закладів освіти» (листопад 2017 р.). 

Доц. Дудніков А. Л. 

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і 

видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих 

закладів освіти» (листопад 2017 р.). 

Доц. Білоус В. В. 

 Нагороджений Почесною Грамотою ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету. 



Доц. Капустіна М. В. 

Нагороджена Почесною Грамотою ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і 

науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету. 

Доц. Семеногов В. В. 

Нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної організації 

Союзу юристів за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків та з 

нагоди святкування Дня юриста. 

     

Завідувач кафедри 

 криміналістики     проф. Шепітько В. Ю. 
 

 

 


