
      З В І Т 

  З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2019 РІК 

 

 1. Прізвище, ім’я та по-батькові  ШЕВЧУК  Віктор Михайлович 

 2. Вчене звання, посада:  доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри криміналістики.   

 3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Інновації у  формуванні 

криміналістичної теорії тактичних операцій»  (2,0 друк. арк.). 

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Інновації у  

формуванні криміналістичної теорії тактичних операцій»  (12,5 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено теоретичні 

положення і рекомендації застосування інновацій у криміналістичній теорії 

тактичних операцій.  

 8. Участь у конференціях, семінарах.  

За звітний період прийняв участь у 14-и конференціях та круглих столах:   

1) XV Міжнародний  конгрес «Криміналістика та судова експертологія: 

наука, навчання, практика» (м. Каунас, Литва, 19-21 вересня 2019). 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична практика в 

країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Арад, Румунія, 25–26 січня 2019 р.).   

3) ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Science and society» (м. 

Гамільтон, Канада, 1 лютого 2019).   

4) Міжнародна науково-практична конференція «Science progress in European 

countries: new concepts and modern solutions» (м. Штутгард, Німеччина, 28 лютого 

2019).  

5) Міжнародна науково-практична конференція «Conceptul de dezvoltare a 

statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare» (м. 

Кишенів, Республіка Молдова, 1-2 листопада 2019).  

6) Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпро, 1-2 лютого 2019 р.). 

7) Наукова конференція за результатами роботи фахівців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
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Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 

2018 р. (м. Харків, 26 берез.  2019 р.). 

8) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. Дніпро, 5-6 квітня  2019 р.).    

9) Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 12-13 квітня 2019 р.).   

10) Міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена  150-річчю 

від дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса «Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики» (м. Харків, 19 квітня 2019).  

11) VІI Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів»: матеріали (м. Одеса, 31 травня  2019 р.).    

12) Третій Харківський міжнародний юридичний форум. Панельна дискусія 

«Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика ефективного реагування» (м. 

Харків, 26 вересня 2019). 

13) IV Міжнародна науково-практична конференція «Scientific ahievements of 

modern society» (м. Ліверпуль, Великобританія, 4-6 грудня 2019).   

14) Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології 

в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці» (м. Харків, 12 грудня 

2019). 

9. Видавнича діяльність. 

 Підручники: 

 1) Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1. Т. 2 / В. Ю. Шепітько, В. О. 

Коновалова, В. А. Журавель, В. М. Шевчук та ін.: за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : 

Право, 2019. С. 233-237 (том.1); С. 46-65; С. 173-188; С. 250-271 (том 2) (49/ 3,3 

друк. арк.). 

 Статті:  

 1) Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми 

сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–246. doi: 

https://doi.org/10.21564/2414-990x.146.174130 (0,8 др. арк.). 

2) Methodology of criminalistics: discussions, tendencies, prospects. 

Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika.   -  i          i i  

k  g e   ,   g  j  19-21, 2019 Kaunas, Lietuva, 2019. 1 tomas. P. 29-43. (1,0 др. арк.). 
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3) Криміналістична ситуалогія таїї вплив на формування концепції тактичних 

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

ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. Х.: Право, 2019.  

Вип. 19. (0,8 др. арк.). 

4) Тактико-криміналістичні комлекси в теорії криміналістики та практиці протидії 

злочинності: проблеми, дискусії, новації. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. 

Головченко та ін. Х.: Право, 2019. Вип. 20. (0,8 др. арк.). 

5) Методологічне підгрунтя побудови та реалізації тактичних операцій у 

криміналістиці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія «Юриспруденція».  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2019. № 40. С. 54-

59 (0,6 др. арк.). 

6) Tactikal operations in judicial proceedings: problems of formation and practical 

realization. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: 

Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019, Stuttgart, 

Germany. Stuttgart, 2019.  P. 884-894. (0,5 др. арк.). 

7) Role of tactical operations in forensic system. Theory and Practice of Forensic 

Examinations and Criminalistics: a collection of scientific papers. 18 th issue. Kh.: 

Pravo, 2018. P. 22-36 (0,8 др. арк.) (не увійшло до звіту 2018 р.). 

Тези: 

1) Дослідження тактичних операцій як інноваційний напрямок 

удосконалення криміналістичної методики. Держава і право в умовах глобалізації: 

реалії та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 1-2 лютого 

2019 р.). Дніпро: «Правовий світ», 2019. С. 82 -84 (0,3 др. арк.). 

2) Чинник раптовості: сутність та його тактико-криміналістичне значення у 

кримінальному провадженні. Science and society. The 9th International conference 

(February 1, Hamilton, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, 

Canada. 2019. P. 1351-1359 (0,3 др. арк.). 

3) Наукові передумови формування криміналістичної теорії тактичних 

операцій: проблеми та перспективи. Юридична практика в країнах ЄС та в Україні 

на сучасному етапі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Арад, Румунія, 25–26 

січня 2019 р.). Arad : Facultatea de Științe Juridice, Universitatea de Vest „Vasile 
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Goldiș” din Arad (Факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле 

Голдіш, м. Арад), 2019. С. 598 - 601 (0,3 др. арк.). 

4) Вплив наукових ідей М.С. Бокаріуса на розвиток криміналістики та судової 

медицини. Актуальні  питання судової експертизи і криміналістики: матеріали 

міжнародно-правової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження 

Заслуженого професора М. С. Бокаріуса (м. Харків, 24 квітня 2019 р.). Х.: Право, 

2019. С. 9 - 11 (0,3 др. арк.).  

5) Перспективні напрямки удосконалення слідчої та судової діяльності в 

умовах змагального процесу. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-13 квітня  2019 р.). 

Одеса : Причорноморська фундація права, 2019. С. 140-143 (0,3 др. арк.).  

6)  Проблеми співвідношення формалізації та творчого підходу в слідчій 

діяльності в умовах змагального процесу. Актуальні проблеми прав людини, 

держави та вітчизняної правової системи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 5-6 квітня  2019 р.). Дніпро : «Правовий світ», 2019. С. 134-136 (0,3 др. 

арк.).  

7) Стадійність кримінального провадження та її вплив на формування 

тактико-криміналістичних комплексів. Наукова конференція за результатами 

роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за 

фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез.  2019 р.) / редкол.: В. С. 

Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С.147-150 

(0,3 др. арк.). 

8) Сучасні проблеми криміналістики: криза чи новий етап поступального 

розвитку. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VІI 

Міжнародного круглого столу (м. Одеса, 31 травня  2019 р.). Одеса: Національний 

університет «Одеська юридична академія», 2019. С. 129-136 (0,3др. арк.). 

9) Використання інформації із соціальних інтернет-мереж при розслідувані 

кіберзлочинів: криміналістичні проблеми. Кримінальні загрози в секторі безпеки: 

практики ефективного реагування: матеріали панельної дискусії Третього 

Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2019 р.) / 

редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Товолжанський; Нац. 

юрид. університет імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. С. 142 -146 (0,3 др. 
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арк.). 

10) Discussion problems of the criminalistics methodology. Conceptul de 

dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de 

eurointegrare: c  fe i ț  i  e   ți   lă ș ii țific -   c ică Chiși ă , Republica Moldova 

1–2 noiembrie 2019. Chiși ă , Republica Moldova, 2019. P. 28-31 (0, 3 др. арк.)  

11) Criminalistic methodology and practical directoin of study. Scientific 

ahievements of modern society: матеріали IV Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Ліверпуль, Великобританія, 4-6 грудня 2019) (0, 3 др. арк.) 

12) Інноваційні напрямки розвитку криміналістики. Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : 

матер. міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 12 грудня  2019 р.). Харків : Право, 

2019. (0,3 др. арк.). 

 9.1. Публікації у наукометричній базі даних Web of Science і SKOPUS. 

1) Shevchuk V. and etc. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in 

Ukraine with involvement of international specialized organizations. Georgian Medical 

News. № 11 (284). 2018. P. 143-149 (0,9/0,3 др. арк.). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408 проіндексовано в Scopus і Web of 

Science (не увійшло до звіту за 2018 р.). 

 9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

 1) Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми 

сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–246. doi: 

https://doi.org/10.21564/2414-990x.146.174130. (0,8 др. арк.) Index Copernicus. 

2)   Криміналістична ситуалогія таї ї вплив на формування концепції 

тактичних операцій. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. 

наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. Х.: 

Право, 2019.  Вип. 19. (0,8 др. арк.). Index Copernicus. 

3) Тактико-криміналістичні комплекси в теорії криміналістики та практиці протидії 

злочинності: проблеми, дискусії, новації. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. 

Головченко та ін. Х.: Право, 2019.  Вип. 20. (0,8 др. арк.). Index Copernicus. 

4) Методологічне підґрунтя побудови та реалізації тактичних операцій у 

криміналістиці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія «Юриспруденція».  Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2019. № 40. С. 54-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408
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59. (0,6 др. арк.). Index Copernicus. 

6)    Role of tactical operations in forensic system. Theory and Practice of 

Forensic Examinations and Criminalistics: a collection of scientific papers. 18 th issue. 

Kh.: Pravo, 2018. P. 22-36 (0,8 др. арк.). (не війшло у звіт 2018 р.). Index Copernicus. 

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

– член редакційної ради Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого); 

– член 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 колегії збірника «Вісник Національної академії правових 

наук України» (НАПрН України, м. Харків); 

– член редакційної колегії збірника «Проблеми законності» (Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків).   

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:  

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 у Національному університеті 

«Одеська юридична академія» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальній процес та 

криміналістика; судова експертиза: оперативно-розшукова діяльність. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено наукові 

зв’язки (участь у зарубіжних конференціях, рецензування наукових видань та ін.) з 

вищими навчальними закладами Литви (Вільнюський університет, Університет 

Міколаса Ромеріса), Латвії (Латвійський університет), Білорусі (Університет 

цивільного захисту МНС Білорусі, м. Мінськ).  

 

Професор     Шевчук В. М. 

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р). 

Зав. лабораторією    Дуднікова І. Є. 
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Додаток 1. 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

                   Scopus і Web of Science 

Shevchuk V. and etc. Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with 

involvement of international specialized organizations. Georgian Medical News. № 11 

(284). 2018. P. 143-149 (0,9/0,3 др. арк.). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408 проіндексовано в Scopus і Web of 

Science (не увійшло до звіту за 2018 р.) – у співавторстві. 

50 

2 

1. Methodology of criminalistics: discussions, tendencies, prospects. Криміналістика 

та судова експертологія; наука, навчання, практика. Каунас : Університет 

Миколаса Ромеріса, 2019. Т. 1. С. 29-43 (1,0 др. арк.). 

2. Tactikal operations in judicial proceedings: problems of formation and practical 

realization. Science progress in European countries: new concepts and modern 

solutions: Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019, 

Stuttgart, Germany. Stuttgart, 2019.  P. 884 - 894 (0,5 др. арк.). 

360 

3 

1. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми 

сьогодення. Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–246 (0,8 др. арк.). 

2. Криміналістична ситуалогія таїї вплив на формування концепції тактичних 

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

ред. кол.: М. Л. Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. Х.: Право, 2019.  

Вип. 19. (0,8 др. арк.). 

3. Тактико-криміналістичні комлекси в теорії криміналістики та практиці протидії 

злочинності: проблеми, дискусії, новації. Теорія та практика судової експертизи і 
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