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РОБОТИ ЗА 2021 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 окремих 

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

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

та тактичні аспекти оптимізації проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій та експертиз» (1,5 друк. арк.). 

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

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено сучасний стан 

розвитку нових перспективних напрямків судової експертизи, технічні та 

тактичні аспекти застосування інноваційних техніко-криміналістичних 

засобів та програмного забезпечення слідчим (експертом, спеціалістом) при 

проведенні слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, запропоновано  

правила та криміналістичні рекомендації ефективного застосування 

технічних засобів під час проведення огляду місця події, обшуку, слідчого 

експерименту, допиту, пред’явлення для впізнання, здійснено комплексний 

аналіз ефективності застосування таких технологій в інших державах, 

розглянуто доцільність та можливості їх застосування в Україні. 

8. Участь у конференціях, семінарах. 

1) Цифровий міжнародний конгрес криміналістів «Умови викладання 

криміналістики та судових експертиз» (28 травня 2021 р., м. Харків). 

2) Всеукраїнська науково-практична конференція «Протидія кримінальним 

правопорушенням на території проведення ООС» (22 жовтня 2021 р., м. 

Маріуполь). 



3)Науково-практичний семінар Харківського НДЕКЦ «Техніко-

криміналістичне забезпечення огляду місця події за фактом незаконної 

порубки лісу» (26 жовтня 2021 р., м. Харків). 

4) Науково-практичний семінар Харківського НДЕКЦ «Судова вибухово-

технічна експертиза: завдання, основні питання та особливості призначення». 

(28 жовтня 2021 р., м. Харків). 

5) Науково-практичний семінар Харківського НДЕКЦ «Експертиза обставин 

дорожньо-транспортних пригод: проблемні питання та шляхи їх вирішення» 

(12 листопада 2021 р., м. Харків). 

6)Науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» (25 грудня 2021 р., м. Харків). 

9. Видавнича діяльність. 

1) Баранчук В. В. Переваги та недоліки використання 3D технологій під час 

розслідування кримінальних правопорушень. Протидія кримінальним 

правопорушенням на території проведення ООС: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. Ред. кол.: О. Волобуєва, А. Данилевський, 

В. Котова. Маріуполь, 2021. (0,45 друк. арк.). 

2) Баранчук В. В. Перспективи використання 3D-технологій у проведенні 

криміналістичних експертиз. Матеріали науково-практичної конференції 

«Теорія та практика сучасної юриспруденції», Харків, 2021. IV випуск. 

(0,45 друк. арк.). 

9.1.  Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

1) Zabarniy M., Topchiy V., Shevchenko A., Luhina N., Вaranchuk V, Chornyi 

He. (2021). Using the Method of Statistical Data Analysis in Combating 

Organized. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 24. Issue 6, 1-

10. (0,3 друк. арк.). 

2) Ihor V. Borysenko, Oleh Yu. Bululukov, Valeriy Dm. Pcholkin, Vasyl V. 

Baranchuk, Vladlena O. Prykhodko. The modern development of new promising 

https://ndekc.kh.ua/novyny/prodovzhuemo-tsikl-zanyat-tekhniko-kriminalistichne-zabezpechennya-oglyadu-mistsya-podiji-za-faktom-nezakonnoji-porubki-lisu
https://ndekc.kh.ua/novyny/prodovzhuemo-tsikl-zanyat-tekhniko-kriminalistichne-zabezpechennya-oglyadu-mistsya-podiji-za-faktom-nezakonnoji-porubki-lisu
https://ndekc.kh.ua/novyny/prodovzhuemo-tsikl-zanyat-tekhniko-kriminalistichne-zabezpechennya-oglyadu-mistsya-podiji-za-faktom-nezakonnoji-porubki-lisu


fields in forensic examinations. Journal of Forensic Science and Medicine 

(Accept by the journal) (0,3 друк. арк.). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією.  

1) Онлайн-засідання круглого столу з нагоди Міжнародного дня 

інтелектуальноі власності «Молодь. Інноваціі. Майбутнє» (27 квітня 2021 р., 

м. Харків). 

2) Науково-методичний онлайн-семінар «Оцінка емоційно-вольової сфери» 

(15 червня 2021 р., м. Харків). 

3) Науково-практична конференція «Проблеми винахідницькоі та 

раціоналізаторськоі діяльності в Харківській області» (23 вересня 2021 р., м. 

Харків). 

4) Семінар-практикум «Конфлікти в закладі освіти. Конфліктологічна 

компетентність педагога. Відновні практики» (21 жовтня 2021 р., м. Харків). 

 

Асистент  Баранчук В.В. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

криміналістики   

протокол №        від              2021 р. 

Ст. лаборант       Дуднікова І.Є.  


