
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2018 РІК  

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

2. Науковий ступінь, посада –  кандидат юридичних наук,  асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

«Теоретико-методологічне забезпечення спеціальними знаннями кримінального 

провадження» (1,5 д.а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи   

«Теоретико-методологічне забезпечення спеціальними знаннями кримінального 

провадження» (2, 25 д.а.). 

4.1. Форми впровадження виконаних  НДР – опубліковано 8  наукових статей  та 3 

тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено проблеми  використання 

криміналістичних і медичних знань у кримінальному провадженні. Виділено форми їх 

застосування, а саме, окреме, паралельне використання, взаємодія та взаємне 

запозичення ними окремих прийомів і методів. Визначено сучасну структуру 

криміналістичних знань та проаналізовано пропозиції щодо її  зміни. Сформовано 

пропозиції щодо використання спеціальних психологічних знань у кримінальному 

провадженні.  

  8. Участь у конференціях, семінарах:  

Приймала участь у таких наукових заходах: 

 - International internship «Establishments of higher education as an environment for the 

formation of a new generation of lawyers» materials (11 th -15 th of  June  2018).  Lubelski 

Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet 

Humanistyczny i nauki naturalne. Sandomierz, Poland; 

 - II International Scientific and Practical Conference «Scientific Research Priorities - 

2018: theoretical and practical value» (26 th -29 th of June 2018). WSB-NLU. Nowy Sącz, 

Poland; 

- 14-му міжнародному конгресі «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика» (13-15 вересня 2018 р.); 

- międzynarodowa konferencja multidyscyplinarna «Nauka i technologia 

współczesności: priorytetowe obszary rozwoju Ukrainy i Polski» (19-20 października 2018 

r.). Uniwersytet Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera. 

Wolomin, Polska. 
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9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Проблеми структурування криміналістичних знань у сучасних умовах             

//«Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика»: матер. 14 

Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 13-15 вересня). У 2-х т. Т. 1. Одеса: Видавничий 

дім  «Гельветика»,  2018.  С.  184-193 (0,5 д. а.). 

2. Взаємодія групи спеціалістів // Велика українська юридична енциклопедія. – 

Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія.  – Х.: Право, 2018. 

– С. 80-81. (0,02 д.а.). 

3. Взаємодія слідчого і спеціаліста  // Велика українська юридична 

енциклопедія. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія.  – 

Х.: Право, 2018. – С. 83-84. (0,1 д.а.). 

4. Тактика залучення спеціаліста // Велика українська юридична енциклопедія. 

– Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія.  – Х.: Право, 

2018. – С.798-800. (0,1 д.а.). 

5. Участь спеціаліста при плануванні слідчих (розшукових) дій //  Велика 

українська юридична енциклопедія. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія.  – Х.: Право, 2018.– С. 843. (0,06 д.а.). 

6.  Форми  залучення спеціаліста під час розслідування //  Велика українська 

юридична енциклопедія. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична 

психологія.  – Х.: Право, 2018.– С. 863-864. (0,05 д.а.). 

7. Функції спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій //  Велика 

українська юридична енциклопедія. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія.  – Х.: Право, 2018. – С. 880-881. ( 0,08 д. а.). 

8. Криміналістичні та медичні знання: межі використання при розслідуванні 

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

Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. Вип. 142. 2018. С. 211-219. (0,6 д. а.).    

Тези наукових доповідей і повідомлень: 

1. Importance of contemporary lawyers mastering knowledge in criminalistics in their 

academic studious / V. O.  Yaremchuk  // Establishments of higher education as an 

environment for the formation of a new generation of lawyers: collection of internship 

materials. (11 th -15 th of  June  2018).  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, 
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Humanistyczny i nauki 

naturalne. Sandomierz, Poland. Р. 252-253. (0,25 д.а.) 

2. Engage of specialist-psychologist at investigation of crimes / V. O.   Yaremchuk //  

Scientific Research Priorities - 2018: theoretical and practical value : II International 

Scientific and Practical Conference (26 th -29 th of June 2018). WSB-NLU. Nowy 

Sącz, Poland. Р. 49-50. (0,25 д.а.) 

  3.  Wiedza Kryminalistyczna: historia i   terazniejszosc / W. O.  Jaremczuk //   Nauka i 

technologia współczesności: priorytetowe obszary rozwoju Ukrainy i Polski: 

międzynarodowa konferencja multidyscyplinarna (19-20 października 2018 r., 

Wolomin). Uniwersytet Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta  

Glogera. Wolomin, Polska.  (0,25д.а.) 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних.                                                                                   

1. Криміналістичні та медичні знання: межі використання при розслідуванні 

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

Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. Вип. 142. 2018 (Index Copernicus, РІНЦ) 

(0,6 д.а.). 

13. Підготовка відгуків на автореферати.  

Підготовлено відгук спільно з проф. В. Ю. Шепітько на автореферат 

кандидатської дисертації Рудницької Ю. В.  на тему «Розслідування крадіжок, 

вчинених неповнолітніми». 

  Асистент                                         В. О.  Яремчук    

  

 Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики 

 (протокол № 3 від 4 грудня 2018 р.) 

 Зав. лабораторією  І. Є. Дуднікова  


