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КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2018 РІК 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ КАФЕДРИ. 

1.1. Науково-дослідна робота кафедри криміналістики у 2018 році 

здійснювалася відповідно до Цільової комплексної програми «Проблеми 

криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» 

(номер державної реєстрації  № 0111u000956). Науковий керівник програми – 

д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю.  

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 

«Завдання, функції та тенденції криміналістики в сучасних умовах», 2,0 

друк. арк. 

Опубліковано 34,6 друк. арк. 

Монографії: 

Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918-2018), 42,0/5,25 друк. 

арк. 

Статті:  

«Завдання криміналістики в умовах глобальних загроз та еволюційних 

перетворень злочинності», «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика», том 1, 0,7 друк. арк.  

«Криміналістика як система наукових знань в умовах глобальних загроз 

та трансформації злочинності», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 18, 0,5 друк. арк. 

 «Criminalistics Strategy and trends of Criminalistics», «Yearbook of 

Ukrainian Law», «№ 10, 0,5/0,25 друк. арк. 



 «Велика українська юридична енциклопедія», том. 20, 659 статей,      

26,5 друк. арк. 

 Тези: 

«Проблеми використання криміналістичних знань у сучасних умовах 

протидії злочинам у сфері економіки», «Ефективна система 

кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки», 27 

вересня 2018, м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: 

сучасні тенденції та деякі проблеми», «Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики», 10-11 жовтня 2018, м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

«Тактика слідчого огляду у наукових працях професора В. П. Колмакова 

і проблеми сьогодення», «Сучасні напрямки, засоби та методи протидії 

злочинності», 23 листопада 2018 р. м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

Коментарі до кодексу. 

 «Розшук, арешт і конфіскація майна» (ст. 568). «Контрольована 

поставка» (569). «Прикордонне переслідування» (ст. 570). «Створення і 

діяльність спеціальних слідчих груп» (ст. 571). «Науково-практичний 

коментар Кримінального процесуального кодексу України», том 4, 0,6 

друк. арк. 

2. Шевчук В.М., д.ю.н., професор 

«Методологічні засади формування інновацій у криміналістичній теорії 

тактичних операцій», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 16,7 друк. арк. 

Статті: 

«Місце тактичних операцій у системі криміналістики», «Теорія та 

практика суд. експертизи і криміналістики», № 18, 0,7 др. арк. 

«Формування тактичних операцій у криміналістиці: дискусійні 

проблеми», «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, 

практика», 0,8 др. арк. 



«Формалізація у криміналістиці: методологія дослідження та можливість 

застосування», «Криміналіст першодрукований», № 14,  0,7 др. арк.  – не 

увійшло до звіту за 2017 р. 

«Портретна галерея видатних криміналістів: Салтевський Михайло 

Васильович»,  «Криміналіст першодрукований», № 14, 0,6 др. арк. –  не 

увійшло до звіту за 2017 р. 

33 статті у Великій українській юридичній енциклопедії Т. 20: 

Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія, 10,8 друк. 

арк. 

Тези: 

«Методика розслідування незаконного збагачення: проблеми побудови 

та застосування», «Права людини та проблеми організації і 

функціювання публічної адміністрації в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні,  0,3 др. арк. 

«Сучасні проблеми криміналістичної фоноскопії та її роль у протидії 

злочинності»,  «The development of legal sciences: problems and solutions: 

Conference Proceedings», 0,3 др. арк. 

«Психофізіологічні дослідження із використанням поліграфа та їх 

доказове значення», «Розвиток правової системи України в умовах 

сьогодення, 0,3 др. арк. 

«Криміналістична характеристика злочинів як інформаційна основа 

побудови тактичних операцій», «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів», 0,4 др. арк.  

«Актуальні проблеми методології криміналістики», «Актуальні питання 

судової експертизи та криміналістики», 0,3 др. арк. 

«Криміналістичне забезпечення протидії незаконному збагаченню: 

актуальні проблеми сьогодення», «Ефективна система кримінальної 

юстиції як фактор сталого розвитку економіки», 0,3 др. арк. 

«Вплив наукових ідей професора В.П. Колмакова на формування теорії 

криміналістичної профілактики злочинів», «Сучасні напрями, засоби та 



методи протидії злочинності», 0,4 др. арк.  

«Комплексне застосування тактичних засобів у криміналістиці: 

проблеми, тенденції, перспективи», «Актуальні проблеми 

криміналістики та судової експертології, 0,3 др. арк.  

«Дискусійні проблеми методології сучасної криміналістики», Проблемы 

правового регулирования общественных отношений: теория, 

законодательство, практика», 0,5 др. арк.  

3. Іванов В. Г., д.т.н., професор 0,5 ставки 

«Інноваційні алгоритми і узагальнені перетворення Хаара для 

ефективного кодування та захисту інформації», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,63 друк. арк. 

Монографії: 

«Іннформаційні технології: сучасний стан та перспективи». Розділ 

«Анализ и синтез данных в системе Хаара», 1,0 друк. арк.  

Статті: 

«Системи інформаційної безпеки. (Безпека інформаційна)», «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 20, 0,23 друк. арк.  

Тези. 

«Анализ и синтез данных в системе Хаара», «Проблеми і перспективи 

розвитку ІТ-індустрії», 19-20 квітня 2018 р., м. Харків, 0,15 друк. арк.  

«Обобщенные преобразования Хаара», «Інформаційна безпека та 

комп'ютерні технології», 19-20 квітня 2018 р., м. Кропивницький, 0,25 

друк. арк. 

4. Дудніков А. Л., к.ю.н., доцент 

«Основні положення криміналістичної систематики для побудови 

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

Опубліковано 1,61 друк. арк. 

Статті: 

 «Взаємодія правоохоронних органів при розслідуванні злочинів», 

«Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 



 «Злочини економічні», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,1 друк. арк. 

 «Експеримент слідчий розслідуванні дорожньо-транспортної події», 

«Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,04 друк. арк. 

 «Огляд транспорту (огляд транспортного засобу)», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

 «Ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадання)», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,13 друк. арк. 

 «Подія дорожньо-транспортна (пригода)», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

 «Поняття способу злочину криміналістичне», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,12 друк. арк. 

 «Реакція водія», «Велика українська юридична енциклопедія»,  том 20, 

0,02 друк. арк. 

 «Ситуація дорожньо-транспортної події», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

 «Способи злочину у сфері економічної діяльності», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

 «Характеристика злочинів криміналістична у сфері економічної 

діяльності», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,2 

друк. арк. 

 «Шлях гальмування»,  «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,02 друк. арк. 

«Обстановка злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху», 

«Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 друк. арк. 

       Тези: 

  «Завдання криміналістичної систематизації способів злочинів у сфері 

економічної діяльності», «Досудове розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення», 26 жовтня 2018 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 



 «Щодо теоретичних основ систематизації способів злочинів у сфері 

економічної діяльності», «Актуальні питання досудового розслідування 

та тенденції розвитку криміналістичної методики», 21 листопада 2018 р.,  

м. Харків, 0,25 друк. арк. 

5. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доцент 

«Тактичне рішення як основа інноваційних підходів у вирішенні завдань 

розслідування», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,1 друк. арк. 

Статті: 

«Проблеми розуміння тактичних рішень та їх структури», 

Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика, 0,8 

друк. арк. 

«Тактичні рішення у теорії криміналістики: проблеми прийняття», 

«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», 0,7 друк. арк. 

 «Встановлення джерела походження», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,06 друк. арк. 

«Гільзотека», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,06 

друк. арк. 

«Дізнання», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,06 

друк. арк. 

«Достатність доказів», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,05 друк. арк. 

«Ексгумація трупа», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,05 друк. арк. 

«Експертиза одорологічна», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

«Кулеуловлювач», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20,0,07 друк. арк. 

«Лінза криміналістична», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20,0,03 друк. арк. 



«Манекен», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,04 

друк. арк. 

«Мацерація шкіри», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,05 друк. арк. 

«Мікрооб’єкти», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,04 друк. арк. 

«Мікрочастинки»,  «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,02 друк. арк. 

«Обхід поквартирний (побудинковий)», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,08 друк. арк. 

«Пошук злочинця «за гарячими слідами», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

«Прийняття тактичного рішення», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,03 друк. арк. 

«Слід запаховий», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,05 друк. арк. 

«Сліди-мікрочастинки», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,05 друк. арк. 

«Ушкодження тілесні», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,2 друк. арк. 

«Фототека», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,01 

друк. арк. 

«Членоушкодження», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,05 друк. арк. 

Тези: 

«Проблеми прийняття тактичних рішень у теорії криміналістики», 

«Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», 10-11 

жовтня 2018р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Тактичні рішення при розслідуванні вбивств без трупа», конф. 

присвячена 105-річчу від дня народження  В. П. Колмакова, листопад 



2018р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

5. Марушев А. Д., к.ю.н., доцент 

«Інноваційні засади тактики проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні кримінального банкрутства», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,92 друк. арк. 

Статті: 

«Організаційно тактичні питання проведення тимчасового доступу до 

речей і документів в процесі розслідування кримінального банкрутства», 

«Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна»,  

№ 26, 0,55 друк. арк. 

«Особливості проведення слідчого огляду приміщень в  процесі 

розслідування кримінального банкрутства», «Право і суспільство», № 6, 

0,67 друк. арк. 

Тези: 

«К питанню типізації слідчих версій при розслідуванні кримінальних 

банкрутств», «Актуальні питання розвитку державності та правової 

системи в сучасній Україні», 27-28 жовтня 2017 р., м. Запоріжжя, 0,24 

друк. арк. – не увійшло до звіту за 2017 р. 

«Особливості організації проведення тимчасового доступу до речей і 

документів в процесі розслідування кримінального банкрутства», 

«Одеські юридичні читання», 9 листопада 2018 р., м. Одеса,  0,23 друк. 

арк. 

«Слідчий огляд приміщень в процесі розслідування кримінального 

банкрутства», «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку», 16-17 листопада 2018 р., м. Львів, 0,23 друк. арк. 

7. Чорний Г. О., к.ю.н., доцент 

«Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів 

терористичної спрямованості», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,75 друк. арк. 

Статті: 



«Особливості дотримання прав громадян у криміналістичній тактиці: 

аналіз міжнародного законодавства», «Вісник Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна», № 25, 0,7 друк. арк.  

«Деякі аспекти залучення спеціаліста під час розслідування 

терористичних актів», «Порівняльно-аналітичне право» № 1, 0,5 друк. 

арк. 

«Грабіж», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,15 

друк. арк. 

«Розбій», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,15 

друк. арк.  

Тези: 

«Імплементація  норм міжнародного права в деякі аспекти  

криміналістичної тактики», «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», 0,25 друк. арк. 

8. Курман О. В., к.ю.н., доцент 

«Способи злочинних посягань на відомості у сфері інформаційної 

безпеки», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,43 друк. арк. 

Статті: 

«Акт на списання», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,09 друк. арк. 

«Акт ревізії», «Велика українська юридична енциклопедія», том. 20, 0,09 

друк. арк. 

«Активи підприємства», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,09 друк. арк. 

«Аудит», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,12 

друк. арк. 

«Блокування рахунків», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,13 друк. арк. 

«Документи інвентаризаційні», «Велика українська юридична 



енциклопедія», том 20, 0,16 друк. арк. 

«Елемент голографічний захисний», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,04 друк. арк. 

«Елементи банкнот та цінних паперів захисні», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,13 друк. арк. 

«Методи ревізії», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,04 друк. арк. 

«Рахунок анонімний», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,04 друк. арк. 

«Ревізія документальна», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,13 друк. арк.  

«Способи комерційного шпигунства», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,09 друк. арк. 

«Способи підроблення грошей», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,06 друк. арк. 

«Стадії інвентаризації», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,12 друк. арк. 

«Стадії ревізії», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,11 друк. арк. 

«Шахрайство з фінансовими ресурсами», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,09 друк. арк. 

«Шпигунство комерційне», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,15 друк. арк. 

«Груповий метод розслідування злочинних посягань на відомості у 

сфері інформаційних технологій», «Право і суспільство», № 4. 0, 5 друк. 

арк. 

Тези: 

«Класифікація злочинних механізмів незаконного втручання в роботу 

комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку», «Верховенство права та правова держава», 14-15 



вересня 2018 р., м. Ужгород, 0, 25 друк. арк. 

9. Семеногов В. В, к.ю.н., доцент 

«Тактика проведення вербальних слідчих дій при подоланні протидії 

розслідуванню», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,65 друк. арк. 

Статті: 

«Тактичні особливості проведення допиту в умовах подолання протидії 

розслідуванню злочинів», «Порівняльно-аналітичне право», № 5, 0,5 

друк. арк. 

«Використання вербальної інформації для викриття та подолання 

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

Тези: 

«Деякі особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів, 

прихованих інсценуванням», «Євроінтеграція в інноваціях як чинник 

розвитку наукового прогресу», 29-30 листопада 2018 р., м. Чернівці, 0,25 

друк. арк. 

«Допит як засіб викриття інсценувань», «Наукова діяльність в умовах 

євроінтеграції», 15-16 грудня 2018 р., м. Чернівці, 0,3 друк. арк. 

10. Білоус В. В., к.ю.н., доцент 

«Криміналістичне забезпечення фіксування судового процесу 

технічними засобами», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,33 друк. арк. 

Статті: 

«Об’єкти вибухотехнічних досліджень», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20,  0,16 друк. арк. 

«Огляд вибухових пристроїв і вибухових речовин», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20,  0,46 друк. арк.  

«Підприємництво фіктивне», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,34 друк. арк.  



«Підприємство фіктивне», «Велика українська юридична енциклопедія»,  

том 20, 0,19 друк. арк. 

«Речовини вибухові», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,14 друк. арк. 

«Технологія інформаційна», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,32 друк. арк. 

«Key Aspects of the Implementation of Complete Recording of Court 

Proceedings Through Technical Means», «Yearbook of Ukrainian law», № 

10, 0,6 друк. арк. 

«Повне фіксування судового процесу технічними засобами: стан 

упровадження та шляхи удосконалення», «Національний юридичний 

журнал: теорія та практика», № 1, 0,6 друк. арк. 

«Вербальне та наочно-образне фіксування доказової інформації 

технічними засобами у законодавстві України», «Право і суспільство», 

№ 2, 0,5 друк. арк. 

«Аерокосмічна зйомка у криміналістичній дидактиці та діяльності 

органів правопорядку», «Криміналістика та судова експертологія: наука, 

навчання, практика», том 2, 0,8 друк. арк. 

 Тези: 

«Проблемні аспекти техніко-криміналістичного забезпечення реалізації 

Закону “Маски-шоу стоп!”», «Актуальні проблеми кримінального права, 

процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», 15-16 

грудня 2017 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. – не увійшло до звіту за 2017 р. 

«Законодавчі новації порядку фіксування обшуку та забезпечення 

дотримання прав учасників кримінального провадження», «Тенденції 

розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві», 29-30 грудня 

2017 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. – не увійшло до звіту за 2017 р. 

«Криміналістичні засоби забезпечення збереження активів, на які 

накладено арешт у кримінальному провадженні», «Правова реальність у 



трансформаційних умовах розвитку сучасної держави», 28 лютого 2018 

р., м. Київ ,0,2 друк. арк. 

«Вплив порушень законодавчої і нормопроектувальної техніки на якість 

«технологічної складової» законодавства України», «Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку»,  

9-10 лютого 2018 р., м. Херсон, 0,2 друк. арк. 

«Вектори розвитку законодавчої регламентації і практики фіксування 

досудового розслідування», «Юридична наука нового часу: традиції та 

вектори розвитку», 9 березня 2018 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

«Перспективи впровадження наочно-образної форми фіксування 

доказової інформації у діяльність АРМА», «Тенденції і перспективи 

розвитку інститутів права та держави», 19 квітня 2018 р., м. Київ, 0,2 

друк. арк. 

«Особливості застосування спеціальних знань при поводженні з 

активами, на які може бути накладено арешт у кримінальному 

провадженні», «Particularitătile adaptării legislaţiei Republicii Moldova și 

Ucrainei la legislația Uniunii Europene» 23-24 martie, 2018, 0,2 друк. арк. 

«Напрями розвитку юридичних наук у царині впровадження безпілотних 

технологій», «The development of legal sciences: problems and solutions», 

April 27-28. Kaunas, 0,2 друк. арк.  

Коментарі до кодексу. 

«Коментар до ст. 567 КПК України», «Науково-практичний коментар 

Кримінального процесуального кодексу України», том 4, 0,61 друк. арк. 

 11. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доцент 

«Види злочинів, що вчиняються за допомогою обману» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,81 друк. арк. 

Статті:  

«Тактико-криміналістичні засоби у системі протидії злочинам, що 

вчиняються за допомогою обману», «LEX PRO OMNES», № 6, 0,6 друк. 

арк.  



 «Особливості криміналістичної характеристики злочинів вчинених 

службовими особами», «Прикарпатський юридичний вісник», № 3, 0,8 

друк. арк. 

«Шахрайство», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,1 

друк. арк. 

«Обман шахрайський», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,01 друк. арк. 

Тези: 

«Особливості досудового розслідування злочинів, що вчиняються за 

допомогою обману», «Модернізація законодавства та 

правозастосування: вимоги часу», 6 грудня, 2018 р., м. Київ, 0,3 друк. 

арк. 

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

«Експеримент як метод пізнання під час проведення слідчих 

(розшукових) дій», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 

«Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) 

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

«Використання методу криміналістичної реконструкції під час слідчого 

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

арк. 

«До питання підвищення ефективності фіксації інформації під час 

слідчого експерименту», «Підприємництво, господарство і право», № 5, 

0,5 друк. арк. 

«Дія навідна», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,01 друк. арк. 

«Інструктаж учасників слідчої (розшукової) дії», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,02 друк. арк. 

«Інформація орієнтуюча», «Велика українська юридична енциклопедія», 



том 20, 0,01 друк. арк. 

 «Макетування під час слідчої (розшукової) дії», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,02 друк. арк. 

 «Метод зіставлення» «Велика українська юридична енциклопедія», том  

20, 0,02 друк. арк. 

 «Пункт опорний при перевірці показань на місці», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,02 друк. арк. 

 «Спостереження за поведінкою учасника слідчої (розшукової) дії»,  

«Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

 «Біометрія», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,1 друк. арк. 

 «Ідентифікація біометрична», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,01 друк. арк. 

 «Верифікація біометрична», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,02 друк. арк. 

 «Зразок біометричний», «Велика українська юридична енциклопедія»,  

том 20, 0,01 друк. арк. 

 «АДІС Папілон», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,01 друк. арк. 

13. Фунікова О. В. к.ю.н., доцент 

«Комунікативна компетентність в структурі процесуальної діяльності», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Комунікативні технології як засіб криміналістичної тактики», 

«Порівняльно-аналітичне право», 0,6 друк. арк. 

«Процеси психічні», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,2 друк. арк. 

«Структура запитання», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,1 друк. арк. 



«Структура особистості психологічна», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,2 друк. арк. 

Тези: 

«Інноваційні проблеми криміналістичної тактики», «Актуальні питання 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного 

адміністрування у напрямку розвитку правової системи України», 7-8 

вересня 2018 р., м. Київ, 0,4 друк. арк. 

14. Костенко М.В., к.ю.н, доцент 

«Інноваційні підходи у використанні даних психології у сфері протидії 

організованій злочинній діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,31 друк. арк. 

Статті:  

«Використання знань психології в розслідуванні злочинів, вчинених 

організованими групами», «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика», том 1, 0,8 друк. арк. 

«Criminalistics In The System Of The Contemporary Educational Process», 

Scientific Development And Achievements, Volume 3,  1/0,5 друк. арк. 

 «Особливості психіки потерпілого у злочинах, вчинених 

організованими групами», «Modern jurisprudence of the European Union: 

the interaction of law, rulemaking and practice», 0,5 друк. арк. 

«Альбоми злочинців», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,05 друк. арк. 

«Барбітурати», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,05 друк. арк. 

«Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони», «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 20, 0,04 друк. арк. 

«Версіювання», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20,  

0,03 друк. арк. 

«Візування», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 

друк. арк. 



«Галюцинації», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,04 друк. арк. 

«Дальтонізм», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,04 

друк. арк. 

«Діалог», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,02 

друк. арк. 

«Ейфорія», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 

друк. арк. 

«Іпохондрія», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 

друк. арк. 

«Контамінація», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20,  

0,02 друк. арк. 

«Способи вчинення вбивств на замовлення», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

«Чутки», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 

друк. арк. 

«Шизофренія», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,05 друк. арк. 

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

«Наукові засади формування криміналістичних методик судового 

розгляду кримінальних справ», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,0 друк. арк. 

Статті: 

«Криміналістична методика судового розгляду кримінальних справ як 

засіб оптимізації вирішення завдань кримінального судочинства», 

«Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика», 

том 1, 1,0 друк. арк. 

«Дія судова», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,3 

друк. арк. 



«Особа обвинуваченого (обвинувачений)», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,2 друк. арк.  

«Експрес-аналіз», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,2 друк. арк. 

«Психологія огляду місця події», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,4 друк. арк. 

«Фіксація результатів негласної слідчої (розшукової) дії», «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 20, 0,3 друк. арк. 

«Фіксація результатів огляду місця події», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,3 друк. арк. 

«Фіксація результатів слідчої (розшукової) дії», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,3 друк. арк. 

16. Ломоносов Ю. В., к.т.н., доцент 0,5 ставки 

«Інформаційна модель узагальнених ортогональних перетворень та 

автоматичної класифікації для аналізу та обробки цифрових зображень та 

можливість їх застосування в судовій експертизі», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,52 друк. арк. 

Монографії: 

  «Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи». Розділ 

«Методи та оператори виділення контурів при компресії реалістичних 

зображень» 1,0 друк. арк. 

Статті: 

«Вейвлет преобразование изображений с выделением контуров», «Науковий 

огляд», 0,42 друк. арк.   

Тези: 

«Ефективність дисперсійної та нормалізованої оцінки коефіцієнтів 

ортогональних перетворень», «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії», 

19-20 квітня 2018 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

17. Мазниченко Н. І., ст. викладач 



«Система захисту інформаційних ресурсів на основі біометричної 

ідентифікації користувача», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,65 друк. арк. 

Статті: 

«Использование динамических биометрических характеристик для 

идентификации пользователя в сети», «Актуальные научные 

исследования в современном мире», № 2(34), ч. 1, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Про деякі засоби захисту конфіденційної інформації комп’ютерних 

систем від несанкціонованого доступу», «Актуальні питання сьогодення», 

20 березня 2018 р., м. Вінниця, 0,3 друк. арк. 

«Комп’ютерний аналіз електронних текстів в мережі Інтернет на 

наявність протиправного змісту», «Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та праві», 19-20 квітня 2018, 0,2 друк. 

арк. 

«Перевірка надійності потенційного бізнес-партнера підприемницької 

діяльності», «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, 

менеджменту, обліку та права», 14 серпня 2018 р., м. Полтава, 0,2 друк. 

арк. 

«Особливості дослідження слідів протиправних дій, здійснених з 

використанням сучасних інформаційних технологій», «Актуальні питання 

досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної 

методики», 21 листопада 2018 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

«Використання відкритих джерел мережі Інтернет для перевірки бізнес-

партнера», «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та 

освіті», 21-22 листопада, м. Харків, 0,25 друк. арк. 

18. Яремчук В. О., к.ю.н., асистент 

«Теоретико-методологічне забезпечення спеціальними знаннями 

кримінального провадження», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,25 друк. арк. 



Статті: 

«Проблеми структурування криміналістичних знань у сучасних 

умовах», «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, 

практика», том 1, 0,5 друк. арк. 

«Взаємодія групи спеціалістів», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,02 друк. арк. 

«Взаємодія слідчого і спеціаліста», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Тактика залучення спеціаліста», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Участь спеціаліста при плануванні слідчих (розшукових) дій»,  

«Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,06 друк. арк. 

 «Форми  залучення спеціаліста під час розслідування», «Велика 

українська юридична енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

«Функції спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій»  

«Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,08 друк. арк. 

«Криміналістичні та медичні знання: межі використання при 

розслідуванні злочинів», «Проблеми законності», № 142, 0,6 друк. арк.    

Тези: 

«Importance of contemporary lawyers mastering knowledge in criminalistics 

in their academic studious»,  «Establishments of higher education as an 

environment for the formation of a new generation of lawyers», 11-15 

червня 2018 р., Польща 0,25 друк. арк. 

«Engage of specialist-psychologist at investigation of crimes»,  «Scientific 

Research Priorities - 2018: theoretical and practical value», 26-29 червня 

2018 р., Польща, 0,25 друк. арк. 

«Wiedza Kryminalistyczna: historia i   terazniejszosc»,  «Nauka i 

technologia współczesności: priorytetowe obszary rozwoju Ukrainy i 

Polski», 19-20 листопада 2018 р., Польща,  0,25 друк. арк. 

19. Латиш К. В., к.ю.н., асистент 



«Інноваційний підхід до розслідування кібервандалізму», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Статті: 

«Вандалізм», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,1 

друк. арк. 

«Кибервандализм: понятие и виды», «Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика», 0,5 друк. арк. 

«Кібервандалізм: окремі способи вчинення», «Право і суспільство», № 6, 

0,5 друк. арк. 

«Криміналістична характеристика кібервандалізму», «Науковий вісник 

Ужгородського національного університету», № 53, 0,5 друк. арк. 

20. Спасенко К. О., к.ю.н., асистент 

«Використання інформаційних технологій в протидії порушень правил 

безпеки на виробництві»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

        Статті: 

«Слідова картина порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», том 18, 0,5 друк. арк. 

«Застосування аерофотозйомки при огляді місця події при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», «Порівняльно-аналітичне право», № 3, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Судово-технічна експертиза документів: деякі питання призначення при 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», «Проблеми та стан дотримання захисту прав 

людини в Україні», 17-18 серпня 2018 р., м. Львів, 0,2 друк. арк. 

«До питання використання новітніх технологій при розслідуванні злочинів 

проти безпеки виробництва», «Сучасні погляди на актуальні питання 

правових наук», 24-25 листопада 2018 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. арк. 



21. Демидова Є. Є., к.ю.н., асистент 

«Місце судової експертизи в системі судово-експертної діяльності», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 3,1 друк. арк. 

Монографії: 

«European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and 

the Republic of Poland». Розділ «The concept of forensic activity (philosophical 

and legal approach)», 1,0 друк. арк. 

«Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика 

правозастосування». Параграф «Судовий експерт у кримінальному 

судочинстві: сучасні виклики та нові завдання 1,0 друк. арк. 

Статті: 

«Особа обізнана», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,1 друк. арк. 

«Показання судового експерта», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

«Предмет допиту спеціаліста», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,05 друк. арк. 

«Предмет допиту судового експерта», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Спеціаліст», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,1 

друк. арк. 

«Тактика допиту судового експерта», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

 «Місце судової експертизи у судово-експертній діяльності», 

«Криміналістика і судова експертологія», 0,6 друк. арк. 

22. Домашенко О. М., к.ю.н., асистент 

«Можливості діагностування тактичних помилок слідчого під час 

досудового розслідування та судового розгляду», 1,0 друк. арк. 

       Опубліковано 1,0 друк. арк. 



       Статті: 

«Помилка правозастосовна», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,2 друк. арк. 

«Помилка судова», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,2 друк. арк. 

«Помилка тактична», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 

0,2 друк. арк. 

«Банкнота», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,2 

друк. арк. 

«Танатологія», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,2 

друк. арк. 

23. Баранчук В. В., к.ю.н., асистент 

«Систематизація тактичних прийомів допиту у конфліктних ситуаціях: 

інноваційний підхід», 1,0 друк.  

Опубліковано 1,0  друк. арк. 

Статті: 

«Етапи психологічного контакту», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,25 друк. арк. 

Тези: 

«Роль психологічного контакту під час спілкування в діяльності 

детектива», «Всеукраїнський самміт приватних детективів», 0,25 друк. арк.   

«Роль рефлексивної взаємодії у процесі формування психологічного контакту 

під час допиту», «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі 

зі злочинністю», 0,25 друк. арк. 

«Рефлексивне моделювання як спосіб оптимізації проведення допиту на 

досудовому розслідуванні», «Актуальні питання досудового розслідування та 

тенденції розвитку криміналістичної методики», 0,25 друк. арк. 

24. Затенацький Д. В., к.ю.н., асистент 0,5 ставки 

«Класифікація науково-технічних засобів в криміналістиці», 0,75 друк. 

арк. 



Опубліковано 1,46 друк. арк. 

       Статті: 

«Сліди ідеальні», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,1 

друк. арк. 

«Механізм формування ідеальних слідів», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Демонстрація матеріалу стимульного», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,03 друк. арк. 

«Актуалізація слідів ідеальних», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Енграмологія», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,02 

друк. арк. 

«Матеріал стимульний», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,02 друк. арк. 

«Інтервю когнітивне», «Велика українська юридична енциклопедія», том 

20, 0,03 друк. арк. 

«Конфідент», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 

друк. арк. 

«Використання конфіденційного співробітництва», «Велика українська 

юридична енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Вигляд людини зовнішній», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,03 друк. арк. 

«Визначенн крові попереднє», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,1 друк. арк. 

«Вимірювання», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20,  

0,02 друк. арк. 

«Дальномір», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,02 

друк. арк. 

«Датчик», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,03 друк. 

арк. 



«Диктофон», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,06 

друк. арк. 

«Електрощуп», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,01 

друк. арк. 

«Набір портативний «Молекула» // Велика українська юридична 

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

психологія. – Х.: Право, 2018.– С. 495 (у співав із Шепітько В.Ю.) (0,02 

друк. арк.) 

«Оксидування», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,1 

друк. арк. 

«Освітлювач ультрафіолетовий», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,02 друк. арк. 

«Пломба», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,02 друк. 

арк. 

«Світлофільтр», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20, 0,06 

друк. арк. 

Тези: 

«Використання ідеальних слідів в криміналістичній тактиці», «Одеські 

юридичні читання», 9 листопада 2018 р., м. Одеса, 0,23 друк. арк. 

«Деякі аспекти використання окремих тактичних спрямованих на 

актуалізацію ідеальних слідів», «Публічне право України: пошук 

оптимальних моделей правового регулювання», 9-10 листопада 2018 р., м. 

Київ, 0,21 друк. арк. 

25.Павлюк Н. В., к.ю.н., асистент 0,5 ставки 

«Науково-технічне забезпечення діяльності органів кримінальної 

юстиції», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 1,91 друк. арк. 

       Статті: 

«Проблеми розробки сучасних науково-технічних засобів для роботи 

правоохоронних органів із запаховою інформацією», «Криміналістика та 



судова експертологія: наука, навчання, практика, том 1, 0,5 друк. арк.  

«Можливості застосування тривимірних цифрових технологій та сучасних 

науково-технічних засобів у діяльності з розслідування злочинів», «Теорія 

а практика судової експертизи і криміналістики», № 18, 0,5 друк. арк. 

«Викривлення показань», «Велика українська юридична енциклопедія», 

том 20, 0,07 друк. арк. 

«Комфорт психологічний допитуваного», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,11 друк. арк. 

«Нашарування фантастичні», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,04 друк. арк. 

«Оцінка показань», «Велика українська юридична енциклопедія», том 20,  

0,09 друк. арк. 

«Формування показань неповнолітніх», «Велика українська юридична 

енциклопедія», том 20, 0,15 друк. арк. 

Тези: 

«Системи 3-D візуалізації у розслідуванні злочинів», «Актуальні проблеми 

криміналістики та судової експертології», 22 листопада 2018 р., Київ, 

0,2 друк. арк.  

«Сучасні досягнення у розробці науково-технічних засобів 

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів», «Актуальні 

проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та 

криміналістичного забезпечення безпеки України», 30 листопада 2018 р., 

м. Дніпро, 0,25 друк. арк. 

  1.3. Викладачів, які не виконали план  НДР за  2018 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: 

– сформульовані завдання криміналістики в сучасних умовах з 

урахуванням теорії та практики протидії злочинності; визначено тенденції 

криміналістики та її функціональне призначення в умовах глобалізації 

злочинності (проф. Шепітько В. Ю.); 

  – розроблено теоретичну концепцію методології формування 

інноваційного підходу до розвитку криміналістичної теорії тактичних 

операцій (проф. Шевчук В. М.); 

– отримали подальший розвиток інформаційні технології на основі 

узагальнених перетворень Хаара, які можуть бути використані в системах 

аналізу, зберігання, розпізнавання і захисту криміналістичних даних (проф. 

Іванов  В. Г.); 

– визначено основні положення систематики, проаналізовані їх 

особливості стосовно криміналістичної систематизації способів злочинів у 

сфері економічної діяльності (доц. Дудніков А. Л.); 

 – визначено інноваційні основи використання тактичних рішень у 

розслідуванні (доц. Булулуков О. Ю.); 

– запропоновано новий науковий підхід до особливостей застосування 

комплексу процесуальних та слідчих (розшукових) дій в процесі 

розслідування кримінального банкрутства (доц. Марушев А. Д.); 

–   розглянуто та проаналізовано проблемні питання залучення 

спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій (розшукови) (огляд місця 



події, допит, обшук тощо), особливості призначення експертних досліджень 

(експертиз) в залежності від способу вчинення злочину (доц. Чорний Г. О.); 

 – запропоновано класифікацію способів злочинних посягань на 

відомості у сфері інформаційної безпеки під час користування електронно-

обчислюваними машинами (комп’ютерами), автоматизованими системами, 

комп’ютерними мережами. (доц. Курман О. В.); 

– розглянуто тактичні особливості проведення деяких слідчих 

(розшукових) дій та надано тактичні рекомендацію спрямовані на викриття й 

подолання протидії розслідуванню злочинів 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 повного 

фіксування судового процесу технічними засобами на наукових засадах (доц. 

Білоус В. В.);  

 – здійснено класифікацію видів злочинів, що вчиняються за допомогою 

обману (доц. Мусієнко О. Л.); 

– визначено особливості реалізації методу експерименту 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 комунікативної компетентності в структурі процесуальної 

діяльності (доц. Фунікова О. В.); 

 – визначено форми і зміст психологічних знань, що використовуються 

в сфері протидії організованій злочинній діяльності; з’ясовано процеси в 

психіці потерпілого, що впливають на отримання інформації стосовно події 

злочину; сформульовано тактичні завдання та шляхи їх вирішення щодо 

встановлення ознак організованої злочинної групи  (доц. Костенко М. В.); 

– розкрито завдання окремої криміналістичної методики судового 



розгляду кримінальних справ залежно від завдань кримінального 

провадження, стадії судового розгляду кримінальних справ та завдань 

окремих суб’єктів судового провадження (суду, публічного обвинувача, 

захисника обвинуваченого) та досліджено специфіку умов  

судового розгляду кримінальних справ та типові ситуації, які можуть 

виникати в суді, в тому числі, пов’язані з різними формами протидії сторін 

встановленню істини (доц. Алєксєйчук В. І.); 

 – досліджено модифікацію методу поділу областей, що дозволяє 

проводити обробку реалістичних зображень з поділом всієї площині 

зображення на інформативні області – об'єкт, і неінформативні – фон; 

наводяться кількісні характеристики ступеня стиснення зображення при його 

сегментації з уточненими контуром поділу областей, що дає можливість 

проводити дослідження зображень та розглянути можливість застосовування 

даних алгоритмів в судовій експертизі (доц. Ломоносов Ю. В.); 

 – зроблено висновок про доцільність використання біометричних 

характеристик в комплексі з іншими методами захисту (пароль, PIN-код, 

різноманітні карти) для досягнення більшої надійності систем захисту 

інформаційних ресурсів комп’ютерних систем (ст. викладач           

Мазниченко Н. І.); 

  – 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  (к.ю.н., асист. Яремчук В. О.); 

 – сформульовано рекомендації щодо застосування новітніх засобів 

криміналістичної техніки при розслідуванні злочинів проти безпеки 

виробництва, зокрема використання безпілотних літальних апаратів при 

огляді місця події (к.ю.н., асист. Спасенко К. О.); 



–  досліджено систему судово-експертної діяльності та її основні засади, 

визначено місце судової експертизи у цій системі; обґрунтовано необхідність 

вдосконалення національного законодавства шляхом усунення прогалин і 

колізій у правовому регулюванні зазначеного питання (к.ю.н., асист. 

Демидова Є. Є.); 

 – сформульовано поняття та ознаки кібервандалізму, а також здійснено 

його класифікацію; проаналізовано окремі елементи криміналістичної 

характеристики кібервандалізму (к.ю.н., асист. Латиш К.В.); 

  – запропоновано криміналістичні рекомендації для слідчого 

(прокурора, детектива) у конфліктних ситуаціях допиту, здійснено побудову 

системи тактичних прийомів установлення психологічного контакту, 

розглянуто типові комплекси тактичних прийомів щодо підвищення 

ефективності проведення допиту під час досудового розслідування та 

судового розгляду (асист.  Баранчук В. В.); 

  – на підставі сучасних положень загальної теорії криміналістики та 

узагальнення слідчої (судової) практики розроблено класифікацію тактичних 

помилок та запропоновано практичні рекомендації слідчим (прокурорам, 

детективам) щодо їх діагностики, нейтралізації та запобігання (асист. 

Домашенко О. М.); 

– виокремленно та досліджено підстави класифікації науково-технічних 

засобів в криміналістиці (асист. Затенацький Д. В.); 

 – аргументовано доцільність розширення кола застосування 3D систем 

лазерного сканування в сучасній судово-слідчій практиці з метою 

підвищення рівня забезпечення органів досудового розслідування науково-

технічними засобами та наближення його до європейських стандартів (асист. 

Павлюк Н. В.). 

 

 

 

 



2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

 ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень.  

 2.6. 13-15 вересня 2018 р. кафедра криміналістики разом з НУ «Одеська 

юридична академія» та Литовським криміналістичним товариством провела 

14 міжнародний Конгрес «Криміналістика і судова експертологія: наука, 

навчання, практика». Конгрес проведено на базі НУ «Одеська юридична 

академія». Участь у 14 міжнародному Конгресі прийняли близько 100   

вчених з України, Польщі, Литви, Чехії, Греції, Туреччини, Словаччини, 

Білорусі, Азербайджану. За результатами міжнародного Конгресу видано 

збірних наукових статей та доповідей у 2-х томах. 

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів, 

які взяли участь 

Міжнародні 

1. 27 лютого 2018 р. міжнародна науково-

практична конференція «Актуальные 

научные исследования в современном 

мире», г. Переяслав-Хмельницкий 

1 

2. 28 лютого 2018 р. міжнародна 

юридична науково-практична 

конференція «Актуальна 

юриспруденція», м. Київ. 

1 

3. 9 березня 2018 р. міжнародна науково-

практична конференція «Юридична 

наука нового часу: традиції та вектори 

розвитку», м. Одеса. 

1 

4. 20 березня 2018 р. міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні 

питання сьогодення», м. Вінниця. 

1 

5. 19-20 квітня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Проблеми і перспективи розвитку  IT-

індустрії», м. Харків. 

2 

6.  19-20 квітня 2018 р. міжнародна 1 



науково-практична конференція 

«Інформаційна безпека та комп’ютерні 

технології», м. Кропивницький. 
7. 19-20 квітня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та 

праві», м. Київ. 

1 

8. 27-28 квітня  2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція «Права 

людини та проблеми організації і 

функціювання публічної адміністрації в 

умовах становлення громадянського 

суспільства в Україні», м. Запоріжжя. 

1 

9. 4-5 травня 2018 р. міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток 

правової системи України в умовах 

сьогодення», Харків. 

1 

10. 24 травня 2018 р. міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційне 

забезпечення розслідування злочинів», 

м. Одеса. 

1 

11. 14 серпня 2018 р. міжнародна науково-

практична конференція «Сучасний стан 

та перспективи розвитку економіки, 

менеджменту, обліку та права», м. 

Полтава. 

1 

12. 17-18 серпня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Проблеми та стан дотримання захисту 

прав людини в Україні», м. Львів. 

1 

13. 7-8 вересня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання взаємодії 

інститутів громадянського суспільства 

та органів публічного адміністрування у 

напрямку розвитку правової системи 

України», м. Київ. 

1 

14.   13-15 вересня 2018 р. 14 міжнародний 

Конгрес «Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, 

практика», м. Одеса. 

11 



15. 14-15 вересня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Верховенство права та правова 

держава», м. Ужгород. 

1 

16. 25-28 вересня 2018 р. Другий 

Харківський міжнародний юридичний 

форум. 

4 

17. 10-11 жовтня 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання судової експертизи 

та криміналістики», м. Харків. 

8 

18. 9 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Одеські юридичні читання», Одеса. 

2 

19. 9-10 листопада 2018 р.  міжнародна 

науково-практична конференція 

«Публічне право України: пошук 

оптимальних моделей правового 

регулювання», м. Київ. 

1 

20. 16-17 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Правові системи суспільства: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку», м. 

Львів. 

1 

21. 21-22 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична Internet-конференція 

«Моделювання та інформаційні 

технології в науці, техніці та освіті», м. 

Харків. 

1 

22. 22 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми криміналістики та 

судової експертології», м.Київ. 

1 

23. 23 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасні напрямки, засоби та методи 

протидії злочинності», м. Одеса. 

6 

24. 24-25 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасні погляди на актуальні питання 

правових наук», м. Запоріжжя. 

1 

25. 29-30 листопада 2018 р. LХIIІ 

Міжнароднa науково-практичнa 

конференції «Євроінтеграція в 

1 



інноваціях як чинник розвитку 

наукового прогресу», м. Чернівці. 

26. 30 листопада 2018 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми кримінально-

правового, кримінально-

процесуального та криміналістичного 

забезпечення безпеки України», м. 

Дніпро. 

1 

27. 6 грудня 2018р. міжнародна юридична 

науково-практична конференція 

«Модернізація законодавства та 

правозастосування: вимоги часу», м. 

Київ. 

1 

28. 15-16 грудня 2018 р. LXV Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Наукова діяльність в умовах 

євроінтеграції», м. Чернівці. 

1 

29. 19 квітня 2018 р. міжнародна юридична 

науково-практична конференція 

«Актуальна юриспруденція», м. Київ.  

1 

Всеукраїнські 

1. 26 жовтня 2018 р. постійно діючий 

науковий семінар «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та 

шляхи їх вирішення», м. Харків 

3 

2. 16-17 жовтня 2018 р. всеукраїнська 

науково-практична конференція «Від 

громадського суспільства до правової 

держави. Проблеми та перспективи 

впровадження нового КПК України»,  

м. Харків. 

1 

3. 21 листопада 2018 р. Всеукраїнська 

вуково-практична конференція 

«Актуальні питання досудового 

розслідування та тенденції розвитку 

криміналістичної методики», м. Харків.  

3 

4. 22 листопада 2018 р. міжвідомча 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми криміналістики та 

судової експертології», м. Київ.  

1 

5. 03 квітня 2018 р. круглий стіл «Сучасні 

інструменти виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

1 



корупційних та інших злочинів», м. 

Харків. 
6. 12 квітня 2018 р. всеукраїнська науково-

практична конференція  «Використання 

сучасних досягнень криміналістики у 

боротьбі зі злочинністю», м. Кривий Ріг.  

1 

7. 27 квітня 2018 р. круглий стіл 

«Удосконалення правового 

регулювання оцінки майна і майнових 

прав. Оцінка землі. Професійна 

експертиза і оціночна діяльність», м. 

Харків.  

2 

8. 9-10 лютого 2018 р. всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Законодавство України: недоліки, 

проблеми систематизації та 

перспективи розвитку», м. Херсон. 

1 

9. 31 липня 2018 р., круглий стіл «Public 

Talk «Корупція «на місцях». Протидія, 

контроль і законні інструменти 

стримування,  м. Харків. 

1 

10 03 квітня 2018 р. «круглий стол» 

«Сучасні інструменти виявлення, 

розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших 

злочинів», м. Харків. 

1 

11 25 травня 2018 р. загальнонаціональний 

юридичний форум «Доступ до 

правосуддя у контексті судової 

реформи», м. Сєвєродонецьк  

1 

12. 15 листопада 2018 р. Всеукраїнський 

форум з менеджменту арештованих 

активів, м. Київ. 

1 

13. 24-25 листопада 2018 р, IX All-

Ukrainian criminal law school, м. Харків. 

1 

 

2.8. Участь викладачів у зарубіжних конференція: 

1) «18-th Wroclaw Symposium on Questioned Document Examination» 

(Польща, м. Вроцлав, 6-8 червня 2018) –проф. Шепітько В. Ю. 

2) «The development of legal sciences: problems and solutions»  (27-28 

аpril 2018, Kaunas) – проф. Шевчук В. М., доц. Білоус В. В.  

3) «Проблемы правового регулирования общественных отношений: 



теория, законодательство, практика» (23 листопада 2018 р., м. Брест, 

Республіка Білорусь) – проф. Шевчук В. М. 

4) «Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, 

rulemaking and practice» (17 квітня 2018 р., м. Люблін, Польща) – доц. 

Костенко М. В. 

5) «Particularitătile adaptării legislaţiei Republicii Moldova și Ucrainei la 

legislația Uniunii Europene» (м. Кишинів, 23-24 березня 2018 р.) – доц.      

Білоус В. В. 

   6) «Establishments of higher education as an environment for the formation 

of a new generation of lawyers» (11-15 червня 2018 р., Польща) – к.ю.н., 

асистент Яремчук В. О. 

  7) «Scientific Research Priorities-2018: theoretical and practical value» (26-

29 червня 2018 р., Польща) – к.ю.н., асистент Яремчук В. О. 

 8) «Nauka i technologia współczesności: priorytetowe obszary rozwoju 

Ukrainy i Polski» (19-20 листопада 2018 р., Польща) – к.ю.н., асистент       

Яремчук В. О. 

 9) «Злочин XXI століття - можливості та виклики для кримінології»  

(10-11 травня 2018 р., Польща, м. Білосток) – к.ю.н. Демидова Є. Є. 

 10) «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку 

України та Польщі» (19-20 жовтня 2018 р., Польща) – к.ю.н., асист. Гетьман 

Г. М 

 11) «Концепция развития правового государства в Молдове и Украине 

в условиях евроинтеграционных процессов» (2-3 листопада 2018 р., 

Молдова).   

 

 

 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

За звітний період кафедрою криміналістики опубліковано: 

 3.1 Монографії. 

 1) Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918-2018): 

монографія. – Харків: Золоті сторінки, 2018. 336 с. (проф. Шепітько В. Ю., 

42,0/5,25 друк. арк.). Рекомендовано до друку рішенням вченої ради 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 

проф. М. С. Бокаріуса (протокол № 5 від 16 травня 2018 р.). 

 2) Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи: монографія /  

за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х.: ТОВ. «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 462 с.   

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

Рекомендовано до друку вченою радою Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (протокол № 7 від 

26.03.2018 р.). 

3) Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та 

практика правозастосування: колективна монографія. – Одеса: Видавничий 

дім «Гельветика», 2018. – 1148 с. (к.ю.н. асист. Демидова Є. Є.– 1,0 друк. 

арк.). Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету 

«Одеська юридична академія» (протокол № 4 від 16.02.2018 р.). 

 Монографії опубліковані за кордоном. 

 1) European vector of contemporary jurisprudence: the experience of 

Ukraine and the Republic of Poland: сollective monograph. Volume 2. 

Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018 – PP. 524  (к.ю.н. асист. 

Демидова Є. Є. – 1,0 друк. арк.).   

 3.4 Кількість опублікованих статей – 1005/97,11 друк. арк., 

з них: 

3.4.1. за кордоном –  2/1,1 друк. арк.  

 Костенко М. В. Criminalistics In The System Of The Contemporary 

Educational Process // Scientific Development And Achievements. Volume 3. – 

London: Sciemcee Publishing, 2018. – С. 98-111. (1/0,5 друк. арк.)  Web of 



Science.  

Мусієнко О. Л. Тактико-криміналістичні засоби у системі протидії 

злочинам, що вчиняються за допомогою обману // Visegrad Journal on Human 

Rights: міжнародний правовий журнал. – № 6. – Paneurуpska vysoka skola 

Fakulta prava, Uzhorodska narodna univerzita Pravnicka fakulta, Obcianske 

zdruzenie «LEX PRO OMNES», Bratislava, Uzhorod, 2018. С. 46-50 (0,6 друк. 

арк.) Academic Resource Index Research Bib, Index Copernicus International. 

3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of Science 

1/ 0,5 друк. арк.). 

 Костенко М. В. Criminalistics In The System Of The Contemporary 

Educational Process // Scientific Development And Achievements. Volume 3. – 

London: Sciemcee Publishing, 2018. – С. 98-111. (1/0,5 друк. арк.)  Web of 

Science.  

 3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних – 23/12,49           

друк. арк.  

1) Шепітько В. Ю. Criminalistics Strategy and trends of Criminalistics. 

Yearbook of Ukrainian Law № 10/2018. P.287-296. (0,5/0,25 друк. арк.). Index 

Copernicus International. 

2) Журавель В. А. Object and Subject of Criminalistics //Yearbook of 

Ukrainian law: coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V. Petryshyn. 

Kh.: Law, 2018. №10. С. 296-307 (0,7 д.а.) Index Copernicus International. 

  3) Ломоносов Ю. В. Вейвлет преобразование изображений с 

выделением контуров. Науковий огляд. – 2018. – № 8 (51). – С. 83-93 (0,42 

друк. арк.) Рінц science index, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing,Citefactor, Open 

Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly 

Bibliography, Google Scholar (Search), Ulrichs Periodikals Directory. 

4) Негребецький В. В. Експериментальний метод під час проведення 

слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. − 2018. − 

Вип. № 5. − Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва 

http://journals.indexcopernicus.com/Visegrad+Journal+on+Human+Rights,p24787961,3.html
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


НАпрН України, 2018. − С. 248-252. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus 

International. 

5) Негребецький В. В. Використання методу криміналістичної 

реконструкції під час слідчого експерименту. Підприємництво, господарство 

і право. − 2018. − Вип. № 5. − Київ: Вид-во інституту приватного права і 

підприємництва НАпрН України, 2018 − С. 253-257. (0,5 друк. арк.) Index 

Copernicus International. 

6) Негребецький В. В. До питання підвищення ефективності фіксації 

інформації під час слідчого експерименту. Підприємництво, господарство і 

право. – 2018. – Вип. № 5. − Київ: Вид-во інституту приватного права і 

підприємництва НАпрН України, 2018 − С. 258-262. (0,5 друк. арк.) Index 

Copernicus International. 

 7) Курман О. В. Груповий метод розслідування злочинних посягань на 

відомості у сфері інформаційних технологій.  Право і суспільство. – 2018. – 

№ 4. – С. 252-256. (0,5 друк. арк.) – Index Copernicus International, Google 

Scholar. 

8) Фунікова О. В. Комунікативні технології як засіб криміналістичної 

тактики. Порівняльно-аналітичне право: Електронне наукове фахове 

видання. – Вип. 3. – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2018 – С. 295-299. (0,6 

друк. арк.) Index Copernicus International. 

 9) Мазниченко Н. І. Использование динамических биометрических 

характеристик для идентификации пользователя в сети.  Актуальные научные 

исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 

2(34), ч. 1.  С. 10-17 (0,5 друк. арк.) РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, 

Бібліометрика української науки. 

10) Марушев А. Д. Організаційно тактичні питання проведення 

тимчасового доступу до речей і документів в процесі розслідування 

кримінального банкрутства. Вісник Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна.  Харків. 2018. № 26. С. 259-264 (0,55 друк. арк.) Index 

Copernicus International. 



11) Марушев А. Д. Особливості проведення слідчого огляду приміщень 

в  процесі розслідування кримінального банкрутства. Право і суспільство. 

Дніпро. 2018. № 6. С. 217 – 222 (0,67 друк. арк.) Index Copernicus 

International. 

12) Чорний Г. О. Деякі аспекти залучення спеціаліста під час 

розслідування терористичних актів. Порівняльно-аналітичне право. № 1. 

2018 р. доступ:e-journal@pap.in.ua.www.pap.in.ua. (0,5 друк. арк.). Index 

Copernicus International. 

13) Чорний Г. О. Особливості дотримання прав громадян у 

криміналістичній тактиці: аналіз міжнародного законодавства. Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 25. Серія 

«Право». 2018 р. – С. 178-186 (0,7 друк. арк.) Index Copernicus International. 

14) Мусієнко О. Л. Тактико-криміналістичні засоби у системі протидії 

злочинам, що вчиняються за допомогою обману // Visegrad Journal on Human 

Rights: міжнародний правовий журнал. – № 6. – Paneurуpska vysoka skola 

Fakulta prava, Uzhorodska narodna univerzita Pravnicka fakulta, Obcianske 

zdruzenie «LEX PRO OMNES», Bratislava, Uzhorod, 2018. С. 46-50 (0,6 друк. 

арк.) Academic Resource Index Research Bib, Index Copernicus International. 

          15) Мусієнко О. Л. Особливості криміналістичної характеристики 

злочинів вчинених службовими особами. Прикарпатський юридичний вісник. 

– № 3. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Івано-

Франківськ, 2018. (0,8друк. арк.)  Index Copernicus International.  

 16) Семеногов В. В. Використання вербальної інформації для викриття 

та подолання протидії розслідуванню.  Право і суспільство – 2018. – Вип. № 

6. – Дніпро: Національна академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ 

«Дніпропетровський гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки 

Академіка права  В. В. Сташиса»   (0,6 друк. арк.) Google Scholar. 

 17) Семеногов В. В.Тактичні особливості проведення допиту в умовах 

подолання протидії розслідуванню злочинів. Порівняльно-аналітичне право − 

2018. − Вип. № 5. − Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Visegrad+Journal+on+Human+Rights,p24787961,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Visegrad+Journal+on+Human+Rights,p24787961,3.html


університет», (електронне наукове фахове видання 

http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja) (0,5 друк. арк.) Index Copernicus 

International. 

18) Яремчук В. О. Криміналістичні та медичні знання: межі 

використання при розслідуванні злочинів Проблеми законності: 

міжнародне наук. фахове вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 

Вип. 142. 2018. (0,6 друк. арк.) Index Copernicus International, РІНЦ.  

19) Спасенко К. О. Застосування аерофотозйомки при огляді місця 

події при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт 

з підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право. Вип. 3. 

Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2018.  С. 290-292. (0,5 друк. арк.) Index 

Copernicus International. 

20) Латиш К. В. Кібервандалізм: окремі способи вчинення. Право і 

суспільство. – 2018. – №6. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus International. 

21) Латиш К. В. Криміналістична характеристика кібервандалізму. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

«Право». – 2018. - № 53. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus International. 

 22) Авдєєва Г. К. Природнє та штучне старіння документів: сутність та 

ознаки. Криминалист первопечатный.  Вип. 15. – Х.: Видавнича агенція 

«Апостіль», 2018.  – С. 47-57. (0,5 друк. арк.).  Journal is indexed by Ulrich and 

ERIHPLUS. 

23) Гетьман Г. М. Використання психологічних знань слідчим та їх 

значення в умовах змагального кримінального процесу. Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.  Харків. 2018. 

№ 26. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus International. 

 

 

 

 

 

http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html


Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор. 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

випуск, перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1. Костенко М. В. Criminalistics In The 

System Of The 

Contemporary 

Educational Process 

Scientific Development 

And Achievements 

Том 3, с. 98-111 

2. Мусієнко О. Л. Тактико-

криміналістичні 

засоби у системі 

протидії злочинам, 

що вчиняються за 

допомогою обману 

LEX PRO OMNES № 6, с. 46-50 

 

Таблиця № 3 . Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моно

г 

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах 

та наук. 

збірниках 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідом

лень на 

конфере

нціях 

Підруч

ники та 

навчал

ьні 

посібн

ики з 

грифом 

МОН 

Підручн

ики, 

навч 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірн

ики 

норма

тивної 

літера

тури 

Кодекси

комента

рі 

Кількіст

ь друк. 

арк. на 

одного 

виклада

ча  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.6. Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи немає. 

 

 

 

 

 

 



4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 

 4.1. Протягом 2018 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 16 

лекцій (обсягом 32 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. В рамках дисертаційного дослідження асистента Домашенка О. М. 

було проведено анкетування та інтерв’ювання 130 слідчих та детективів 

органів МВС України, СБУ, НАБУ шести областей України (Харківської, 

Київської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Донецької) й 

узагальнення 100 кримінальних проваджень про нерозкриті вбивства, 

вчинені на території Харківської області у період з 1991 по 2002 рр. 

Матеріали анкетування та узагальнення було використано при підготовці 

дисертаційного дослідження «Класифікація тактичних помилок в слідчій 

діяльності». 

 В рамках дисертаційного дослідження асистента Баранчука В. В. було 

проведено анкетування 150 слідчих МВС України, СБ України у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Рівненській, Черкаській, Харківській областях, а також 

анкетування 90 адвокатів України у Вінницькій, Черкаській та Харківській 

областях. Матеріали анкетування використання при підготовці кандидатської 

дисертації «Система тактичних прийомів установлення психологічного 

контакту при допиті». 

4.3. Відповіді на запити. 

Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса надано: 

– науково-правовий висновок у відповідь на запит громадянина 

Боженова М. А. у зв’язку із здійсненням досудового розслідування 



Військовою прокуратурою Харківського гарнізону у рамках кримінального 

провадження за ч. 3 ст. 402УК України («Непокора, вчинена в умовах 

особливого періоду, крім воєнного стану») – доц. Капустіна М. В.;  

– науково-правовий висновок у відповідь на запит адвоката     

Пожидаєва Г. П. (вх. № 44 а – 01 – 55 від 30.03.2018 року) у зв’язку із 

здійсненням досудового розслідування СУ Головного управління 

Національної поліції в Донецькій області, Словянського відділу поліції 

кріминального провадження за фактом учинення злочину, ознаки якого 

передбачені ч. 1 ст. 115 КК України («Умисне вбивство») – к.ю.н., асист. 

Затенацький Д. В.; 

– науково-правовий висновок у відповідь на запит адвоката   

Пожидаєва Г. П. (вх. № 44 а – 01 – 55 від 30.03.2018 року) у зв’язку із 

постановленням вироку Фрунзенським районним судом м. Харкова від 

06.03.2018 року (справа № 645/46/18-к, провадження № 1-кп/645/46/18), де 

встановлюється вина К. Г. Кононенка у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 

ст. 286 КК України – к.ю.н., асист. Затенацький Д. В. 

 – науково-правовий висновок у відповідь на запит адвоката         

Радченко Б. Є. у зв’язку з направленням матеріалів кримінального 

провадження № 42018220000000383 до Червонозаводського районного суду 

м. Харкова за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального 

кодексу України («Вимагання») – к.ю.н., асист. Латиш К. В.  

ауково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

 – науково-правовий висновок у відповідь на запит Харківської 

медичної академії післядипломної освіти (вх. № 237-01-53 від 13.11.2018 р.) 

щодо наявності конфлікту інтересів у спільній роботі керівництва та 

близьких родичів – к.ю.н. асист. Латиш К. В. 

 

 

 

 



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 2 кандидатські 

дисертації: 

 – асистент Баранчук В. В. «Система тактичних прийомів установлення 

психологічного контакту при допиті» (20 червня 2018 р. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – науковий керівник проф. 

В. Ю. Шепітько; 

 – асистент Домашенко О. М. «Класифікація тактичних помилок в 

слідчій діяльності», науковий керівник проф. Шепітько В. Ю. (20 червня 



2018 р. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 

науковий керівник проф. В. Ю. Шепітько. 

5.2 Не має наукового ступеня старший викладач Мазниченко Н. І. 

5.3. Підготовлено 3 відгуки на кандидатські дисертації та 1 відгук на 

докторську дисертацію. 

5.4. Підготовлено 6 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 168 студентів 

денної форми навчання. За звітний період було проведено 11 засідань гуртка. 

 7.2. Члени гуртка криміналістики мають опублікованими: 

  10 тез наукових доповідей, обсягом 2,2 друк. арк.: 

 1) Гришко І. К. (6 к, ІПКЮ) Криміналістична характеристика 

контрабанди культурних цінностей: проблеми побудови та застосування / 

Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності (23 листопада 2018 

р., м. Одеса) – науковий керівник проф. Шевчук В. М. 

 2) Жорняк А. В. (6 к., ІПКЮ)  Психологічні особливості формування 

неправдивих показань / Актуальні проблеми юридичної науки та практики 

(м. Харків, науковий керівник доц. Чорний Г. О.). 

 3) Жуковська А. О. (6 к., ІПКЮ) Поняття та ознаки створення 

злочинної організації / Актуальні проблеми юридичної науки та практики  (м. 

Харків, науковий керівник доц. Чорний Г. О.). 

  4) Костів А. О. (4 к., ІПКЮ) Проблеми реалізації обов’язкової відео 

фіксації обшуку / Права людини та проблеми організації і функціонування 

публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в 

Україні (27-28 квітня 2018 р., м. Запоріжжя) – науковий керівник доц. 

Мусієнко О. Л. 

 5) Єрьоменко Н. В.  (4 к., ІПКЮ) Окремі аспекти розслідування 

корупційних злочинів / Права людини та проблеми організації і 



функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні (27-28 квітня 2018 р., м. Запоріжжя)  –

науковий керівник доц. Мусієнко О. Л. 

 6) Голомазова Д. О. (4 к., ІПКЮ) Особливості проведення обшуків під 

час розслідування кіберзлочинів / Права людини та проблеми організації і 

функціонування публічної адміністрації в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні (27-28 квітня 2018 р., м. Запоріжжя) – 

науковий керівник доц. Мусієнко О. Л. 

 7) Лисих О. С. (4 к., ІПКЮ) Особливості тактики проведення окремих 

слідчих дій у справах, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та їх аналогів / Перспективні напрямки наукової 

думки (18 квітня 2018, м. Тернопіль) – науковий керівник доц.             

Мусієнко О. Л. 

 8) Коваленко Н. В. (4к., ІПКЮ) Тимчасове вилучення майна під час 

проведення обшуку / Перспективні напрямки наукової думки (18 квітня 2018, 

м. Тернопіль) – науковий керівник доц. Мусієнко О. Л. 

 9) Борох В. О. (4к., ІПКЮ) Психологічні особливості допиту 

потерпілого в умовах конфліктної ситуації / Перспективні напрямки наукової 

думки (18 квітня 2018, м. Тернопіль) – науковий керівник доц.             

Мусієнко О. Л. 

 10) Савінова Т. М. (4к., слідчо-криміналістичний інститут.) Проблеми 

використання запахових слідів людини у кримінальному провадженні / 

Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні (23-24 

лютого 2018 р., м. Запоріжжя) – науковий керівник асист. Павлюк Н. В. 

 11) Силенок Катерина (4к., слідчо-криміналістичний інститут) 

Можливості виявлення підробок біометричних закордонних паспорті / теорія 

та практика сучасної юриспруденції (25 травня 2018 р., м. Харків) – науковий 

керівник асист. Яремчук В. О. 

 

 



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); 

– член редакційної колегії «Велика українська юридична енциклопедія»: 

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

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 торговельно-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).; 

 – член редакційної колегії «Велика українська юридична 

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

психологія». 

  



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); 

– член редакційної колегії «Велика українська юридична енциклопедія»: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ. 

 

 Проф. Шепітько В. Ю. 

– нагороджений Грамотою Прокуратури України за плідну співпрацю з 

органами прокуратури, вагомий особистий внесок у розвиток правової 

системи України, активну участь у законотворчій діяльності та з нагоди 25- 

річчя з дня заснування Національної академії правових наук України 

Проф. Журавель В. А. 

– Орден «За заслуги» III ступеня. 

– Почесна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук 

України. 

Доц. Булулуков О. Ю. 

 – Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-

педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання 

студентської молоді (листопад, 2018 р.). 

 Доц. Борисенко І. В. 

 – нагороджений Почесною грамотою Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну працю в 

університеті (серпень, 2018 р.). 

      – нагороджений орденом МВС України «За розвиток науки, техніки та 

освіти» першого ступеня. (26.04.2018 р. Всеукраїнська Чорнобильська спілка 

інвалідів Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області). 

 

   

Завідувач кафедри 

 криміналістики     проф. Шепітько В. Ю. 
 

 

 

 


