
ЗВІТ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ  

ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. 
Павлюк Наталія Вікторівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 
Кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 
Тактико-психологічні особливості виявлення неправдивої інформації під час 

допиту 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
Тактико-психологічні особливості виявлення неправдивої інформації під час 

допиту 1,55 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: за темою дослідження 

опубліковано: 1 стаття; 3 тез наукових доповідей. 

 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- розглянуто актуальні питання пов’язані з виникненням конфліктної 

ситуації під час допиту та повідомленням навмисно викривлених показань;  

- розкрито мотиви повідомлення неправдивих показань особами 

залежно від їх процесуального становища; 

- досліджено тактичні прийоми, спрямовані на нейтралізацію 

неправдивої інформації, розкрито їх значущість; 

- визначено можливості сучасних інноваційних продуктів, їх роль у 

оптимізації допиту; 

- надано пропозиції стосовно підвищення ефективності у реалізації 

цілей та завдань допиту за допомогою системи тактичних прийомів, спрямованих 

на подолання неправди в показаннях. 

  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Надано пропозиції та зауваження до проектів Закону України «Про 

приватну детективну діяльність» (реєстр. № 3010 від 04.02.2020 р.) та 

альтернативний до нього проект Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» (реєстр. № 3010-1 від 18.02.2020 р.)  
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

1. ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Теорія і практика судової 

експертизи і криміналістики» (27 лют. 2020 р.) м. Київ. 

2. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток сучасної освіти і науки: 

результати, проблеми, перспективи» (30 квіт. 2020 р.) м. Конін - 

Ужгород - Київ - Херсон. 

3. ХХVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» (20 груд. 2020 р.). м. Харків. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
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Наукові статті: 

1. Павлюк Н. В. Тактико-психологічні особливості нейтралізації свідомої 

неправди в показаннях. Теорія і практика правознавства. 2020. Вип. 2(18) 

(0,75 д.а.). 

 

Тези наукових доповідей: 
1. Павлюк Н. В. Роль комп’ютерного моделювання у пізнавальній діяльності 

співробітників правозастосовних органів. Теорія і практика судової 

експертизи і криміналістики : зб. матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської наук.-

практ. конф., 27 лют. 2020 р. Київ, 2020. С. 227-230 (0,3 д.а.). 

2. Павлюк Н. В. Впровадження інноваційних продуктів в діяльність органів 

досудового розслідування. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи. Т.VIII: діалог у розвитку наук та освіти : матеріали 

VIII-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. Конін - Ужгород - Київ - 

Херсон : Посвіт, 2020. С. 278-280 (0,2 д.а.). 

3. Павлюк Н. В. Щодо питання підвищення ефективності тактики допиту під 

час здійснення досудового розслідування. Теорія та практика сучасної 

юриспруденції : матеріали ХХVI Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20 груд. 

2020 р.). м. Харків, 2020 (0, 3 д.а.). 

 

 

9.2. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних. 

Павлюк Н. В. Тактико-психологічні особливості нейтралізації свідомої 

неправди в показаннях. Теорія і практика правознавства. 2020. Вип. 2(18) 

(0, 75 д.а.). 

Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фах. вид.. Харків. 

Індексується: Index Copernicus International; Google Scholar; ERIH PLUS.  
 

 

 

       К. ю. н., доцент                                                                     Павлюк Н.В. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.                                   

 

Ст. лаборант                                                                      Дуднікова І. Є. 

 

 

 

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488892

