
З В І Т  

КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2019 РІК 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ КАФЕДРИ. 

1.1. Науково-дослідна робота кафедри криміналістики у 2019 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 

«Система криміналістичних знань і методи пізнавальної діяльності в 

криміналістиці», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 33,9 друк. арк., 3995 годин. 

Монографії: 

1. Ukrainian Legal Doctrine, 6,2 друк. арк. 

Підручники: 

1. Криміналістика у 2 т. Т.1. Т.2, 16 друк. арк. 

2. Юридична психологія, 8,8 друк. арк. 

Статті:  

1. «Развитие научных представлений о криминалистической тактике и 

современные тенденции», «Криміналістика та судова експертологія; 

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

 2. «Предмет криміналістичної тактики: історія формування, зміст та 

тенденції», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», 

№ 19, 0,5 друк. арк. 



 3. «Time and dokuments», «Yearbook of Ukrainian Law», № 11/2019, 

0,4/0,2 друк. арк. 

 4. «Some aspects of Foreign Experience in Combating Human 

Trafficking», «Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues», № 22 

(5), 0,8/0,16 друк. арк. 

 5. «Банківська діяльність в Україні: негативні виклики сучасності та 

 злочинний вплив», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії 

 та практики»,  том 2, № 29, 0,5/0,125 друк. арк. 

 Тези: 

 1. «Проблеми медичної криміналістики у працях професора                      

 М. С. Бокаріуса», конференція «Актуальні питання судової 

 експертизи  і криміналістики», 19 квітня 2019, м. Харків, 0,2/0,1 друк. 

 арк. 

  2. «Співвідношення свободи і безпеки: проблема застосування 

засобів  криміналістики», конференція «Кримінальні загрози в 

секторі безпеки:  практика ефективного реагування», 26 вересня 

2019 р., м. Харків, 0,4  друк. арк. 

 3. «Проблеми оптимізації науково-технічного забезпечення слідчої 

діяльності в умовах загального кримінального провадження», 

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., 26 березня 2019 р., м. 

Харків, 0,25 друк. арк. 

 4. «Криміналістичні та спеціальні знання: сутність, співвідношення, 

 тенденції використання», конференція «Актуальні питання судової 

 експертології, криміналістики та кримінального процесу», 5 

 листопада  2019 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

5. «Інновації в криміналістиці як віддзеркалення розвитку науки», 

круглий стіл ««Інноваційні методи та цифрові технології в 



криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 12 

грудня 2019, м. Харків, 0,25 друк. арк. 

2. Шевчук В.М., д.ю.н., професор 

«Інновації у формуванні криміналістичної теорії тактичних операцій», 

2,0 друк. арк. 

Опубліковано 12,5 друк. арк.,1675 годин. 

Підручник: 

«Криміналістика», параграф 6 «Тактичні операції: поняття, функції, 

структура та види» (том 1), розділ 3 «Розслідування зґвалтувань», 

розділ 12 «Розслідування контрабанди», розділ 17 «Розслідування 

незаконного обігу вогнепальної зброї» (том 2), 3,3 друк. арк. 

Статті: 

1. «Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні 

проблеми сьогодення», «Проблеми законності», № 146, 0,8 друк. арк. 

2. «Methodology of criminalistics: discussions, tendencies, prospects», 

«Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika», т. 1. 

1,0 друк. арк. 

3. «Криміналістична ситуалогія та її вплив на формування концепції 

тактичних операцій», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 19, 0,8 друк. арк. 

4. «Тактико-криміналістичні комплекси в теорії криміналістики та практиці 

протидії злочинності: проблеми, дискусії, новації», «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики», № 20, 0,8 друк. арк. 

5. «Методологічне підґрунтя побудови та реалізації тактичних 

операцій у криміналістиці», «Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету», № 40, 0,6 друк. арк. 

6. «Tactikal operations in judicial proceedings: problems of formation and 

practical realization», «Science progress in European countries: new 

concepts and modern solutions», 0,5 друк. арк. 

7. «Role of tactical operations in forensic system», «Theory and Practice of 



Forensic Examinations and Criminalistics», 0,8 друк. арк. – не увійшло до 

звіту 2018 р. 

8. «Legal regulation of procurement of narcotic drugs in Ukraine with 

involvement of international specialized organizations», «Georgian Medical 

News» № 11 (284), 0,3 друк. арк. – не увійшло до звіту за 2018 р. 

Тези: 

1. «Дослідження тактичних операцій як інноваційний напрямок 

удосконалення криміналістичної методики», конференція «Держава і 

право в умовах глобалізації: реалії та перспективи», 1-2 лютого 2019 р., 

м. Дніпро, 0,3 друк. арк. 

2. «Чинник раптовості: сутність та його тактико-криміналістичне 

значення у кримінальному провадженні», конференція «Science and 

society», February 1, Hamilton, 2019, 0,3 друк. арк. 

3. «Наукові передумови формування криміналістичної теорії тактичних 

операцій: проблеми та перспективи», конференція «Юридична 

практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі», 25-26 січня 

2019 р., м. Арад, Румунія, 0,3 друк. арк. 

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

судової медицини», конференція «Актуальні  питання судової 

експертизи і криміналістики», 24 квітня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

5. «Перспективні напрямки удосконалення слідчої та судової діяльності 

в умовах змагального процесу», конференція «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті», 12-13 квітня  2019 р., м. Одеса, 0,3 

друк. арк.  

6.  «Проблеми співвідношення формалізації та творчого підходу в 

слідчій діяльності в умовах змагального процесу», конференція 

«Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової 

системи», 5-6 квітня  2019 р., м. Дніпро, 0,3 друк. 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 Національноі ̈

академіі ̈ правових наук України за фундаментальними темами у 2018 

р.», 26 березня.  2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

8. «Сучасні проблеми криміналістики: криза чи новий етап 

поступального розвитку», круглий стіл «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів», 31 травня  2019 р., м. Одеса, 0,3др. арк. 

9. «Використання інформації із соціальних інтернет-мереж при 

розслідувані кіберзлочинів: криміналістичні проблеми», юридичний 

форум «Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного 

реагування», 26 вересня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

10. «Discussion problems of the criminalistics methodology», конференція 

«Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în 

contextul proceselor de eurointegrare», 1-2 noiembrie 2019, 0,3 друк. арк.  

11. «Criminalistic methodology and practical directoin of study», 

конференція «Scientific ahievements of modern society», 4-6 грудня 2019 

р., м. Ліверпуль, Великобританія, 0,3 друк. арк. 

12. «Інноваційні напрямки розвитку криміналістики», круглий стіл 

«Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці», 12 грудня  2019 р., м. Харків, 0,3 

друк. арк.  

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

«Аналіз і синтез звичайних і латентних зображень в системах 

зберігання і захисту даних», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк.,180 годин. 

Монографії: 

«Інформаційна безпека та інформаційні технології». Розділ 2.5. 

«Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой 

классификации фрагментов», 1,0 друк. арк. 



Тези. 

1. «Цифровая обработка сигналов в системе Хаара», конференція 

«Теорія і практика розвитку наукових знань», 29-30  грудня  2018 р., м. 

Київ, 0,25 друк. арк. – не увійшли до звіту за 2018 р.   

2. «Анализ методов и подходов к сжатию зображений», конференція 

«Перспективні  шляхи розвитку наукових знань», 26-27 січня 2019 р., 

м. Київ, 0,25 друк. арк.   

3. «Сжатие изображений на основе автоматической и нечеткой 

классификации фрагментов», конференція «Інформаційна безпека та 

інформаційні технології», 24-25 квітня 2019 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

4. Дудніков А. Л., к.ю.н., доцент 

«Проблеми визначення підстав для систематизації способів злочинів у 

сфері економічної діяльності», 1,5 друк. арк., 125 годин. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

  Підручник 

Криміналістика. Розділ «Розслідування злочинних порушень правил 

безпеки дорожнього руху», 1,3 друк. арк. 

Тези: 

1. «Проблеми криміналістичної систематизації способів злочинів у 

сфері економічної діяльності», конференція «Сучасний рух науки», 3-4 

жовтня 2019, м. Дніпро,  0,25 друк. арк. 

 2. «Інноваційні підходи до побудови системи способів злочинів, які 

вчиняються у сфері економічної діяльності», круглий стіл «Інноваційні 

методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та 

юридичній практиці», 12 грудня 2019, м. Харків, 0,25 друк. арк. 

5. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доцент 

«Тактичне рішення як основа інноваційних підходів у вирішенні 

завдань розслідування навмисного заподіяння шкоди здоров’ю»,  1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 4,0 друк. арк., 611,5 годин. 



Підручник: 

1. Криміналістика. Розділи: «Прийняття тактичних рішень», 

«Розслідування деяких видів убивств», 0,6 друк. арк. 

Статті: 

1. «Tactical decisions in theory of criminalistics: problems of decision 

making», «Theory and practice of forensic science and criminalistics: a 

collection of scientific papers», p. 84-93, 0,7 друк. арк.– не увійшла до 

звіту за 2018 р. 

2. «Tactical decision in the system of concepts of criminalistics», 

«Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice», Book I. 

p. 73-87, 1,0 друк. арк. 

3. «Передісторія виникнення тактичних рішень у криміналістиці», 

«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», № 19, 0,8 

друк. арк. 

4. «Особливості прийняття тактичних рішень при розслідуванні 

окремих видів убивств», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 19, 1,0/0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Експертна дидактика – напрями розвитку», конференція «Актуальні 

питання судової експертизи та криміналістики», 18-19  квітня 2019 р., м. 

Харків,  0,2 друк. арк. 

2. «Інноваційні підходи щодо використання тактичних рішень у 

розслідуванні злочинів», круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній 

практиці», 12 грудня 2019 р., м. Харків 0,2/0,1 друк. арк. 

3. «Інноваційні продукти, розроблені співробітниками НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса спільно з 

науковцями кафедри криміналістики Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», круглий стіл «Інноваційні 



методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та 

юридичній практиці», 12 грудня 2019 р., м. Харків, 0,2/0,1 друк. арк. 

6. Марушев А. Д., к.ю.н., доцент 

«Інноваційні засади визначення особливостей доказової 

інформативності документів в процесі розслідування кримінального 

банкрутства», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,05  друк. арк., 410 годин. 

Статті: 

1. «Організаційно-тактичні питання вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства», «Науковий вісник 

Ужгородського національного університету», № 59 (2),  0,77 друк. арк. 

2. «Питання визначення мети проведення обшуку в процесі 

розслідування кримінального банкрутства», «Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції», № 6, 0,61 друк. арк. 

3. «Організаційно-тактичні питання застосування кримінально-

процесуальних дій для вилучення документів в процесі розслідування 

кримінального банкрутства»,  «Юридичний науковий фаховий журнал»,  

№ 6, 0,67 друк. арк. 

7. Чорний Г. О., к.ю.н., доцент 

«Організація та планування розслідування злочинів терористичної 

спрямованості», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,75 друк. арк., 185 годин. 

Підручники: 

1. Криміналістика. Розділ «Розслідування терористичних актів», 0,5 

друк. арк. 

Статті: 

1. «Методика розслідування терористичних актів: проблеми 

формування на сучасному етапі», «Науковий вісник публічного та 

приватного права», № 3, 0,5 друк. арк. 

Тези: 



1. «Питання формування та структура методики розслідування 

терористичних актів», конференція «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», 25 жовтня 2019 р., м. Харків, 0,25 

друк. арк. 

2. «Питання формування слідчих ситуацій при розслідуванні 

терористичних актів», конференція «Процесуальне та техніко-

криміналістичне забезпечення досудового розслідування», 28 

листопада 2019 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

3. «Особливості застосування інноваційних засобів в ситуації протидії 

психічному насильству на досудовому слідстві», круглий стіл 

«Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичний практиці», 12 грудня 2019 р., м. Харків, 0,25 

друк. арк.  

8. Курман О. В., к.ю.н., доцент 

«Алгоритмізація дій слідчого на досудовому розслідуванні злочинів у 

сфері інформаційної безпеки», 1,5 друк. арк., 340 годин. 

Опубліковано 1,5 друк. арк.  

Статті: 

 1. «Тактичні та організаційні особливості початку досудового 

розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж 

чи мереж електрозв’язку», «Право і суспільство», № 4, 0, 5 друк. арк. 

2. «Проблемні питання обстановки вчинення несанкціонованих дій з 

інформацією, яка обробляється в електронному вигляді», «Юридичний 

науковий фаховий журнал», № 5, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Ознаки та види несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку», конференція «Юридична наука в XXI столітті: 

перспективні та пріоритетні напрями досліджень», 10-11 травня 2019 



р., м. Запоріжжя, 0, 25 друк. арк. 

2. «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних 

систем та мереж: аналіз елементів криміналістичної характеристики», 

конференція «Актуальні питання реформування правової системи», 14-

15 червня 2019 р., м. Луцьк,  0,25 друк. арк.). 

9. Семеногов В. В, к.ю.н., доцент 

«Використання тактичних прийомів для викриття й подолання протидії 

при розслідуванні злочинів», 1,5 друк. арк., 260 годин. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1. «Тактичні особливості деяких слідчих (розшукових) дій в умовах 

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

друк. арк.). 

 2. «Тактичні особливості обшуку при розслідуванні інсценованих 

вбивств», «Прикарпатський юридичний вісник», № 3, 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Психологічні основи формування інсценувань», конференція 

«Сорок треті економіко-правові дискусії», 17 грудня 2019 р., м. Львів, 

0,25 друк. арк. 

10. Білоус В. В., к.ю.н., доцент 

«Використання безпілотних технологій у криміналістиці», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 2,64 друк. арк., 195 годин. 

Підручник: 

1. «Криміналістика», параграфи «Поняття інформаційних технологій у 

криміналістиці, їх види та значення», «Правові засади використання 

криміналістичної техніки», «Технічні засоби профілактики» розділу 

«Криміналістична техніка»; параграфи «Поняття криміналістичної 

вибухотехніки та її значення», «Криміналістична класифікація 

вибухових речовин і вибухових пристроїв», «Сліди, пов’язані з 



використанням вибухових матеріалів», «Слідчий огляд у кримінальних 

провадженнях щодо подій, пов’язаних із використанням вибухових 

матеріалів», «Можливості вибухотехнічної експертизи» розділу 

«Криміналістичне дослідження зброї»; параграф «Види 

криміналістичних обліків» розділу «Кримінальна реєстрація»; 

параграфи «Поняття слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій», «Види слідчих (розшукових) дій» розділу «Сутність 

та види слідчих (розшукових) і судових дій»,  (2,24 друк. арк.). 

Тези: 

1. «Наочно-образна форма фіксування доказової інформації у 

кримінальному провадженні», конференція «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 25 жовтня. 2019,  м. 

Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Цифрова фотовідеографія: інноваційна форма фіксування та 

презентації юридично значущої інформації» круглий стіл «Інноваційні 

методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та 

юридичній практиці», 12 грудня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

11. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доцент 

«Тактико-криміналістичні та методичні засоби протидії злочинам, що 

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

Опубліковано 1,6 друк. арк., 304 години. 

Статті:  

1. «Тактико-криміналістичні та методичні засоби в системі протидії 

злочинам, що вчиняються за допомогою обману», «Visegrad Journal on 

Human Rights», № 6, 0,6 друк. арк.  

     2. «Типові слідчі ситуації і версії на початковому етапі розслідування 

злочинів, що вчиняються за допомогою обману», «Прикарпатський 

юридичний вісник», № 3,0,5друк. арк.  

Тези: 

1. «Типові тактичні операції при розслідуванні злочинів, що 



вчиняються за допомогою обману», конференція «Новітні тенденції 

сучасної юридичної науки», 6-7 грудня, 2019 р., м. Дніпро, 0,25 друк. 

арк. 

2. «Використання цифрових технологій при розслідуванні злочинів», 

круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 12 грудня 

2019 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

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

«Застосування методу криміналістичної реконструкції під час 

проведення слідчих (розшукових) дій», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк., 340 годин. 

Статті: 

1. «Законодавча регламентація перевірки показань на місці − необхідна 

умова підвищення ефективності боротьби зі злочинністю», 

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

2. «Криміналістична реконструкція як тактичний прийом слідчого 

експерименту», «Підприємництво, господарство і право», № 6, 0,5 

друк. арк. 

3. «Особливості фіксації результатів криміналістичної реконструкції 

під час слідчого експерименту», «Підприємництво, господарство і 

право», № 7, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Біометричні технології в криміналістиці: перспективи використання 

та інновації», «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці»,0,3 друк. 

арк. 

13. Костенко М.В., к.ю.н, доцент 

«Застосування інновацій в методиці розслідування злочинів, що 

вчиняються організованими злочинними групами», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк., 595 годин. 



Підручник: 

1. «Криміналістика», параграф «Типові слідчі ситуації та версії», 0,1 

друк. арк. 

Статті:  

1. «Iatrogenic crimes: issues of the investigation technique», «Georgian 

medical news»,  № 5 (290), 1,1/0,6 друк. арк.  

2. «Гипноз в Украине: правовые аспекты», «Альманах гіпнології і 

психології», № 2 (3), 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1. «Особливості інноваційного процесу в сфері криміналістики», 

круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 12 грудня 

2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

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

«Структура і зміст окремої криміналістичної методики судового 

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

Опубліковано 1,82 друк. арк., 350 годин. 

Підручник. 

 1. «Криміналістика» – параграфи «Поняття судових дій та їх види» (т. 

1), «Тактика одночасного допиту» (т. 1), «Поняття та ознаки обшуку» 

(т. 1),0,6 друк. арк. 

Тези. 

1. «Пізнання особистості у кримінальному провадженні (роль 

біографічного методу)», конференція «Сучасний рух науки», 3-4 

жовтня 2019 р., м. Дніпро, 2019, 0,25 друк. арк. 

2. «Криміналістичне забезпечення судового провадження як відгук на 

сучасні запити правозастосовної практики (проблеми судового 

допиту)», конференція «Актуальні шляхи удосконалення українського 

законодавства», 16 листопада 2019 р., м. Харків, 0,33 друк. арк. 

3. «Проблемні питання оцінки судом результатів застосування 



поліграфа у кримінальному провадженні», круглий стіл «Інноваційні 

методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та 

юридичній практиці», 12 грудня 2019 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

4. «Використання поліграфа у кримінальних провадженнях про 

вбивства (сучасні правові умови та перспективи)», конференція 

«Сучасні погляди на актуальні питання правових наук», 22-23 

листопада 2019 р., м. Запоріжжя, 0,34 друк. арк. 

15.  Капустіна М. В., к.ю.н., доцент 

«Тактичні рекомендації та прийоми проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій як засоби криміналістичного забезпечення 

розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк., 310 годин. 

Підручник: 

1. «Криміналістика», С. 25-27 (§ 3 «Типові слідчі ситуації та версії» 

розділу 2 «Розслідування вбивств» (у співат.)); С. 70-71 (§ 2 

«Обставини, що підлягають з’ясуванню» розділу 4 «Розслідування 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадання)» (у співат.)); С. 96-

103 (розділ 6 «Розслідування грабежів»); С.104-118 (розділ 7 

«Розслідування розбоїв» (у співат.)); С. 214-218 (§1 «Криміналістична 

характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням 

пожеж», §2 «Обставини, що підлягають з’ясуванню розділу 14 

«Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням 

пожеж» (у співат.) Т. 2) (1 друк. арк.). 

Тези: 

1. «Динамічні методи біометричної ідентифікації», конференція 

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

6-7 грудня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.     

2. «Автоматизована методика розслідування злочинів як засіб 



криміналістичного забезпечення», круглий стіл «Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичний 

практиці», 12 грудня 2019 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.  

16.  Білецька Г. А., к.м.н., доцент 

«Особливості проведення комплексної експертизи у випадках отруєння 

чинниками біологічного походження», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк., 420 годин. 

Статті: 

1.  «Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-

медичного експерта», «Журнал східноєвропейського права», № 67, 0,5 

друк. арк.  

2. «Сучасні погляди на проблему сифілісу в практиці судово-медичного 

експерта», Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», № 15, 0,5 

друк. арк. 

 3. «Особливості впливу біологічних чинників на організм людини та 

проведення судово-медичних експертиз в таких випадках», «Журнал 

східлноєвропейського права», № 69, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Особливості проведення судово‑медичної експертизи за матеріалами, 

що містять медичну інформацію», круглий стіл «Актуальні проблеми 

судового права», 10 січня 2019 р., 0,2 друк. арк. 

2. «Значущість молекулярно‑генетичної індивідуалізації на етапі 

досудового слідства», конференція «Актуальні проблеми  судового 

права», 31 травня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

3. «Судово-психіатрична експертиза в практиці адвоката», конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку», 16 

травня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

4. «Етичні аспекти діяльності судово-медичного експерта при 

проведенні експертизи живої людини в разі отримання різного роду 

травм», круглий стіл «Етика правника», 21 листопада 2019 р., м. 

http://easternlaw.com.ua/uk/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/bilecka-g-a-osoblivosti-diagnostiki-prionovix-xvorob-v-praktici-sudovo-medichnogo-eksperta
http://easternlaw.com.ua/uk/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/bilecka-g-a-osoblivosti-diagnostiki-prionovix-xvorob-v-praktici-sudovo-medichnogo-eksperta


Харків, 0,2 друк. арк. 

5. «Сучасні високоточні методи дослідження в разі підозри на ВІЛ-

інфекцію», круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 12 грудня 

2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

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

«Методи і алгоритми обробки реалістичних та синтезованих цифрових 

зображень та можливість їх застосування в судовій експертизі», 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано 1,0 друк. арк.,160 годин. 

Статті: 

1. «Багатомасштабна  компенсація контурів при компресії реалістичних 

зображень», «Науковий огляд», № 61, 0,5 друк. арк.   

2. «Класифікація символів як метод компресії та розпізнавання 

зображень тексту», «Розвиток природничих наук як основа новітніх 

досягнень у медицині», 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. «Обработка и сжатие символьных данных», конференція  «Розвиток 

природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині», 27 

листопада 2019 р., м. Чернівці, 0,1 друк. арк. 

18. Мазниченко Н. І., ст. викладач 

«Аналіз функціональних можливостей автоматизованих біометричних 

систем ідентифікації», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк., 202 години. 

Статті: 

1. «Идентификация пользователей по клавиатурному почерку при 

наборе произвольного текста», «Актуальные научные исследования в 

современном мире», № 2(46), 0,5 друк. арк. 

2. «Системы идентификация пользователей по клавиатурному почерку: 

проблемы сравнительного анализа и перспективы использования»,  



«ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки», № 3. 0,4 друк. арк. 

Тези: 

1. «Захист комп’ютерної інформації: огляд та аналіз підходів», 

конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, 

науці, економіці та бізнесі», 18-19 квітня 2019 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

2. «Ідентифікація користувачів мобільних пристроїв на основі динаміки 

набору парольної фрази», конференція «Scientific discoveries: projects, 

strategies and development», October 25, 2019. Edinburgh.  

3. «Методи та засоби захисту комп’ютерної інформації обмеженого 

доступу в юридичній діяльності», конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 

становлення», 14 листопада 2019 р, м. Тернопіль, 0,2 друк. арк. 

19. Яремчук В. О., к.ю.н., асистент 

«Поняття та структура криміналістичних знань», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,25 друк. арк., 588 годин. 

Підручник: 

1. «Криміналістика», параграф «Залучення спеціаліста під час 

кримінального провадження», 0,3 друк. арк. 

Статті: 

1. «The use of medical knowledge in the crime investigation», «Wiadomosci 

lekarskie», № 72, 0,5 друк. арк.  

2. «Systematization of Criminalistics Knowledge: modern trends»,   

«Criminalistics and Forensic expertology:  science, studies,  practice», Р. 88-

96, 0,6 друк. арк. 

3. «Формування сучасної системи криміналістичних знань», «Проблеми 

законності», №146, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Сriminalistics knowledge: relevance of research», конференція  

«Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage», 25-26 

January, 2019, Romania, 0,25 друк. арк. 



2. «Інноваційні підходи до систематизації криміналістичних знань», 

круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 12 

грудня 2019, м. Харків, 0,1 друк. арк. 

20. Латиш К. В., к.ю.н., асистент 

«Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

під час розслідування кібервандалізму», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,85 друк. арк., 323 години. 

Підручник: 

1. «Криміналістика», розділ «Розслідування хуліганства», 0,6 друк. арк. 

Статті: 

1. «Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кібервандалізму», «Науковий вісник Ужгородського 

національного університету», № 59, 0,5 друк. арк. 

2. «Розслідування кібервандалізму: можливості судових експертиз», 

«Підприємництво, господарство і право», № 12, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. «Інноваційні методи та цифрові технології під час розслідування 

вандалізму», круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судові експертизі та юридичній практиці», 12 грудня 

2019 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.  

21. Спасенко К. О., к.ю.н., асистент 

«Науково-технічне забезпечення органів досудового розслідування при 

розслідуванні порушень правил безпеки на виробництві», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк., 240 годин. 

Статті: 

1. «Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», «Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики», № 19, 0,5 друк. арк. 

2. «Наслідки порушень правил безпеки під час виконання робіт з 



підвищеною небезпекою», «Порівняльно-аналітичне право», № 3, 0,5 

друк. арк. 

Тези: 

1. «Окремі аспекти техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», конференція «Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах», 23-24 серпня 2019 р., м. Запоріжжя, 0,2 

друк. арк. 

2.  «Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», 

конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук», 

22-23 листопада 2019 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. арк. 

22. Демидова Є. Є., к.ю.н., асистент 

«Можливості судових експертиз при встановленні причин та 

наслідків», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк., 327 годин. 

Підручник: 

1. «Криміналістика», параграф «Допит судового експерта», 0,3 друк. 

арк. 

Статті: 

1. «The concept of forensic activity (ontological aspect)», 

«Przestepczosc_XXI_wieku», 0,8 друк. арк. 

2. «Verification of social and economic determination of crime in Ukraine», 

«Journal of advanced research in law and economic», Volume IX, 1,0/0,2 

друк. арк.) – не увійшло до звіту за 2018 р. 

Тези: 

1. «Роль судової експертизи у встановленні причинно-наслідкових 

зв’язків під час розслідування злочинів», конференція «Legal practice in 

EU countries and Ukraine at the modern stage»  Arad, Romania, January 25-

26, 2019, 0,3 друк. арк. 



 2. «Значення експертного встановлення причинно-наслідкового зв’язку», 

круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, 

судовій експертизі та юридичній практиці», 12 грудня 2019. м. Харків, 

0,2 друк. арк. 

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

«Вплив тактичних помилок слідчого на допустимість доказів», 1,5 друк. 

арк. 

    Опубліковано 10,9 друк. арк.,1100 годин. 

Монографії: 

1. «Тактичні помилки у слідчій діяльності: поняття, ознаки, види», 10,5 

друк. арк. 

Підручники: 

1. «Криміналістика», параграф «Тактичні помилки у слідчий 

діяльності», 0,2 друк. арк. 

Тези: 

1. «Проблемні питання використання цифрових доказів у 

криміналістиці»,  конференція «Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 

12 грудня 2019 р.  м. Харків,  0,2 друк. арк. 

24. Баранчук В. В., к.ю.н., асистент 

«Проблеми реалізації системи тактичних прийомів у конфліктних 

ситуаціях допиту», 1,5 друк.  

Опубліковано 12,25  друк. арк.,1225 годин. 

Монографії: 

«Тактика встановлення психологічного контакту при допиті», 12,25 друк. арк. 

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

«Енграмологія як основа побудови тактичних прийомів, спрямованих на 

актуалізацію ідеальних слідів», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 0,75 друк. арк., 120 годин. 

 



Підручник: 

    1 «Криміналістика», параграф «Залучення спеціаліста під час 

кримінального провадження», 0,2 друк. арк. 

 Статті: 

1. «Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems and 

legal questions (review)», «Georgian Medical News», №  4, 1,0/0,2 друк. 

арк.  

Тези: 

1. «Викладання криміналістики у системі сучасної вищої юридичної 

освіти в Україні: перспективи та міжнародний досвід», конференція 

«Innovative technologies in legal education: experience of the European 

Union countries», June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland, (0,35 

друк. арк.). 

26. Павлюк Н. В., к.ю.н., асистент  

«Використання даних психології під час проведення допиту 

неповнолітніх», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,18 друк. арк., 363 години. 

       Підручник: 

1. «Криміналістика», розділ «Розслідування розбоїв», 0,4 друк. арк. 

Статті: 

1. «Роль відеофіксації під час допиту за участю неповнолітніх 

підозрюваних», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики»,  № 19, 0,5 друк. арк. 

2. «International cooperation in financial fraud investigation», «Baltic Journal 

of Economic Studies», Volume 4, 0,3 друк арк. (не увійшла до звіту за 

2018 р.). 

Тези: 

1. «Фіксація  доказової інформації за допомогою систем 3D – 

візуалізації», конференція за результатами роботи фахівців НДІВПЗ 

імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами 



у 2018 р., 26 березня 2019 р., м. Харків, 0,15. 

2. «Міжнародний досвід використання технології 3D - друку в слідчій та 

експертній практиці», конференція «Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики», 18-19 квітня 2019 р., м. Харків, 0,23 друк. 

арк. 

3. «Щодо визначення поняття «слідча діяльність» у криміналістиці», 

конференція «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти», 13-14 

листопада 2019 р., м. Львів, 0,2 друк. арк. 

4. «Поняття науково-технічне забезпечення слідчої діяльності. 

конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи», 22 листопада 2019 р. Конін - Ужгород – Бєльско-Бяла – 

Київ, 0,2 друк. арк. 

5. «Застосування 3D - моделювання під час допиту та слідчого 

експерименту», круглий стіл «Інноваційні методи та цифрові технології 

в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», 12 грудня 

2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк.  

1.3. Викладачів, які не виконали план  НДР за  2019 рік, немає.  

1.4. Кафедра не здійснювала діяльність на господарських засадах. 

1.5. Актуальність виконаних викладачами кафедри наукових 

досліджень визначається необхідністю криміналістичного забезпечення 

боротьби зі злочинністю, а також вироблення наукових рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності правозастосовних органів та 

впровадження новітніх методів, прийомів та засобів щодо розкриття, 

розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ. 

Актуальність цих наукових досліджень визначається також здійсненням 

реформування органів кримінальної юстиції та пропонуванням наукових 

підходів щодо реорганізації судових та правоохоронних органів з метою 

підвищення ефективності їх діяльності. 



1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці 

криміналістичних засобів, формуванні концептуальних засад діяльності 

органів кримінальної юстиції: 

– розроблено теоретичні положення та надано рекомендації щодо 

системи криміналістичних знань і здійснена систематизація методів 

пізнавальної діяльності в криміналістиці (проф. Шепітько В. Ю.); 

  – розроблено теоретичні положення і рекомендації застосування 

інновації у криміналістичній теорії тактичних операцій (проф.            

Шевчук В. М.); 

 – подальший розвиток отримали моделі, методи та інформаційні 

технології  агрегативного кодування, аналізу і стиску зображений в 

системах зберігання і захисту даних (проф. Іванов  В. Г.); 

– розроблено та проаналізовано підстави для систематизації способів 

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

 – визначено інноваційні підходи використання тактичних рішень у 

вирішенні завдань розслідування навмисного заподіяння шкоди здоров’ю   

(доц. Булулуков О. Ю.); 

 – досліджено організаційно-тактичні питання застосування 

кримінально-процесуальних дій для вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства; визначено, що вилучення 

необхідних документів на досудовому слідстві цих кримінальних 

правопорушень необхідно здійснювати шляхом розумного поєднання 

проведення слідчих (розшукових) дій з іншими процесуальними діями, 

такими як: обшук; слідчий огляд приміщень; тимчасовий доступ до речей і 

документів; витребування, або отримання документів від учасників 

кримінального провадження за їх власною ініціативою (доц.             

Марушев А. Д.); 

–   розглянуто та проаналізовано особливості організації розслідування 

злочинів терористичної спрямованості; вирішено проблемні питання щодо 

планування розслідування та особливостей взаємодії слідчого, прокурора з 



іншими правоохоронними органами при організації розслідування 

злочинів терористичної спрямованості (доц. Чорний Г. О.); 

 – досліджена обстановка вчинення уповноваженою особою 

несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-

обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та 

запропоновані тактичні рекомендації щодо організації проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій під час розслідування (доц. Курман О. В.); 

– розглянуто тактичні особливості проведення деяких слідчих дій та 

надано тактичні рекомендацію спрямовані на викриття й подолання 

протидії розслідуванню злочинів на досудовому розслідуванні (доц. 

Семеногов В. В.); 

– визначено напрями використання безпілотних технологій у 

криміналістиці, запропоновано шляхи удосконалення існуючих і 

розроблення нових методів і прийомів їх використання для задоволення 

найактуальніших потреб криміналістичної практики  (доц. Білоус В. В.);  

 – виокремлено тактичні та методичні засоби протидії злочинам, що 

вчиняються за допомогою обману (доц. Мусієнко О. Л.); 

– визначено особливості реалізації методу криміналістичної 

реконструкції при проведенні слідчих (розшукових) дій; розглянуто 

психологічні закономірності, специфіку використання та запропоновано 

тактичні прийоми, засновані на цьому методі (доц. Негребецький В. В.); 

 – сформульовано типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні 

злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами; розкрито 

основні питання методики розслідування ятрогенних злочинів; з’ясовано 

правові аспекти застосування гіпнозу в Україні; визначено особливості 

інноваційного процесу в сфері криміналістики (доц. Костенко М. В.); 

– досліджено елементи окремої криміналістичної методики судового 

розгляду кримінальних справ: ситуації судового розгляду, судові версії, 

особливості проведення судових дій; на підставі узагальнення судової 



практики з’ясовано вплив недоліків і помилок, які допущені під час 

досудового розслідування, на зміни ситуацій судового розгляду та судових 

версій (визнання доказів недопустимими, зниження доказової цінності 

доказу та неможливість доведення обвинувальної позиції); визначено 

особливості проведення судових дій, проблеми ситуації зміни показань 

учасниками в суді та можливості їх перевірки й усунення помилок (доц. 

Алєксєйчук В. І.); 

– розроблено методичні рекомендації та вдосконалено тактичні прийоми 

проведення окремих (розшукових) дій як засоби криміналістичного 

забезпечення розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги 

(доц. Капустіна М. В.); 

– досліджено теоретичні та практичні проблеми в галузі судової 

медицини при вивченні особливостей впливу біологічних чинників на 

організм людини, їх сучасної діагностики та проведення комісійних та 

комплексних експертиз в певних випадках на сучасному етапі (доц.      

Білецька Г. А.); 

 – розглянуто модифікацію методу виділення областей цифрових 

зображень, яка дозволяє проводити обробку реалістичних зображень з 

розподілом всієї площині зображення на інформативні області - об'єкт, і 

неінформативні – фон; отримані  кількісні та якісні характеристики  

стиснення реалістичного зображення після сегментації областей, що дає 

можливість проводити дослідження зображень та розглянути можливість 

застосовування даних алгоритмів в судовій експертизі цифрових 

зображень (доц. Ломоносов Ю. В.); 

 – проаналізовано можливості біометричних характеристик людини 

для побудови систем безпеки комп’ютерної інформації та виявлено ознаки, 

які можуть бути застосовані для реалізації систем захисту інформаційних 

ресурсів комп’ютерних систем, проведено зрівняльний аналіз 

найпоширеніших технологій; зроблено висновок щодо доцільності 

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 у 

кримінальному провадженні; визначено сучасну структуру 

криміналістичних знань; надано пропозиції щодо формування системи 

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

 – досліджено науково-технічне забезпечення органів досудового 

розслідування при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під 

час виконання робіт з підвищеною небезпекою; встановлено необхідність 

використання інформаційних технологій в протидії порушень правил 

безпеки на виробництві  (к.ю.н., асист. Спасенко К. О.); 

 – проведено аналіз сучасних можливостей встановлення причинно-

наслідкового зв’язку шляхом проведення судової експертизи, виявлено 

закономірності формування відповідних висновків (к.ю.н., асист.        

Демидова Є. Є.); 

 – проаналізовано окремі аспекти проведення  слідчих (розшукових) 

дій під час розслідування кібервандалізму; запропоновано 

алгоритми слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

кібервандалізму; надано визначення та охарактеризовано поняття 

кібервандалізму; визначено судові експертизи та окремі особливості  їх 

проведення під час розслідування кібервандалізму  (к.ю.н., асист.         

Латиш К.В.); 

  – досліджено теоретичні та практичні аспекти систематизації 

тактичних прийомів у діяльності слідчого (прокурора, детектива, адвоката) 

при проведенні допиту на досудовому розслідуванні, запропоновано 

оптимальні тактичні прийоми та тактичні рекомендації для слідчого 

(прокурора, детектива, адвоката) 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.); 

  – здійснено комплексне дослідження проблеми тактичних помилок у 

слідчій діяльності, сформульовано їх поняття, надано класифікацію, 

досліджено механізми й причини їх виникнення, розроблено рекомендації 

щодо діагностики, нейтралізації та запобігання таких негативних явищ 

правозастосовної практики; запропоновано авторське визначення поняття 

тактичної помилки у слідчій діяльності  (асист. Домашенко О. М.); 

– (асист. Затенацький Д. В.); 

 – аргументовано доцільність обов’язкового застосування 

відеофіксації під час допитів неповнолітніх підозрюваних з метою 

виявлення вербальних та невербальних ознак неправди в показаннях 

неповнолітніх допитуваних (асист. Павлюк Н. В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

 ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри у законотворчій діяльності. 

Надано: 

 – зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури внесення змін» (реєст № 04-27/3-613 від 01.11.2019), 

підготовлене на виконання доручення Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності Монастирському Д. А.               

(Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К.); 

 – зауваження та пропозиції до законопроекту № 1208-2 «Про Бюро 

фінансових розслідувань» (на лист № 01/10/21 від 07.10.2019 р. за 

підписом Голови підкомітету з питань кримінального процесуального 

законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності Яцик Ю. Г.)         

(Авдєєва Г. К.); 

 – зауваження та пропозиції до проекту Закону України №1009 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

окремих положень кримінального процесуального законодавства» щодо 

призначення та проведення судових експертиз (на запит Голови 

підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та 

оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності Яцик Ю. Г.) (Авдєєва Г. К.). 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації 

наукових досліджень.  

 2.7. Участь викладачів у конференціях: 

 

 

 

 



Таблиця № 1 

№ п/п Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів, 

які взяли участь 

Міжнародні 

1. 10-11 травня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція, 

«Юридична наука в XXI столітті: 

перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень», м. Запоріжжя.  

1 

2. 14-15 червня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання реформування 

правової системи», м. Луцьк. 

1 

3. 18-19 квітня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики», м. 

Харків.  

6 

4. 26 вересня 2019 р., III Харківський 

міжнародний юридичний форум. 

Панельна дискусія «Кримінальні 

загрози в секторі безпеки: практика 

ефективного реагування», м. Харків. 

3 

5. 5 листопада 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання судової 

експертології, криміналістики та 

кримінального процесу», м. Київ. 

1 

6. 29-30 грудня 2018 р., IІІ міжнародна  

науково-практична конференція 

«Теорія і практика розвитку 

наукових знань», м. Київ. 

1 

7. 26-27 січня 2019 р., IІ міжнародна  

науково-практична  конференція 

«Перспективні  шляхи розвитку 

наукових знань», м. Київ.  

1 

8. 24-25 квітня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інформаційна безпека та 

інформаційні технології», м. Харків. 

1 

9. 3-4 жовтня 2019 р., VIII міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція «Сучасний рух науки», 

2 



м. Дніпро.  

10. 26-27 лютого 2019 р., міжнародна 

наукова конференція «Актуальные 

научные исследования в 

современном мире», м. Переяслав-

Хмельницкий. 

1 

11. 18-19 квітня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інформаційні технології культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та 

бізнесі», м. Київ. 

1 

12. 14 листопада 2019 р., міжнародна 

наукова інтернет-конференція 

«Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення», м. Тернопіль, 

Україна. 

1 

13. 6-7 грудня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання юридичної теорії 

та практики: наукові дискусії», м. 

Харків. 

1 

14.   14-16 червня 2019 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання гіпології та 

гіпнотерапії», м. Харків 

1 

15. 31 травня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми судового 

права», м. Харків. 

1 

16. 
23-24 серпня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах», м. 

Запоріжжя. 

1 

17. 22-23 листопада 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Сучасні погляди на актуальні 

питання правових наук», м. 

Запоріжжя. 

2 

18. 1-2 лютого 2019 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи», 

1 

 

 



м. Дніпро. 

5-6 квітня  2019 р. міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми прав людини, 

держави та вітчизняної правової 

системи», м. Дніпро. 

 

1 

19. 12-13 квітня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Пріоритети розвитку юридичних 

наук у ХХІ столітті», м. Одеса.  

1 

20. 31 травня  2019 р.,   VІI Міжнародний 

круглий стіл «Інформаційне 

забезпечення розслідування 

злочинів»: матеріали», м. Одеса. 

1 

21. 17 грудня 2019 р., міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція «Сорок треті економіко-

правові дискусії», м. Львів. 

1 

22. 13-14 листопада 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної 

науки і освіти», м. Львів. 

1 

23. 22 листопада 2019 р.,  VII 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи, Конін – Ужгород – 

Бєльско-Бяла – Київ. 

1 

24. 6-7 грудня  2019 р., міжнародна  

науково-практична конференція 

«Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки», м. Дніпро.  

1 

25. 15 лютого 2019 р., Третя міжнародна 

науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування у сфері 

обігу наркотиків: митно-правові 

аспекти»,  м. Харків.  

1 

26. 12 грудня 2019 р. міжнародний 

круглий стіл «Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, 

судовій експертизі та юридичній 

практиці», м. Харків. 

18 



27. 16 травня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Проблеми захисту права людини на 

справедливий суд шляхом 

використання спеціальних знань у 

змагальному кримінальному 

судочинстві», м. Київ. 

1 

28. 17 травня 2019 р., міжнародний 

науково-практичний круглий стіл  

«Проблеми забезпечення 

ефективності законодавства про 

судову експертизу в Україні», м. 

Харків. 

1 

29. 17-18 вересня 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція  

«Актуальні проблеми захисту 

інформаційних прав особи в умовах 

технологічних викликів та цифрової 

реальності», м. Херсон. 

1 

30. 26 листопада 2019 р., міжнародна 

науково-практична конференція 

«Протидія кіберзагрозам та торгівлі 

людьми», м. Харків. 

 

1 

31. 16 квітня 2019 р., міжнародний 

круглий стіл «Інститут пробації в 

Україні: сучасний стан і перспективи 

розвитку», м. Київ.  

 

1 

32. 15 лютого 2019 р., третя міжнародна 

науково-практична конференція 

«Публічне адміністрування у сфері 

обігу наркотиків: митно-правові 

аспекти», м. Харків. 

 

1 

33. 17 травня 2019 р., міжнародний 

«круглий стіл» «Ефективність 

кримінального законодавства: 

доктринальні, законотворчі та 

правозастосовні проблеми її 

забезпечення», м. Харків. 

1 

Усього 

Усіх 

 

33 

 

 

60 



Всеукраїнські 

1. 26 березня 2019 р. Наукова 

конференція за результатами роботи 

фахівців НДІ вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса за фундаментальними 

темами у 2018 р., м. Харків. 

4 

2. 25 жовтня 2019 р., всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», м. 

Харків. 

2 

3. 28 листопада 2019 р., всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Процесуальне та техніко-

криміналістичне забезпечення 

досудового розслідування», м. 

Харків.  

1 

4. 27 листопада 2019 р., всеукраїнська 

науково-практична інтернет- 

конференція «Розвиток природничих 

наук як основа новітніх досягнень у 

медицині», м. Чернівці. 

1 

5. 10 січня 2019 р. круглий стіл 

«Актуальні проблеми судового 

права», м. Харків. 

1 

6. 16 травня 2019 р. всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Адвокатура України: сучасний стан 

та перспективи розвитку», м. Харків. 

1 

7. 21 листопада 2019 р., круглий стіл  
«Етика правника», м. Харків. 

1 

8. 16 листопада 2019 р., всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Актуальні шляхи удосконалення 

українського законодавства», м. 

Харків.  

1 

9. 10 вересня 2019 р. круглий стіл 

«Економічна теорія та право», м. 

Харків. 

1 

10. 31 травня 2019 р. всеукраїнський 

круглий стіл «Організаційно-правові 

засади запобігання домашньому 

насильству: реалії та перспективи», 

1 



м. Запоріжжя. 

11. 21 червня 2019 р., всеукраїнська 

науково-практична конференція. 

«Теоретичні питання юриспруденції і 

проблеми правозастосування: 

виклики ХХІ століття», м. Харків. 

1 

Усього 

Усіх 

 

11 

 

15 

 

2.8. Участь викладачів у зарубіжних конференціях: 

1) XV Міжнародний  конгрес «Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика» (м. Каунас, Литва, 19-21 вересня 

2019) – проф. Шепітько В. Ю., проф. Шевчук В. М., доц. Булулуков О. Ю., 

асист. Яремчук В. О., Керик Л. І. 

2) XXI Міжнародний конгрес «Криміналістика та судова  графологія: 

оновлення» м. Неаполь, Італія, 14-16 листопада 2019) – проф.             

Шепітько В. Ю.  

3) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична 

практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (25-26 січня 2019 

року, м. Арад, Румунія) – проф. Шевчук В. М., к.юн., асист Демидова Є. Є. 

 4) Міжнародна науково-практична конференція «Science progress in 

European countries: new concepts and modern solutions» (м. Штутгард, 

Німеччина, 28 лютого 2019) – проф. Шевчук В. М.  

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) – 

проф. Шевчук В. М.  

6) IV Міжнародна науково-практична конференція «Scientific 

ahievements of modern society» (м. Ліверпуль, Великобританія, 4-6 грудня 

2019) – Шевчук В. М. 

7) Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage. 

Conference proceedings, January 25-26, 2019, Romania – к.ю.н., асист.    



Яремчук В. О. 

 8) International Scientific and Practical Conference «Scientific 

discoveries: projects, strategies and development», October 25, 2019. Edinburgh 

– ст. викл. Мазниченко Н. І. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ. 

За звітний період кафедрою криміналістики опубліковано: 

 3.1 Монографії. 

 1) Домашенко О. М. Тактичні помилки у слідчій діяльності: 

монографія; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2019.  

168 с. (10,5 друк. арк.). Рекомендовано до друку вченою радою 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(протокол № 5 від 23.11.2018 р.). 

 2) Баранчук В. В. Тактика встановлення психологічного контакту 

при допиті: монографія; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Вид. агенція 

«Апостіль», 2019. 196 с. (12,25 друк. арк.). Рекомендовано до друку 

вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (протокол № 5 від 23.11.2018 р.). 

 3) Ukrainian Legal Doctrine editer by V. Ia. Tatsyi and Translated by 

William E. Butler. Vol. 5 (2): Judicial Law, Penal Law, and Forensic Legal 

Sciences «Wildy, Simmonds & Hill», London, 2018.  Шепітько В. Ю. – С. 

163-173; 202-212; 213-224; 278-303; 310-319; 323-340; 351-356; 365-372; 

376-391; 395-400; 420-441; 456-460 (6,2 друк. арк.); Журавель В. А.  С.           

(2,5 друк. арк.);   Авдєєва Г. К. – С. 206-213 (0,2 друк. арк.) – не увійшла до 

звіту за 2018 р. 

 4) Інформаційна безпека та інформаційні технології: кол. монографія 

/ за заг. ред. В. С. Пономаренка. Харків: ТОВ. «ДІСА ПЛЮС», 2019. 322 с.               

(Іванов В. Г. параграф «Сжатие изображений на основе автоматической и 

нечеткой классификации объектов». С. 155-170 (1,0 друк. арк.). 

Рекомендовано до друку вченою радою Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця (протокол № 8 від 22 

квітня 2019 р.). 

  

 



 3.2. Підручники. 

 1. Криміналістика : підручник: у 2-х т. Т. 2 ; за ред. В. Ю. Шепітька.  

Харків : Право, 2019 (49,0/42,74 друк. арк.). 

 2. Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. Юридична психологія : 

підручник. Харків: Право, 2019. (17,6 друк. арк.). 

 3.4 Кількість опублікованих статей –  60/32,13  друк. арк., 

з них: 

3.4.1. за кордоном –   8/5,6 друк. арк.  

 3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of 

Science   – 8/2,28  друк. арк.). 

 1) Шепітько В. Ю. Банківська діяльність в Україні : негативні 

виклики сучасності та злочинний вплив. Фінансово-кредитна діяльність: 

проблеми теорії та практики. Том 2. № 29. 2019. С. 80-87 (0,5/0,125 друк. 

арк.). Web of Scienc. 

 2) Shepitko V., Tishchenko V., Vasylynchuk V., Nykyforchuk D.,     

Shepitko M. Some aspects of Foreign Experience in Combating Human 

Trafficking. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. No 22 (5). 2019. 

P. 1-12. (0,8/0,16 друк. арк.). Scopus. 

3) 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, 

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

 4) Костенко М. В. Iatrogenic crimes: issues of the investigation 

technique // Georgian medical news, 2019. № 5 (290). C.163-170. (1,1/0,5 друк. 

арк.). Scopus, Web of Science. 

 5) Яремчук В. О. The use of medical knowledge in the crime investigation. 

Wiadomosci lekarskie. 2019. Vol. 72 Issue: 1. P. 103-106. (0,5 друк. арк.). Scopus, 

Web of Science. 

6) Демидова Є. Є. Verification of social and economic determination of 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30618408


crime in Ukraine. Journal of advanced research in law and economic. Volume 

IX. Issue 7(37), winter 2018. P. 2344-2382.) (1,0/0,2 друк. арк.).  Scopus. 

 7) Павлюк Н. В. International cooperation in financial fraud 

investigation. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 4. Number 4. Riga : 

Publishing House «Baltija Pablishing», 2018. P. 252-257 (Співавтори:             

V. Ortynskyi, Y. Chornous) (0,3 друк. арк.).  Web of Science (не увійшла до 

звіту за 2018 р.). 

 8) Затенацький Д. В. Realization of the human right to palliative care 

in Ukraine: problems and legal questions (review). / Georgian Medical News 

(Georgia-USA). – № 4 (289), 2019. P. 168-173. (1,0/0,2 друк. арк.) 

(співавтори: Shevchuk O., Trofymenko V., Martynovskyi V.,        

Goncharenko G.). Scopus. 

  3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних –  36/19,54    

друк. арк.  

  1) Шепітько В. Ю. Time and dokuments. Yearbook of Ukrainian Law № 

11/2019. P. 426-428. (0,4/0,2 друк. арк.). Index Copernicus. 

 2) Шепітько В. Ю. Предмет криміналістичної тактики: історія 

формування, зміст та тенденції. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. Вип. 19. Харків : Право, 2019. (0,5 друк. арк.). Index 

Copernicus. 

 3) Шевчук В. М. 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. 

4)  Шевчук В. М. Криміналістична ситуалогія таї ї вплив на 

формування концепції тактичних операцій. Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики. Харків: Право, 2019. Вип. 19. (0,8 друк. арк.). 

Index Copernicus. 

5) Шевчук В. М. Тактико-криміналістичні комплекси в теорії 

криміналістики та практиці протидії злочинності: проблеми, дискусії, новації. 



Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків: Право, 

2019.  Вип. 20. (0,8 друк. арк.). Index Copernicus. 

6) Шевчук В. М. Методологічне підґрунтя 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 друк. арк.). Index 

Copernicus. 

7)    Шевчук В. М. 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 друк. арк.). (не 

війшло у звіт 2018 р.). Index Copernicus. 

 8) Курман О. В. Тактичні та організаційні особливості початку 

досудового розслідування несанкціонованого втручання в роботу 

електронно-обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 303-308 

(0,5 друк. арк.).  Index Copernicus, Google Scholar. 

 9) Курман О. В. Проблемні питання обстановки вчинення 

несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронному 

вигляді. Юридичний науковий фаховий журнал. 2019. № 5. С. 310-313. (0,5 

друк. арк.). Index Copernicus.  

 10) Чорний Г. О. Методика розслідування терористичних актів: 

проблеми формування на сучасному етапі. Науковий вiсник публiчного та 

приватного права: зб. наук. праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : Науково-дослідний 

інститут публічного права, 2019. С. 152-164. (0,5 друк. арк.). Index 

Copernicus. 

 11) Яремчук В. О. Формування сучасної системи криміналістичних 

знань. Проблеми законності. № 146 (2019). Харків : Нац. юрид. ун-т імені 

Ярослава Мудрого. С. 247-255. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus, РІНЦ. 

 12) Яремчук В. О. The use of medical knowledge in the crime 

investigation. Wiadomosci lekarskie. 2019. Vol. 72 Issue: 1. P. 103-106. (0,5 



друк. арк.). Index Copernicus. 

 13) Мазниченко Н. И. Идентификация пользователей по 

клавиатурному почерку при наборе произвольного текста. Актуальные 

научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019.  

Вып. 2 (46), ч. 1. С. 42-49. (0,5 друк. арк.).  Index Copernicus, РИНЦ, Google 

Scholar, Бібліометрика української науки. 

 14) Мазниченко Н. И. Системы идентификация пользователей по 

клавиатурному почерку: проблемы сравнительного анализа и перспективы 

использования // «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки»: науковий журнал.  

Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019.  № 3. С. 104-107. 

(0,4 друк. арк.). Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals 

Indexing (DRJI), CiteFactor indexing Directory of Research Journals Indexing 

(DRJI), CiteFactor indexing. 

 15) Ломоносов Ю. В. Багатомасштабна  компенсація контурів при 

компресії реалістичних зображень.  // Науковий огляд.  2019.  Том 8, № 61. 

– С. 52-60. (0,5 друк. арк.).  Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CORE, 

РІНЦ, ResearchBib, WorldCat,  Directory of Research Journals 

Indexing,  Citefactor, Scientific Indexing Services, Google Scholar (Search), 

Ulrichs Periodikals Directory. 

 16)   Булулуков О. Ю. Tactical decisions in theory of criminalistics: 

problems of decision making. Theory and practice of forensic science and 

criminalistics:a collection of scientific papers. 18th issue. Kharkiv: Pravo, 2018. 

P. 84-93. (0,7 друк. арк.). Index Copernicus – не увійшла до звіту за 2018 р. 

  17) Булулуков О. Ю. Передісторія виникнення тактичних рішень у 

криміналістиці. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 

Т. 1. Харків: Право, 2019. (0,8 друк. арк.). Index Copernicus. 

  18) Булулуков О. Ю., Борисенко І. В. Особливості прийняття 

тактичних рішень при розслідуванні окремих видів убивств. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. Т. 2. Харків: Право, 2019.  

(1,0 друк. арк.). Index Copernicus. 



19) Негребецький В. В. Законодавча регламентація перевірки 

показань на місці – необхідна умова підвищення ефективності боротьби зі 

злочинністю // Підприємництво, господарство і право. – 2019. − № 5. – 

Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва НапрН 

України, 2019. – С. 308-312. (0,5 друк. арк.).   Index Copernicus. 

20) Негребецький В. В. Криміналістична реконструкція як тактичний 

прийом слідчого експерименту // Підприємництво, господарство і право. – 

2019. − № 6. – Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва 

НапрН України, 2019. – С. 317-321. (0,5 друк. арк.).  Index Copernicus. 

21) Негребецький В. В. Особливості фіксації результатів 

криміналістичної реконструкції під час слідчого експерименту // 

Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7.  Київ: Вид-во інституту 

приватного права і підприємництва НапрН України, 2019. – С. 217-221. 

(0,5 друк. арк.).  Index Copernicus. 

22)  Латиш К. В. Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) 

дій під час розслідування кібервандалізму. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право».  2019.  № 59. 

(0,5 друк. арк.). Index Copernicus International. 

  23) Спасенко К. О. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 

19. Харків : Право, 2019. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus. 

24) Спасенко К. О. Наслідки порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право. 

Вип. 3. 2019. С. 243-245. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus. 

   25) Марушев А. Д. Організаційно-тактичні питання вилучення 

документів в процесі розслідування кримінального банкрутства. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2019. 

Вип. 59 (2). – С. 46-49. (0,77 друк. арк.). Index Copernicus.  

 26) Марушев А. Д, Питання визначення мети проведення обшуку в 

http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html


процесі розслідування кримінального банкрутства. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6, Дніпро: ДНУ, С. 147-151. (0,61 друк. 

арк.). Index Copernicus.  

 27) Марушев А. Д. Організаційно-тактичні питання застосування 

кримінально-процесуальних дій для вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства.  Юридичний науковий фаховий 

журнал. 2019. № 6. С. 279-283. (електронне наукове фахове видання). 

URL: http://www.lsej.org.ua. (0,67 друк. арк.). Index Copernicus.  

 28) Семеногов В. В. Тактичні особливості обшуку при розслідуванні 

інсценованих вбивств. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. № 3. м. 

Івано-Франківськ  (0,6 друк. арк.). Index Copernicus.  

 29) Семеногов В. В. Тактичні особливості деяких слідчих 

(розшукових) дій в умовах протидії розслідуванню. Порівняльно-

аналітичне право. Вип. № 5. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», 2019. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus.  

 30) Павлюк Н. В. Роль відеофіксації під час допиту за участю 

неповнолітніх підозрюваних. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики.  № 19. Харків : Право, 2019. (0,5 друк. арк.). Index 

Copernicus.  

 31) Мусієнко О. Л. Тактико-криміналістичні та методичні засоби в 

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, 2019. С. 121-125 (0,6 друк. арк.). Academic Resource Index Research 

Bib,  Index Copernicus. 

32) Журавель В. А. Classification of Criminalistic Methods of Crime 

Investigation // Yearbook of Ukrai-nian law: coll. of scientific papers / 

responsible for the issue O.V. Petry-shyn. – Kh.: Law, 2019. №11. С. 429-440 

(0,8 д.а.).  Index Copernicus. 

http://www.lsej.org.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journals.indexcopernicus.com/Visegrad+Journal+on+Human+Rights,p24787961,3.html


33) Журавель В. А. Private Criminalistics Doctrines: Conseptual 

Approaches to the Formation. Вісник Нац. акад. прав наук України.  Харків  : 

Право,  2019.  Том 26, № 1. С. 98-110 (0,8/0,4 друк. арк.) Index Copernicus. 

 34)  Журавель В. А. Криміналістика в системі наукових знань. Вісник 

Нац. акад. прав наук України.  Харків : Право,  2019.  Том 26, № 2. С. 99-

114  (0,8/0,4 друк. арк.). Index Copernicus. 

 35) Гетьман Г. М. Отримання психологічної інформації щодо особи 

невідомого злочинця під час проведення допиту в умовах змагального 

кримінального процесу. Проблеми законності. Харків, 2019. Вип. 146. 

С. 226-233 (0,5 друк. арк.). Index Copernicus. 

 36)  Авлєєва Г. К. Проблеми реалізації прав учасників кримінального 

провадження на використання спеціальних знань в умовах змагального 

судочинства. Криміналістика і судова експертиза.  Київ: КНДІСЕ, 2019.  

Вип. 64. С. 223-232. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2019_64_23 (0,5 друк. арк.). Index Copernicus. 

  

 3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science). 

 Проф. Іванов В. Г.: загальна кількість  цитувань – 5 (h-індекс – 1)

 Доц. Ломоносов Ю. В.: загальна кількість  цитувань – 4 (h-індекс – 1) 

  

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. Шепітько В. Ю. Some aspects of Foreign 

Experience in Combating 

Human Trafficking. 

2019.  

Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues 

№ 22 (5) 

P. 1-12. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2019_64_23
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


2. Шевчук В. М. Legal regulation of 

procurement of narcotic 

drugs in Ukraine with 

involvement of 

international specialized 

organizations 

Georgian Medical News 

(Georgia-USA). 

№ 11 (284). 

 С. 143-149 

 

3. Костенко М. В.  Iatrogenic crimes: issues 

of the investigation 

technique  

Georgian medical news 

(Georgia-USA). 

№ 5 (290) 

С. 163-170 

 

4. Яремчук В. О. The use of medical 

knowledge in the crime 

investigation.  

Wiadomosci lekarskie. 

Польща. 

№ 72 

P. 103-106 

5. Затенацький  

Д. В. 

Realization of the human 

right to palliative care in 

Ukraine: problems and 

legal questions (review). 

/ (Georgia-USA). –(289), 

2019.  

Georgian Medical News 

(Georgia-USA). 

№ 4  

P. 168-173. 

6. Демидова Є. Є. Verification of social and 

economic determination 

of crime in Ukraine. 

Journal of advanced 

research in law and 

economic 

Том 9 

P. 2344-2382. 

7. Павлюк Н. В. International cooperation 

in financial fraud 

investigation.  

Baltic Journal of Economic 

Studies. (Рига, Латвія) 

Том 4, № 4 

P. 252-257 

 

 

Таблиця № 3 . Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моног- 

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 

грифо

м 

МОН 

Підручн

ики, 

навч 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Збірн

ики 

норма

тивної 

літера

тури 

Коде- 

кси 

комента

рі 

Кількі

сть 

друк. 

арк. на 

одног

о 

викла

дача  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

150/144,72 4/32,65 60/32,13 84/19,6 2/60,34 - -  4,7 

 

3.6. Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи немає. 

 

 

 



4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 

 4.1. Протягом 2019 року викладачами кафедри (доц.              

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

Негребецький В. В., доц. Алєкєсєйчук В. О.) прочитано 20 лекцій (обсягом 

40 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. Проведення узагальнень слідчої практики.  

 1. Здобувачем кафедри Суходубовим В. С. було проведено 

узагальнення матеріалів кримінальних проваджень (17 матеріалів) та 

анкетування й інтерв’ювання 250 слідчих Національної поліції України у 

м. Київ, Запоріжській, Полтавській, Івано-Франківській, Харківській, 

Тернопільській областях щодо вбивств, вчиненених з метою відчуження 

житла громадян. Результати узагальнення, анкетування та інтерв’ювання 

використанні при підготовці кандидатської дисертації на тему «Основи 

методики розслідування вбивств, поєднаних з відчуженням житла 

громадян» (захист дисертації  відбувся у червні 2019 р.). 

2. Доц. Алєксєйчук В. І. проведено узагальнення за темами: 

«Дослідження з використанням поліграфа у кримінальному провадженні: 

проблеми застосування в процесі доказування» та «Типові недоліки під час 

провадження слідчих (розшукових) дій: засоби запобігання та 

нейтралізації». Узагальнення за темою «Дослідження з використанням 

поліграфа у кримінальному провадженні: проблеми застосування в процесі 

доказування» проведено з метою з’ясування сучасних тенденцій практики 

використання психофізіологічних досліджень у кримінальному 

провадженні, зокрема, особливостей, пов’язаних з внесенням 27.07.2015 р. 

змін до розділу VI Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз і експертних досліджень (затверджених 



Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. 53/5), а саме, 

пункту 6.8. щодо закріплення в числі методів дослідження, які 

застосовуються під час проведення психологічної експертизи, 

інструментального – поліграфа. Завданнями узагальнення було з’ясування 

таких питань: 1) форми використання поліграфа у кримінальному 

провадженні та оформлення їх результатів; 2) мета та завдання, суб’єкти, 

типові ситуації та категорії злочинів, під час розслідування яких 

найчастіше відбувається звернення до подібних спеціалістів (експертів); 3) 

види запитань, на які фактично надаються відповіді та форми відповідей; 

4) характер оцінки судом результатів використання поліграфа та вплив на 

ухвалення вироку.  

Узагальнення за темою «Типові недоліки під час провадження 

слідчих (розшукових) дій: засоби запобігання та нейтралізації» здійснено з 

метою виявлення та систематизації тактичних помилок та інших недоліків, 

які мають місце в слідчій діяльності, та їх вплив на процес доказування та 

результати судового розгляду у кримінальному провадженні. Завданнями 

узагальнення було: 1) виявити та проаналізувати недоліки проведення 

слідчих (розшукових) дій та залучення судових експертів; 2) вивчити 

практику оцінки судом значущості таких недоліків та їх вплив на 

ухвалення рішення; 3) сформулювати рекомендації для сторони 

обвинувачення (слідчого, процесуального керівника, публічного 

обвинувача), сторони захисту (адвокатів) та суду.  

З метою аналізу судової практики було розроблено 2 анкети. Було 

проаналізовано 50 проваджень за темою «Дослідження з використанням 

поліграфа у кримінальному провадженні: проблеми застосування в процесі 

доказування» та 100 проваджень за темою «Типові недоліки під час 

провадження слідчих (розшукових) дій: засоби запобігання та 

нейтралізації». 

Результати узагальнення кримінальних проваджень за темою 

«Дослідження з використанням поліграфа у кримінальному провадженні: 



проблеми застосування в процесі доказування» використано та планується 

надалі використати у науковій діяльності за темами «Наукові засади 

формування криміналістичних методик судового розгляду кримінальних 

справ», «Криміналістичне забезпечення судової діяльності», а також в 

навчальній та науково-методичній роботі під час підготовки підручників, 

навчальних посібників, монографій, завдань до практичних занять з 

навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Юридична психологія», 

«Психологія слідчої діяльності», «Психологія слідчої та прокурорської 

діяльності». 

Результати узагальнення за темою «Типові недоліки під час 

провадження слідчих (розшукових) дій: засоби запобігання та 

нейтралізації» використано та планується надалі використати у науковій 

діяльності за темами «Структура і зміст окремої криміналістичної 

методики судового розгляду кримінальних справ», «Основи формування 

видових методик судового розгляду кримінальних справ», а також в 

навчальній та науково-методичній роботі під час підготовки підручників, 

навчальних посібників, монографій, завдань до практичних занять з 

навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Криміналістичні знання в 

діяльності прокурора». 

  4.3. Відповіді на запити. 

 1)  Підготовлено науково-практичний висновок на запит адвоката 

щодо необхідності дослідження обвинувального акту та доданих до нього 

матеріалів та проведення науково-правового дослідження і надання 

фахового висновку з наступного питання: Чи наявні, в розумінні ч. 3 ст. 

314 КПК України підстави для повернення судом прокурору 

обвинувального акту та доданих до нього матеріалів по кримінальному 

провадженню за ознаками кримінального правопорушення – злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 402 КК України (доц. Капустіна М. В.). 

 2) Підготовлено науково-практичний висновок на запит Харківської 

медичної академії післядипломної освіти з наступного питання: Чи є 



обґрунтованим встановлення доплати за лікувально-діагностичну роботу 

завідувачу кафедри дезінфектології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти (доц. Капустіна М. В.). 

 3) Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса надано науково-правовий висновок у 

відповідь на запит Харківської медичної академії післядипломної освіти 

щодо наявності конфлікту інтересів у спільній роботі керівництва та 

близьких родичів (к.ю.н., асист. Латиш К. В., к.ю.н., асист. Гетьман Г. М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО- 

НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. На кафедрі криміналістики сформувалася наукова школа 

«Теоретико-методологічні засади криміналістики і розроблення науково-

технічних, тактико-психологічних засобів та інноваційних технологій у 

протидії злочинності», яка була заснована у 2015 р. Керівник наукової 

школи – д.ю.н., професор Шепітько В. Ю. На сьогодні членами наукової 

школи є 28 викладачів кафедри та 4 аспіранти. Результати досліджень 

членів наукової школи за 2019 рік знайшли впровадження у виданих 

монографіях, підручниках, наукових статтях та тезах наукових доповідей 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. В 

рамках наукової школи здійснюється робота з підготовки науково-

педагогічних кадрів, зокрема, з числа аспірантів. Так, на кафедрі 

навчаються четверо аспірантів (3 аспіранта денної форми навчання та 1 

аспірант – заочної). Протягом звітного року кафедра постійно 

заслуховувала звіти аспірантів щодо виконання ними індивідуальних 

планів роботи. Відставань від плану роботи аспіранти не мають. 

 За звітний період на кафедрі криміналістики захищено 1 

кандидатська дисертація здобувачем кафедри Суходубовим В. С. на тему: 

«Основи методики розслідування вбивств, поєднаних з відчуженням житла 

громадян»  (науковий керівник – проф. Шепітько В. Ю.). 

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

5.3. Підготовлено 3 відгуки на кандидатські дисертації та 2 відгуки на 

докторські дисертації. 

5.4. Підготовлено 8 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 криміналістичних засобів у 

протидії злочинності, методика розслідування окремих видів злочинів, 

проблеми судової експертизи та юридичної психології. Науковий керівник 

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

на місяць. 

У роботі студентського наукового гуртка приймали участь 112 

студентів денної форми навчання. За звітний період було проведено 11 

засідань гуртка. 

 7.2. Члени гуртка криміналістики мають опублікованими 3 наукові 

статті (обсяг 0,8 друк. арк.) та 28 тез наукових доповідей (обсяг 5,7 друк. 

арк.). 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 журналу «Судова експертиза Білорусі» 

(Республіка Білорусь); 

– член редколегії юридичного журналу «Право України» (НАН 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава  Мудрого, 

Верховний Суд України, Міністерство юстиції України); 

– член редколегії журналу «Науковий вісник Львівської торгівельно-

економічного університету» (серія «Юридичні науки»); 

– член редколегій збірників: «Проблеми законності» (Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків), «Вісник 

Національної академії правових наук України» (НАПрН України, м. 

Харків); «Питання боротьби зі злочинністю» (Інститут вивчення проблем 

злочинності НАПрН України, м. Харків); 

Проф. Журавель В. А.: 

– член редакційних колегій наукових збірників: «Вісник 

Національної академії правових наук України» (Національна академія 

правових наук України); «Питання боротьби зі злочинністю» (Науково-

дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса АПрН України і Національний юридичний університет імені 



Ярослава Мудрого); «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики» (Науково-дослідний інститут судових експертиз імені 

засл. проф. М. С. Бокаріуса і Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого); «Науковий вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Серія: Юридичні науки» (Львівський 

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). 

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 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).   

 

 

 

 

 



 9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ. 

 Проф. Шепітько В. Ю. 

       –  Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки (2019). 

– нагороджений Почесною грамотою Харківського міського голови       

за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди Дня 

університету (листопад 2019 р.). 

Проф. Журавель В. А. – присвоєно звання «Почесний член союзу 

юристів України». 

Доц. Алєксєйчук В. І. отримала Подяку Центральної виборчої комісії 

за сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки 

проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 р. 

Доц. Борисенко І. В. отримана Подяка ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (листопад 2019 р.).   

К.ю.н., асист. Домашенко О. М. нагороджений: 

 –   Почесною грамотою ЦВК України  (Постанова від 11. 06. 2019 р. 

№ 980).  

 – Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу 

юристів України (Рішення Ради Харківської обласної організації Союзу 

юристів України від 03 10. 2019 р.). 

К.ю.н., асист. Яремчук В. О. нагороджена: 

 – Дипломом Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 

Національного університету  імені  Тараса Шевченка «Читач року – 

2018» у номінації «Найактивніший читач». 

 – Почесною грамотою Наукової бібліотеки Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Читач року – 2019» 

у номінації «Наукова діяльність». 

Завідувач кафедри 

 криміналістики     проф. Шепітько В. Ю. 
 


