
ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2018 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: «Методологічні засади 

формування інновацій у криміналістичній теорії тактичних операцій»  (2,0 

друк. арк.). 

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

засади формування інновацій у криміналістичній теорії тактичних операцій» 

(16,7 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано 4 наукові 

статті у збірниках наукових праць та журналах, 9 тез наукових доповідей та 

33 статті у Великій українській юридичній енциклопедії.  

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено 

теоретичну концепцію методології формування інноваційного підходу у 

розвитку криміналістичної теорії тактичних операцій.  

 8. Участь у конференціях, семінарах. 

За звітний період прийняв участь у 10-и конференціях:   

 Зарубіжні конференції: 

1) The development of legal sciences: problems and solutions: Conference 

Proceedings, International scientific-practical conference, April 27-28. –Kaunas: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018.  

2) Проблемы правового регулирования общественных отношений: 

теория, законодательство, практика: материалы международной научно-

практической конференции  (г. Брест, Республика Беларусь, 23 ноября 2018 

г.); Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. – Брест: 

БГУ, 2018. 
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  Міжнародні конференції: 

1) Права людини та проблеми організації і функціювання публічної 

адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 квітня  2018 р.). 

2)    Другий Харківський міжнародний юридичний форум; 3-я 

панельна дискусія «Ефективна система кримінальної юстиції як фактор 

сталого розвитку економіки»  (м. Харків, 27 вересня 2018 р.) . 

3) Розвиток правової системи України в умовах сьогодення (Харків, 

4-5 травня 2018 р.). 

4) Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (м. Одеса, 24 

травня 2018 р.). 

5) Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, 

практика; Міжнародний конгрес криміналістів; Національний університет 

«Одеська юридична академія», (м. Одеса, 13-15 вересня 2018 р.).  

6) Актуальні питання судової експертизи та криміналістики;  

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені 

Заслуженого професора  М.С. Бокаріуса (м. Харків, 10-11 жовтня 2018 р.).  

7) Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності (м. 

Одеса, 23 листопада 2018 р.). 

8) Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології; 

Національна академія внутрішніх справ України (м.Київ, 22 листопада 2018р.). 

 9. Видавнича діяльність: 

 Наукові статті: 

1. Місце тактичних операцій у системі криміналістики // Теорія та 

практика суд. експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. 

Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х.: Право, 2018. – Вип. 

18.– С.  21-35 ( 0,7 др. арк.). 

2. Формування тактичних операцій у криміналістиці: дискусійні 

проблеми // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, 
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практика: матер. міжнар. Конгресу (м. Одеса, 13-15 вересня 2018 р.). – Одеса: 

Юридична література, 2018. – С. 124-139.  (0,8 др. арк.). 

3. Формалізація у криміналістиці: методологія дослідження та 

можливість застосування // Криміналіст першодрукований: міжнародний 

науково-практичний юрид. журнал. – № 14. – 2017. – Харків: Апостіль, 2017. 

– С.10 - 22.). (0,7 др. арк.)  – не увійшло до звіту за 2017 р. 

4. Портретна галерея видатних криміналістів: Салтевський Михайло 

Васильович // Криміналіст першодрукований: міжнародний науково-

практичний юрид. журнал. – № 14. – 2017. – Харків: Апостіль, 2017. – С.102 -

110. (0,6 др. арк.) –  не увійшло до звіту за 2017 р. 

5. 33 статті у Великій українській юридичній енциклопедії Т. 20: 

Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія – Харків: Право, 

2018.  – 10,8 друк. арк. 

 Тези наукових доповідей та повідомлень на конференціях: 

1. Методика розслідування незаконного збагачення: проблеми 

побудови та застосування // Права людини та проблеми організації і 

функціювання публічної адміністрації в умовах становлення громадянського 

суспільства в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 

квітня 2018р.). –Запоріжжя: “Істина”, 2018. –С. 118 -120. (0,3 др. арк.). 

2. Сучасні проблеми криміналістичної фоноскопії та її роль у протидії 

злочинності  // The development of legal sciences: problems and solutions: 

Conference Proceedings, International scientific-practical conference, April 27-28. 

–Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – p. 158 -161. (0,3 др. арк.). 

3. Психофізіологічні дослідження із використанням поліграфа та їх 

доказове значення // Розвиток правової системи України в умовах 

сьогодення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 4-5 травня 2018 р.). – 

Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. – С. 106 -109. 

(0,3 др. арк.). 

4. Криміналістична характеристика злочинів як інформаційна основа 

побудови тактичних операцій  // Інформаційне забезпечення розслідування 
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злочинів: матеріали VІ Міжнародного круглого столу (м. Одеса, 24 травня 

2018 р.). – Одеса: Юридична література, 2018. – С. 114-119. (0,4 др. арк.).  

5. Актуальні проблеми методології криміналістики // Актуальні 

питання судової експертизи та криміналістики: зб. матеріалів міжнар.-практ. 

конф., присвяч. 95-річчю створення Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз імені Заслуженого професора  М. С. Бокаріуса 

(м. Харків, 10-11 жовтня 2018 р.). – Х.: Право, 2018. – С. 74-76. (0,3 др. арк.). 

6. Криміналістичне забезпечення протидії незаконному збагаченню: 

актуальні проблеми сьогодення // Ефективна система кримінальної юстиції 

як фактор сталого розвитку економіки: матер. 3-ї панельної дискусії Другого 

Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 27 вересня 2018 

р.). – Харків: Право, 2018. – С. 146 -151. (0,3 др. арк.). 

7. Вплив наукових ідей професора В.П. Колмакова на формування 

теорії криміналістичної профілактики злочинів // Сучасні напрями, засоби та 

методи протидії злочинності: матер. міжнар. конф., присвяченої 105-річчю 

від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних 

наук, професора Віктора Павловича Колмакова (м. Одеса, 23 листопада 2018 

р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. –С. 24-28 (0,4 др. арк.).  

8. Комплексне застосування тактичних засобів у криміналістиці: 

проблеми, тенденції, перспективи // Актуальні проблеми криміналістики та 

судової експертології: матер. міжвідом. наук.-практ. конф.,  (м. Київ, 22 

листопада 2018 р.). – Кіїв: НАВСУ, 2018. –С. 34-37 (0,3 др. арк.).  

9. Дискусійні проблеми методології сучасної криміналістики  // 

Проблемы правового регулирования общественных отношений: теория, 

законодательство, практика: матер междунар. науч.-практ. конф. (г. Брест, 

Республика Беларусь, 23 ноября 2018 г.). – Брест: БГУ, 2018. (0,5 др. арк.).  

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

– член редколегії Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого); 
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– 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); 

– член редакційної колегії «Велика українська юридична енциклопедія»: 

у 20 т. Том 20 «Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія». 

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад.  

Член спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у Національному 

університеті «Одеська юридична академія». 

  

Професор      Шевчук В. М. 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

криміналістики (протокол № 3 від 4 грудня 2018 р). 

 

Зав. лабораторією     Дуднікова І. Є. 


