
ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2020 РІК 

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

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

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

методології криміналістики»  (2,0 друк. арк.). 

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

методології криміналістики» (120,63 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано 12  статей, 

21 тези наукових доповідей (16,8 друк. арк.), колективна монографія 

«Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До  80-річчя 

заснування (у співавторстві) (0,63 друк. арк.), монографія «Криміналістика: 

традиції, новації, перспективи» (102 друк. арк.) 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено 

теоретичну концепцію формування інноваційного підходу у досліджені 

методологічних основ криміналістики. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

Надано зауваження та пропозиції  

– до Проекту Закону «Про приватну детективну діяльність» № 3010 від 

04.02.2020 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=68051) 

(Проект внесений народними депутатами України  Галушко М.Л., Медяник 

В.А.);  

– до Проекту Закону «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» № 3010-1 від 18.02.2020 (http://w1.c1.rada.gov. 

ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68167) (Проект внесений народними 

депутатами України Кожем’якіним А.А., Цимбалюком М.М., Наливайченком 

В.О., Даніловим В.Б., Бурмічем А.П., Мамкою Г.М.);  

– до Проекту Закону «Про внесення змін до Закону України "Про 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/%20zweb2/webproc4_1?pf3511=68051
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Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності Служби безпеки України № 3196  від 10.03.2020 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68347) (Проект 

внесений Президентом України). 

8. Участь у конференціях, семінарах. 

1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінальний 

процес і криміналістика: виклики часу» (м. Львів, 24 січня 2020 р.). 

2) ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і 

практика судової експертизи і криміналістики»  (м. Київ, 27 лютого 2020 

року).  

3) «Круглий стіл» «Проблеми реформування базового законодавства 

України з питань експертного забезпечення правосуддя» (м. Харків, 6-7 

лютого 2020 р.). 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Modern science: 

problems and innovations» (м. Стокгольм (Швеція), 3-5 травня 2020 р.).  

4) Науково-практичний «круглий стіл» «Запобігання корупції у 

приватному секторі» (м. Харків, 1 липня 2020 р.). 

5) Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної безпеки: виклики 

та перспективи». (м. Полтава, 29 квітня 2020 р.)    

6) Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Кримінальне право 

в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації». (м. Харків, 15 

травня, 2020 р.).  

7) Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування». (м. 

Одеса, 29 квітня, 2020 р.). 

8) IV Харківський міжнародний юридичний форум (м. Харків, 23-25 

вересня 2020 р.). 

9) Міжнародна науково-практична конференція «Eurasian scientific 

congress» (м. Барселона (Болгарія), 17-19 травня 2020 р.).  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68347
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10) ІІІ-я Всеукраїнська науково-практична конференціія «Теорія і 

практика судової експертизи і криміналістики» (м. Київ, 27 лютого 2020 р.). 

11) Міжнародна науково-практична конференція «Tendenze attuali della 

moderna ricerca scientifica» (м. Штудгард (Німечина), 5 червня 2020 р.).  

12) Міжнародний «круглий стіл» «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (м. Одеса, 5 червня 2020 р.). 

13) Міжнародна науково-практична конференція «Dynamics of the 

development of world science» (м. Ванкувер (Канада), 13-15 травня 2020 р.).  

14) Міжнародна науково-практична конференція «Особливості 

розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів» (м. 

Харків, 5-6 червня 2020 р.).  

15) Міжнародна науково-практична конференція «Paradigmatic view on 

the concept of world science» (м. Торонто (Канада), 21серпня 2020 р.). 

16) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми реформування кримінальної юстиції» (м. Одеса, 12-13 червня 2020 

р.). 

17) ХХІV міжнародна науково-практична конференція «Теорія та 

практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 30 травня 2020 р.). 

18) Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: 

проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 26–27 червня 2020 р.). 

19) Міжнародна науково-практична конференція «  rsz r    szerek  s 

algoritmusa tapasztalati  s     leti tu    nyos  ut t si» (м. Будапешт (Венгрія), 

18 вересня 2020 р.). 

20) Міжнародна науково-практична конференція «Tendances 

scientifiques de la recherche  fondamentale  et appliqu e» (м. Стразбург 

(Франція), 30 жовтня 2020 р.). 

 21) Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і 

безпека» (м. Харків, 19 листопада 2020 р.). 

 9. Видавнича діяльність: 

Шевчук В.М. (у співавторстві). Кафедра криміналістики: історія 
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становлення та розвитку. До  80-річчя заснування: монографія / за ред. В.Ю. 

Шепітька. Харків : Право, 2020.  268 с.  (18,71 / 0,63 друк. арк.) 

Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи : добірка 

наук. пр. / Віктор Шевчук ; упоряд.: Н. А. Чмутова. Харків : Право, 2020. 

1280с.http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/Kriminalistika_S

hevchuk_2020.pdf (102 друк. арк.). 

 Наукові статті: 

1. Шевчук В.М. Сучасні проблеми криміналістичної тактики: 

традиційні та інноваційні напрямки розвитку. Проблеми законності. 2020. 

Вип. 150. С. 199–215. ( 0,8 друк. арк.). 

2. Шевчук В. М. Методологічні проблеми формування понятійного 

апарату криміналістичної інноватики. Вісник Національної академії правових 

наук України. 2020. Т. № 2. С. 170-183 (0, 8 друк. арк.).  

3. Шевчук В.М. Інновації у криміналістичній техніці: сучасні 

можливості та проблеми застосування. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».  Одеса : Видавничий 

дім «Гельветика». 2020. № 43. С. 146-151. http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/ 

archive/juspradenc43/34.pdf (0,7 друк. арк.). 

4. Шевчук В.М. Поняття та система засобів криміналістичної тактики: 

деякі проблеми вдосконалення. Вісник Запорізького національного 

університету: серія «Юридичні науки». 2020.  № 2. С. 169-177 (0, 6 друк. арк.).   

5. Шевчук В.М. Концептуальні основи формування окремих 

криміналістичних методик (проблеми визначення поняття та ознак). 

Актуальні проблеми держави і права: збірника наукових праць.  № 86. 2020.   

С. 246-258 http://apdp.in.ua/v86/34.pdf (0,6 друк. арк.).   

6. Шевчук В.М. Інноваційні криміналістичні продукти у 

правозастосовній діяльності : поняття, ознаки та проблеми впровадження у 

практику. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія». Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2020. Том XXVI. С. 139-

155 http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom26/20.pdf. (1,1 друк. арк.). 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/Kriminalistika_Shevchuk_2020.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/Kriminalistika_Shevchuk_2020.pdf
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/%20archive/
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/%20archive/
http://apdp.in.ua/v86/34.pdf
http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom26/20.pdf
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7. Шевчук В. М. Сучасне розуміння криміналістичної тактики: 

поняття, ознаки, предмет і завдання. Теорія та практика правознавства. 

2020. Вип.1 (17). Електронний ресурс. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206490/207084 (0, 8 друк. арк.). 

8. Шевчук В.М. Актуальні проблеми криміналістичної методики: 

традиції, новації, перспективи досліджень. Порівняльно-аналітичне 

право.    № 2. 2020. С. 181-186 http://pap-journal.in.ua/wp-

content/uploads/2020/08/PAP_2_ 2020-1.pdf (0,6 друк. арк.).   

9. Шевчук В.М. Засоби криміналістичної тактики: поняття та система. 

Актуальні проблеми правознавства: Збірник наукових праць Юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету. Вип. 

2 (22). 2020. С. 166-180 (1,2 друк. арк.). 

10. Шевчук В.М. Структура окремої криміналістичної методики: 

сучасні наукові підходи та перспективи досліджень. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.  . Вернадського. Серія: 

Юридичні науки. Том 31 (70) № 4. 2020.  С. 5-20 (0,8 друк. арк.) 

11. Шевчук В.М. Сучасні наукові концепції формування типової 

структури окремої криміналістичної методики.  ридичний науковий 

електронний журнал. № 4. 2020. С. 359-365. http://www.lsej.org.ua/4_2020/ 

87.pdf (0,8 друк. арк.) 

12. Шевчук В. М. Сучасні проблеми дослідження криміналістичних 

інновацій: поняття, властивості та суттєві ознаки. Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. 

Цимбал,  В. Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. Х.: Право, 2020.  Вип. 21.   

(0,8 друк. арк.).    

 Тези наукових доповідей та повідомлень на конференціях: 

1. Шевчук В.М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку сучасної 

криміналістики. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : 

збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з нагоди 20 - річчя кафедри кримінального процесу і 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206490/207084
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_%202020-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_%202020-1.pdf
http://www.lsej.org.ua/4_2020/%2087.pdf
http://www.lsej.org.ua/4_2020/%2087.pdf
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криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів, 24 січня 2020 р.) / Орг. ком.: В. Т. Нор, Н.Р. Бабечко, І.І. Когутич та 

ін. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 

294-304 (0,5 друк. арк.). 

2. Шевчук В. М. Методологічні проблеми удосконалення 

законодавчого забезпечення судово-експертної діяльності. Проблеми 

реформування базового законодавства України з питань експертного 

забезпечення правосуддя: матеріали круглого столу (м. Харків, 6-7 лютого 

2020 р.); Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені 

Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Міністерство юстиції України. 

Харків : Право, 2020. С. 34-41 (0,3 друк. арк.). 

3. Шевчук В. М. Криміналістика в умовах глобальних загроз та 

інформаційних впливів. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних 

процесів: традиції та новації»: матеріали міжнародного науково-

практичного круглого столу, присвяченого пам’яті В.В. Сташиса (15 травня, 

2020 р., м. Харків). Харків : Право, 2020. С. 420-423 (0,3 друк. арк.).  

4. Shevchuk V.  Criminalistic technique: innovative directions of modern 

criminalistic research. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 2nd 

International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing (May 

17-19, 2020). Barcelona, Spain. 2020. Pp. 736-744. http://sci-conf.com.ua (0,5 

друк. арк.). 

5. Шевчук В. М.  Проблеми удосконалення інституту судової 

експертизи у сучасних умовах судової реформи в Україні. Теорія і практика 

судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року); Київський 

університет права Національної академії наук України; Донецький 

державний університет управління. Київ-Маріуполь: Київський університет 

права НАН України, 2020. С. 299 -303   (0,3 друк. арк.). 

6. Shevchuk V. Innovations in criminalistic and practice of their   

implementation in law enforcement activity. Modern science: problems and 

http://sci-conf.com.ua/
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innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. 

SSPG Publish (May 3-5, 2020). Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 903-913. 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-

PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf (0,5 друк. арк.) 

7. Шевчук В. М. Завдання криміналістики в сучасних умовах 

загострення епідемічної ситуації. Правові засади епідемічної безпеки: 

виклики та перспективи: матеріали  інтернет-конференції (м. Полтава, 29 

квітня 2020 р.) ; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

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

Харків : Право, 2020. С. 312-314 (0,3 друк. арк.). 

8. Shevchuk V. Innovations in criminalistic technique:  modern problems, 

tendencies, prospects. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica:   r 

     u   w ss  s    t     r  r   t   «  ГOΣ» zu     M t r         r 

internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 4), (Juni 5, 2020, 

Stuttgart, Deutschland):  tutt  rt: Eur pä s    W ss  s    tsp  tt  r , 2020. Pp. 

43-49 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.Php/logos/issue/view/05.06.2020/318 (0,5 

друк. арк.) 

9. Шевчук В. М. Сучасні проблеми криміналістики в умовах 

епідемічних та інформаційних впливів.  нформаційне забезпечення 

розслідування злочинів: матеріали VІІI Міжнародного круглого столу (м. 

Одеса, 5 червня  2020 р.). Національний університет «Одеська юридична 

академія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 144-152 (0,4 друк. 

арк.).  

10. Шевчук В. М. Криміналістична техніка: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку. Dynamics of the development of world science. Abstracts 

of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing (May 

13-15, 2020). Vancouver, Canada. 2020. Pp. 1068-1078. URL: http://sci-

conf.com.ua. (0,5 друк. арк.). 

11. Шевчук В.М. Криміналістична тактика: інтеграційні та міжнаукові 

зв’язки. Особливості розвитку законодавства України у контексті 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-3-5.05.20.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.Php/
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євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (5–6 червня 2020 р., м. Харків). Харків : Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2020. С. 146-151 (0,3 друк. арк.) 

12. Шевчук В. М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення 

діяльності органів правопорядку : постановка проблеми. Paradigmatic view on 

the concept of world science:       t       s    t     p p rs «  ГOΣ» w t  

Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), 

August 21, 2020. Toronto, Canada: European Scientific Platform, 2020. Pp. 139-

144. (- 0, 5 др. арк.) 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/21.08.2020/342 

13. Шевчук В.М. Інноваційні технології у судовій діяльності в умовах 

карантину: міжнародний досвід та українські реалії. Актуальні проблеми 

реформування кримінальної юстиції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(12-13 червня, 2020 р., м. Одеса); Міжнародний гуманітарний університет. 

Одеса: Гельветика, 2020. С. 69- 76 (0,3 друк. арк.)  

14. Шевчук В.М. Проблеми формування та реалізації криміналістичної 

методики розслідування кримінальних правопорушень корупційної 

спрямованості. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали 

науково-практичного «круглого столу», присвяченому 25-річчю створення 

НДІ вивчення проблем злочинності та 95 річчю із дня народження В. 
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(0,3 друк. арк.) 

15. Шевчук В. М. Роль криміналістичної інноватики у боротьбі зі 

злочинністю. Діджиталізація і безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф.,  (19 листопада, 2020 р., м. Харків); / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. С. 

382-387 (0,3 друк. арк.).  

16. Шевчук В.М. Проблеми криміналістичної методики: поняття, 

система та завдання.  ридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/21.08.2020/342
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17. Шевчук В.М. Актуальні проблеми криміналістики у сучасних 

умовах.   rs  r    szerek  s algoritmusa tapasztalati  s     leti tu    nyos 

 ut t si: tu    nyos   vek  y  t   nye a    z t  zi tu    nyos-gyakorlati 

konferencia anyagaival (Hang 3), Szeptember 18, 2020.  u  p st, M  y r rsz  : 

Eur p         t     P  t  r  , 2020. Pp. 90-96. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index. 

php/logos/issue/view/18.09.2020/349 (0,5 друк. арк.) 

18. Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності та бізнесу. Problems and Scientific Solutions: 

     t           t    «I t r    », (34): w t  t   Proceedings of the 6th 

International Scientific and Practical Conference (November 6-8, 2020) in 

Melbourne, Australia: InterConf, 2020. Pp. 429-441. Available at:  

https://www.interconf. top/documents/ 2020.11.6-8.pdf. (0,5 друк. арк.). 

19. Шевчук В.М. Криміналістична тактика і правозастосовна практика: 

діалектика взаємозв’язків та взаємовпливів.  Теорія та практика сучасної 

юриспруденції: матеріали ХХІV міжн. наук.-практ. конф. (30 травня, 2020 р., 

м. Харків); Асоціація випускників Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Харків: Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 2020. С. 241-247 (0,5 друк. арк.) 

20. Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльнос-

ті  Міжнародного кримінального суду в Україні: проблеми, можливості, 

перспективи. Римський статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми  імплементація до національного законодавства України: матеріали 

дискусійної панелі 4-го Харк. міжнар. юрид. форуму  (м. Харків, 23-25 

вересня 2020 р.). Харків : Право, 2020. (0,3 друк. арк.). 

21. Shevchuk V. Modern problems of formation and prospects for 

researching the concept of criminalistic innovation. Tendances scientifiques de la 

r ch rch   f n    nt      t  pp iqu  : collection de papiers scientifiques 

https://ojs.ukrlogos/
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1. Shevchuk V. and etc.  Testing of drugs in the implementation of customs 

control in Ukraine: legal aspects. Georgian Medical News. № 1 (298). 2020. Pp. 

165-169. https://europepmc.org/article/MED/32141872 індексується в Scopus, 

Web of Science, Pu M  , MEDLINE, ВІНІТІ РАН. (Scopus, Web of Science). 

(0,8/0,2 друк. арк.). 

2.  Shevchuk V. M. and etc.  State-private partnership in the field of medical 
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  Index Copernicus International; Google Scholar. 

  1. Шевчук В.М. Інновації у криміналістичній техніці: сучасні 

можливості та проблеми застосування. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія « риспруденція».  Одеса : Видавничий 

дім «Гельветика». 2020. № 43. С. 146-151. http://vestnik-pravo.mgu.od.ua 

/archive/juspradenc43/34.pdf (0,7 друк. арк.). 

2. Шевчук В.М. Сучасні проблеми криміналістичної тактики: 

традиційні та інноваційні напрямки розвитку. Проблеми законності. 2020. 

Вип. 150. С. 199–215. (0,8 друк. арк.). 

3. Шевчук В. М. Методологічні проблеми формування понятійного 

апарату криміналістичної інноватики. Вісник Національної академії правових 

наук України. 2020. Т. № 2. С. 170-183 (0,8 друк. арк.). 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos%20/issue/view/30.10.%202020/%20373378
http://revistainclusiones.org/gallery/39%2020VOL%20207%2020NUM%2020OCTUBRE%20DICIEMBRE2020
http://revistainclusiones.org/gallery/39%2020VOL%20207%2020NUM%2020OCTUBRE%20DICIEMBRE2020
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4. Шевчук В.М. Поняття та система засобів криміналістичної тактики: 

деякі проблеми вдосконалення. Вісник Запорізького національного 

університету: серія « ридичні науки». 2020.  № 2. С. 169-177 (0,6 друк. арк.).   

5. Шевчук В.М. Концептуальні основи формування окремих 

криміналістичних методик (проблеми визначення поняття та ознак). 

Актуальні проблеми держави і права: збірника наукових праць.  № 86. 2020.   

С. 246-258 http://apdp.in.ua/v86/34.pdf (0,6 друк. арк.).   

6. Шевчук В.М. Інноваційні криміналістичні продукти у 

правозастосовній діяльності : поняття, ознаки та проблеми впровадження у 

практику. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія». Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2020. Том XXVI. С. 139-

155 http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom26/20.pdf. (1,1 друк. арк.). 

7. Шевчук В. М. Сучасне розуміння криміналістичної тактики: 

поняття, ознаки, предмет і завдання. Теорія та практика правознавства. 

2020. Вип.1 (17). Електронний ресурс. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206490/207084 (0,8 друк. арк.). 

8. Шевчук В.М. Актуальні проблеми криміналістичної методики: 
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2. 2020. С. 181-186 http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_ 

2020-1.pdf (0,6 друк. арк.).   

9. Шевчук В.М. Засоби криміналістичної тактики: поняття та система.  

Актуальні проблеми правознавства: Збірник наукових праць Юридичного 

факультету Тернопільського національного економічного університету. Вип. 

2 (22). 2020. С. 166-180 (1,2 друк. арк.). 

10. Шевчук В.М. Структура окремої криміналістичної методики: 

сучасні наукові підходи та перспективи досліджень. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.  . Вернадського. Серія: 

Юридичні науки. Том 31 (70) № 4. 2020.  С. 5-20 (0,8 друк. арк.) 

11. Шевчук В.М. Сучасні наукові концепції формування типової 

структури окремої криміналістичної методики.  ридичний науковий 

http://apdp.in.ua/v86/34.pdf
http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom26/20.pdf
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206490/207084
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_%202020-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_%202020-1.pdf
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http://www.lsej.org. ua/4_2020/87.pdf 
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судової експертизи і криміналістики. Вип. 21. Харків : Право, 2020.  (0,8 

друк. арк.).    

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

– член редколегії Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого); 

– член редколегії збірника  «Теорія та практика судової експертизи і 
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