
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. БАРАНЧУК Василь Васильович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри криміналістики 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Технічні та тактичні аспекти оптимізації проведення допиту у режимі 

відеоконференції» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи «Технічні 

та тактичні аспекти оптимізації проведення допиту у режимі 

відеоконференції» (1,5 друк. арк.). 

4.1 Форми впровадження: 2 наукові статті, 2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено технічні та 

тактичні аспекти оптимізації проведення досудового розслідування слідчим 

(прокурором) при проведенні слідчих (розшукових) дій, запропоновано 

оптимальні криміналістичні рекомендації та ефективні методи застосування 

сучасних технічних засобів і технологій для виявлення, фіксації, 

попереднього дослідження та вилучення доказової інформації, здійснено 

системний аналіз переваг та недоліків застосування сучасних 

криміналістичних технологій у розслідуванні злочинів, розглянуто ситуації їх 

перспективного застосування під час досудового розслідування та судового 

розгляду. 

8. Участь у конференціях, семінарах.  

1) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична осінь 2020» (20 

листопада 2020 р., м. Харків). 

2) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (4-5 грудня 2020 р., м. 

Харків). 

9. Видавнича діяльність. 



 1) Баранчук В. В. 3D-сканування як спосіб фіксації на місці злочину: 

переваги та недоліки. Юридичний бюлетень : наук. журн. Одеса, ОДУВС, 

2020. Вип. 16. С. 143-151 (0,5 друк. арк.). 

 2) Баранчук В. В. Перспективи застосування 3D-технологій у 

розслідуванні злочинів. Юридичний науковий електронний журнал – 

електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Запорізький національний університет» 2020. № 8. С. 127-136 (0,5 друк. 

арк.). 

 3) Баранчук В. В. Особливості використання 3D-cканерів під час 

проведення огляду місця події. Юридична осінь 2020 року: зб. тез доповідей 

та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених 

(Харків, 20 листоп. 2020 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. 

ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2020.  С. 224-228 (0,25 друк. арк.). 

 4) Баранчук В. В. Роль 3D-технологій у проведенні судових експертиз. 

Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 грудня 2020 р. 

Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація. 2020. (0,25 друк. 

арк.). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Харківський науковий форум «Наука: діалог поколінь» 13 жовтня 2020 року, 

м. Харків. 
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