
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2020 РІК  

1. Прізвище, ім’я та по батькові –  Яремчук Вікторія Олегівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи 

«Історичне та філософське підґрунтя щодо виникнення та формування 

системи криміналістичних знань» (1,5 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Історичне та філософське підґрунтя щодо виникнення та формування 

системи криміналістичних знань»  (3,08 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних  НДР – опубліковано 3  наукові 

статті, 1 тези та  2 розділи колективної монографії.   

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено історичні та 

філософські аспекти формування системи криміналістичних знань. 

Визначено місце судової балістики як розділу криміналістичної техніки у 

сучасній системі криміналістичних знань. Досліджено можливості 

застосування криміналістичних знань під час експертизи зброї, слідів і 

обставин її використання в межах розділу криміналістики - судової 

балістики.  

6. Зв'язок з практикою: 

6.5. Підготовка  відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Підготовлено науково-практичний висновок на звернення адвоката Г. П. 

Пожидаєва за кримінальним провадженням № 62019117000000420 від 30 

травня 2019 р. 

     8. Участь у конференціях, семінарах:  

 1) Круглий стіл «Проблеми реформування базового законодавства 

України з питань експертного забезпечення правосуддя» (6-7 лютого 2020 

р., м.  Харків).  



 2) XVI Міжнародний  конгрес «Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика» (м. Братислава, Словацька 

Республіка, 10-11 вересня 2020 р.). 

9. Видавнича діяльність: 

Колективна монографія: 

1. Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку (до 80-річчя 

заснування) монографія. за ред. В. Ю. Шепітько. Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2020. (0,63 друк. арк.) 

Наукові статті: 

1. Яремчук В. О.  Окремі проблеми проведення експертизи зброї та слідів і 

обставин її використання.  Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Київ: 

Видавничий дім «Гельветика». Том 31. (70). Ч. 3 N 2. 2020. С. 144-148. (0.6 

друк. арк.). 

2. Яремчук В. О. Деякі питання дослідження зброї при розслідуванні 

вбивств. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове 

фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет. Вип. 2. 

2020. С. 430-433. http://lsej.org.ua/2_2020/113.pdf (0,5 друк. арк.). 

3. Яремчук В. О. Судова балістика у системі криміналістичних знань. 

Проблеми законності. Харків: Право, 2020. Вип. 150. С. 244-252. (0,6 друк.  

арк.).  

4. Яремчук В.О.  Співвідношення криміналістичних знань та судової 

експертології: деякі аспекти. Криміналістика та судова експертологія: наука, 

навчання, практика». Вип. 16. Братислава,2020 (0,5 друк. арк.). 

Тези: 

1. Яремчук В. О. Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності 

спеціаліста щодо використання криміналістичних знань: матеріали круглого 

столу «Проблеми реформування базового законодавства України з питань 

експертного забезпечення правосуддя; (6-7 лютого 2020 Харків). ХНІІСЕ ім. 

Засл. проф. Бокаріуса. 2020. С. 107-108. (0,25 друк. арк.) 

 

 



9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

1. Яремчук В.О. Окремі проблеми проведення експертизи зброї та слідів і 

обставин її використання // Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 31. (70). 

Ч. 3 № 2.  (2020). (0.6 друк. арк.). (Index Copernicus).  

2. Яремчук В.О. Деякі питання дослідження зброї при розслідуванні 

вбивств // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове 

фахове видання. № 2. (2020). (0,5 друк. арк.).  (Index Copernicus). 

 3. Яремчук В. О. Судова балістика у системі криміналістичних знань  // 

Проблеми законності. № 150. (2020). (0,6 друк. арк.). (Index Copernicus, 

РІНЦ). 

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

Є членом редакційної колегії міжнародного наукового правового журналу 

«Проблеми законності» (НЮУ ім. Ярослава Мудрого). 

13. Підготовка відгуків на автореферати.  

1. Підготовлено відгук (спільно з проф. В. Ю. Шепітько) на автореферат 

кандидатської дисертації Андрейка Юрія Олександровича на тему 

«Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання 

неправомірної вигоди службовою особою». 

 

Асистент                                   В. О.  Яремчук  

Затверджено на засіданні кафедри  криміналістики 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

Cт. лаборант                                                               І. Є. Дуднікова 


