
ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2021 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: «Наукові засади 

формування криміналістичної інноватики»  (2,0 д. а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Наукові засади 

формування криміналістичної інноватики» (13,2 д. а.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: опубліковано 10  статей, 12 

тез та наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено наукові 

засади криміналістичної інноватики, досліджено ґенезу, передумови 

виникнення та формування нової наукової концепції у криміналістиці. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів.  

Надано зауваження та пропозиції до Проекту Закону про внесення змін до 

Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 

присудження наукових ступенів» (ре страційний № 4667-1 від 15.02.2021), 

поданий народними депутатами України  абаком С. .,  овал   . ., 

Гришиною  . . та іншими народними депутатами України 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71083 

Приймав участ  у підготовці зауважен  та пропозицій до Проекту Закону 

про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про особливості правового режиму діял ності Націонал ної академії наук 

України, націонал них галузевих академій наук та статусу їх майнового 

комплексу» щодо пріоритетності використання нерухомого майна для 

наукової діял ності (ре стр. № 6235 від 01.11.2021) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 1?pf3511=73089 та Проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71083
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_%201?pf3511=73089
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технічну діял ніст » щодо виборів керівника наукової установи (ре стр. № 

6236 від 01.11.2021) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?id=&pf3511=73090. 

6. Зв'язок з практикою. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

1) Приймав участ  у проведенні  урсів підвищення кваліфікації для 

державних службовців   С України з питан  інформаційної безпеки та 

кіберзахисту в системі   С (м.  иїв, 8-10 листопада 2021 р., Інститут 

управління та права Націонал ного юридичного університету імені Ярослава 

 удрого) – 26 годин лекцій та занят -тренінгів.   

2) Проведено на базі кафедри криміналістики Університету заняття-

тренінг для співробітників слідчого відділу Управління Служби безпеки 

України в Запоріз кій області на тему «Тактико-психологічні аспекти 

проведення допиту та обшуку у кримінал ному провадженні» (12 листопада 

2021 р.). 

8. Участь у конференціях, семінарах. 

За звітний період прийняв участ  у 15-и конференціях, семінарах  та 

круглих столах:   

1) IV  сеукраїнс ка науково-практична конференція « ктуал ні 

проблеми кримінал ного права, процесу, криміналістики та оперативно-

розшукової діял ності» (м. Хмел ниц кий, 26 лютого 2021 р.). 

2)  едико-правовий форум (м. Харків,9-10 грудня 2021 р.). 

3)  іжнародна науково-практична конференція «  bats scientifiques et 

orientations prospectives du   veloppement scientifique» (м.  інниця-Париж 

(Україна-Франція), 5 лютого 2021 р.).  

4) І-а  іжнародна науково-практична конференція «Scientific practice: 

modern and classical research methods» (м.  остон (СШ ), 5 лютого 2021 р.).  

5)  іжнародна науково-практична конференція «E ucation  an   science  

of  to ay:  intersectoral  issues  an   evelopment   of   sciences» (м.  інниця-

 ембрідж (Україна- еликобританія), 19 березня 2021 р.).  

http://w1.c1/
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6) І-а  іжнародна науково-практична конференція «Current Issues an  

Prospects for the  evelopment of Scientific Research» (м.  рлеан (Франція), 19 - 

20 березня 2021 р.). 

7)  іжнародна науково-практична конференція-полілог « ктуал ні 

питання судової експертизи та криміналістики» (м. Харків, 15-16 квітня      

2021 р.). 

8)  іжнародна науково-практична конференція «Законодавче 

забезпечення діял ності  юро економічної безпеки України» (м. Харків, 17 

травня  2021 р.). 

9) Цифровий  іжнародний  онгрес криміналістів «Умови викладання 

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

10)  іжнародний «круглий стіл» «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (м.  деса, 4 червня 2021 р.). 

11)  сеукраїнс ка науково-практична конференція « ридичні гарантії 

захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19»  (Харків, 

22 червня 2021 р.). 

12) XVII  іжнародний конгрес криміналістів «Criminalistics and Forensic 

Expertology: Science, Studies, Practice» (м.  ратислава (Словакія), 16-17 

вересня  2021 р.).  

13) V Харківс кий міжнародний юридичний форум, панел на дискусія 

«Захист економіки від впливу організованої злочинності» (м. Харків, 20 

вересня 2021 р.). 

14)  іжнародна науково-практична конференція «Протидія злочинності і 

корупції: міжнародні стандарти та досвід України» (м. Харків, 22 вересня 

2021 р.).  

15)  іжвідомча науково-практична конференція «Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі» (м.  иїв, 25 листопада 2021 р.) 
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9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1. Шевчук В. М.  риміналістична інноватика: поняття, функції, завдання 

та перспективи досліджен . Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.:  . Л. Цимбал,   .  . Шепіт ко, Л. . 

Головченко та ін. Х.: Право, 2020.   ип. 22. С. 35-49 (0,8 др. арк.) – не 

увійшла до звіту за 2020 рік.   

2. Shevchuk V.M. Current problems of forensic innovations research: concept, 

attributes and significant features. Theory and Practice of Forensic Examinations 

and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. 21 th issue. Kh.: Pravo, 2020. 

Pp. 25-45 (1,0 д. а.) – не увійшла до звіту за 2020 рік. https://khrife-

journal.org/index.php/journal/issue/view/8/1-2021301 

3. Shevchuk V.M. Forensic innovation: concept,  functions, tasks  and research 

prospects. Theory and Practice of Forensic Examinations and Criminalistics: 

Collection of Scientific Papers. 22 th issue. Kh.: Pravo, 2020. Pp. 20-40 (0,8 д. а.) 

– не увійшла до звіту за 2020 рік. https://khrife-journal. 

org/index.php/journal/issue/ view/7/22-221 

4. Шевчук В.М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення 

правозастосовної діял ності: проблеми формування концепції. Теорія та 

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

 лю в,   .  . Шепіт ко та ін. Х.: Право, 2021.   ип. 23. С. 7-23 (0,8 др. арк.). 

https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021 

5. Shevchuk V.M. Methodological problems of the conceptual framework 

development for innovation studies in forensic science. Yearbook of Ukrainian 

law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. Kharkv : 

Pravo, 2021. № 13. Pp. 442-456. (0, 8 др. арк.). 

6. Shevchuk V.M. Innovative principles of forensic support of law 

enforcement activity: issues of concept formation. Theory and Practice of Forensic 

Examinations and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. 23 th issue. Kh.: 

Pravo, 2021. Pp. 7-23 (0,8 д. а.).  

https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/8/1-2021301
https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/8/1-2021301
https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021
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7. Шевчук В. М.  риміналістична інноватика як доктринал ний 

напрямок криміналістики. Право України. 2021. № 8. С. 114-130 (0,8 др. арк.). 

8. Shevchuk V.M. Modern state and innovative directtions of research of 

criminalistic techniqueI. Scientific Collection «InterConf», (46): with the 

Proceedings of the 1st International Scientific an  Practical Conference «Current 

Issues an  Prospects for the  evelopment of Scientific Research» ( arch 19-20, 

2021).  rl ans,  rance: Epi, 2021. Pp. 221-233. (0,8 д. а.).  

https://www.interconf.top/documents/2021.03.19-20.pdf 

9. Шевчук В.М. Інноваційні напрями оптимізації слідчої (детективної) 

діял ності у сучасних умовах. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.:  .  .  лю в,   .  . Шепіт ко та ін. 

Х.: Право, 2021.   ип. 24. С. 7-9 (0,8 др. арк.). 

10. Shevchuk V.  Problems of formation and prospects for development of 

criminalistic innovation. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: 

veda, vzdelávanie, prax // Criminalistics and Forensic Expertology: Science, 

Studies, Practice. Abstracts of the XVII International Congress (September 16-17, 

2021). Bratislava, Slovak Republic, Academy of Police Forces in Bratislava. 2021. 

Pp. 323-338 (1, 0 д. а.). 

Тези наукових доповідей та повідомлень на конференціях: 

1. Шевчук В. М. Функціонал не призначення та сучасні завдання 

криміналістики в умовах трансформації злочинності.  ктуал ні про леми 

кримінал но о права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діял ності: тези IV  сеукраїнс кої наук.-практ. конф. (Хмел ниц кий, 26 

лютого 2021 р.). Хмел ниц кий :  ид-во Н ДПСУ, 2021. С. 565-568. (0,3 д. 

а.).   

2.  Шевчук В.М. Сучасні проблеми формування криміналістичної 

теорії тактичних операцій.  é ats scientifiques et orientations prospectives du 

développement scientifique: collection  e papiers scientifiques «  ГOΣ» avec  es 

mat riaux  e la I conf rence scientifique et pratique internationale ( ol. 2), Paris, 

5 f vrier 2021.  innytsia-Paris: Plateforme scientifique europ enne    a  e elt , 

https://www.interconf.top/documents/2021.03.19-20.pdf
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2021. Pp. 66-72. (0,5 др. арк.)  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/ 

view/05.02.2021/ 

3. Shevchuk V.M., Konovalova V. .  Prospective directions of research of 

innovations of separate criminalistic methodics. Scientific practice: modern and 

classical research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with 

Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), 

Boston, February 26, 2021. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch& European 

Scientific Platform, 2021. Pp. 81-85. (0,5 д. а.). https://ojs.ukrlogos.in.ua 

/index.php/logos/issue/view/26.02.2021/458 

4. Shevchuk V.M. Methodological and organizational-legal problems of 

improvement of expert ensurance of justice in Ukraine. Education  and  science  of  

today:  intersectoral  issues  and development   of   sciences: Collection   of   

scientific   papers «  Г Σ» with Procee ings of the I International  Scientific  

and Practical   Conference   (Vol.   1), Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-

Vinnytsia: P.C.   Publishing  House & European Scientific Platform, 2021. Pp. 99-

104.(0,6 д.а.). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/19.03.2021 

/475 

5. Шевчук В. М. Правові, організаційні та методологічні проблеми 

удосконалення експертного забезпечення правосуддя в Україні у сучасних 

умовах.  ктуал ні питання судової експертизи та криміналістики: зб. 

матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків,15-16 квіт. 2021 

р.); ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф.  . С.  окаріуса». Харків: Право, 2021. С. 90-

92. (0,3 д. а.). 

https://www.hniise.gov.ua/uploads/files/publicfolder/2021_tezy_konference 

%20in%20print5.pdf 

6. Шевчук В. М.  риміналістичне забезпечення 

діял ності  іжнародного кримінал ного суду в Україні: проблеми, 

можливості, перспективи. Римс кий статут Міжнародно о кримінал но о 

суду: про леми імплементація до націонал но о законодавства України: 

матеріали дискусійної панелі 4-го Харк. міжнар. юрид. форуму. Редкол.:  . Я. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/19.03.2021%20/475
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/19.03.2021%20/475
https://www.hniise.gov.ua/uploads/files/publicfolder/
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Тацій (гол. ред.),  .  .  аулін,  . . Шепіт ко та ін. Харків : Право, 2021. С. 

169-174. (0,3 д. а.). 

7. Шевчук В. М. Проблеми формування криміналістичної інноватики 

та її рол  у протидії сучасній злочинності. Інформаційне за езпечення 

розслідування злочинів: матеріали  ІІI  іжнародного круглого столу (м. 

 деса, 4 червня  2021 р.). Націонал ний університет « дес ка юридична 

академія».  деса:  идавничий дім «Гел ветика», 2021. С. 140-148 (0,4 д. а.). 

8. Shevchuk V. Prospects for the application of criminalistic innovation in 

the fight against organized crime in the field of economy. Захист економіки від 

впливу ор анізованої злочинності: збірник тез панел ної дискусії V 

Харківс кого міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 

р.). Харків:  райт, 2021. С. 246-250. (0, 3 д. а.). 

9. Shevchuk V. The role of criminalistic prevention in the formation of 

methodics of investigation of criminal offenses of corruption. Протидія 

злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник 

тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 

р.) в рамках V Харківс кого міжнародного юридичного форуму. Харків: 

 райт, 2021.  С. 307-312. (0, 3 д. а.). 

10. Шевчук В. М. Проблеми криміналістичного забезпечення 

діял ності  юро економічної безпеки в Україні. Законодавче за езпечення 

діял ності Бюро економічної  езпеки України: матеріали  іжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 17 травня  2021 р.). Націонал ний 

юридичний університет імені Ярослава  удрого. Харків: Право, 2021. С. 134-

137 (0, 4 д. а.). 

11. Шевчук В. М.  плив С  I -19 на сучасну злочинніст  та завдання 

криміналістики в реаліях с огодення. Юридичні  арантії захисту 

конституційних прав і сво од людини в умовах СOVID-19 : матеріали  сеукр. 

наук.-практ. конференції (Харків, 22 червня 2021 р.)/ НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад.  .  . Сташиса Н ПрН України. Харків : Право, 2021. С. 

116–120. (0, 4 д. а.). 
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12. Шевчук В. М. Сучасні можливості та перспективи застосування 

криміналістичної інноватики у протидії організованій злочинності. Інновації 

в криміналістиці та судовій експертизі : збірник тез міжвідомчої науково-

практичної конференції (м.  иїв, 25 листопада 2021 р.).  иїв: Націонал на 

академія внутрішніх справ   С України, 2021.  С. 70-72. (0,3 д. а.). 

13. Шевчук В. М., Яремчук  . .  алерій Шепіт ко: знаний учений, 

криміналіст, новатор і педагог. «VIVAT LEX!»: газета Націонал ного 

юридичного університету імені Ярослава  удрого. 28 січня 2021 р.  № 1 

(400). С. 2. (0,4/0,2 д. а.). https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/2021-

01.pdf 

9.1. Публікації у наукометричній базі даних Scopus, Web of Science . 

1. Shevchuk V.M. Methodological problems of the conceptual framework 

development for innovation studies in forensic science. Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine. № 27(2). 2020. Pp. 170-183. (0, 8 д. а.). 

проіндексована в наукометричній базі  Scopus у січні 2021р. – не увійшла до 

звіту за 2020 рік. http://visnyk.kh.ua/en/article/metodologichni-problemi-

formuvannya-ponyatiynogo-aparatu-kriminalistichnoyi-innovatiki  

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18112  

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

Index Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky National Library : 

1. Шевчук В.М.  риміналістична інноватика: поняття, функції, 

завдання та перспективи досліджен . Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.:  . Л. Цимбал,   .  . Шепіт ко, Л. . 

Головченко та ін. Х.: Право, 2020.   ип. 22. С. 35-49 (0,8 д. а.) – не увійшла 

до звіту за 2020 рік. 

 2. Shevchuk V.M. Current problems of forensic innovations research: 

concept, attributes and significant features. Theory and Practice of Forensic 

Examinations and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. 21 th issue. Kh.: 

Pravo, 2020. Pp. 25-45 (1,0 д. а.) – не увійшла до звіту за 2020 рік. 

https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/8/1-2021301 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/2021-01.pdf
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/2021-01.pdf
http://visnyk.kh.ua/en/article/metodologichni-problemi-formuvannya-ponyatiynogo-aparatu-kriminalistichnoyi-innovatiki
http://visnyk.kh.ua/en/article/metodologichni-problemi-formuvannya-ponyatiynogo-aparatu-kriminalistichnoyi-innovatiki
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18112
https://cutt.ly/GtpBAlZ
https://cutt.ly/OteZ3vx
https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/8/1-2021301
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3. Shevchuk V.M. Forensic innovation: concept,  functions, tasks  and 

research prospects. Theory and Practice of Forensic Examinations and 

Criminalistics: Collection of Scientific Papers. 22 th issue. Kh.: Pravo, 2020. Pp. 

20-40 (0,8 д. а.) – не увійшла до звіту за 2020 рік. https://khrife-journal. 

org/index.php/journal/issue/ view/7/22-221 

4. Шевчук В.М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення 

правозастосовної діял ності: проблеми формування концепції. Теорія та 

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

 лю в,   .  . Шепіт ко та ін. Х.: Право, 2021.   ип. 23. С. 7-23 (0,8 д. а.). 

https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021 

5. Shevchuk V.M. Methodological problems of the conceptual framework 

development for innovation studies in forensic science. Yearbook of Ukrainian 

law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. Kharkv : 

Pravo, 2021. № 13. Pp. 442-456. (0, 8 д. а.). 

6. Shevchuk V.M. Innovative principles of forensic support of law 

enforcement activity: issues of concept formation. Theory and Practice of Forensic 

Examinations and Criminalistics: Collection of Scientific Papers. 23 th issue. Kh.: 

Pravo, 2021. Pp. 7-23 (0,8 д. а.).  

7. Шевчук В. М.  риміналістична інноватика як доктринал ний 

напрямок криміналістики. Право України. 2021. № 8. С. 114-130 (0,8 д. а.). 

8. Shevchuk V.M. Modern state and innovative directtions of research of 

criminalistic techniqueI. Scientific Collection «InterConf», (46): with the 

Proceedings of the 1st International Scientific an  Practical Conference «Current 

Issues an  Prospects for the  evelopment of Scientific Research» ( arch 19-20, 

2021).  rl ans,  rance: Epi, 2021. Pp. 221-233. (0,8 д. а.).  

https://www.interconf.top/documents/2021.03.19-20.pdf 

9. Шевчук В.М. Інноваційні напрями оптимізації слідчої (детективної) 

діял ності у сучасних умовах. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.:  .  .  лю в,   .  . Шепіт ко та ін. 

Х.: Право, 2021.   ип. 24. С. 7-9 (0,8 д. а.). 

https://khrife-journal.org/index.php/journal/issue/view/9/23-2021
https://www.interconf.top/documents/2021.03.19-20.pdf
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10.  Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь 

видання:   

– член редколегії  іжнародного науково-практичного юридичного 

журналу « риміналіст першодрукований» (Націонал ний юридичний 

університет імені Ярослава  удрого); 

– член редколегії збірника  «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики» ( іністерство юстиції України, Харківс кий Науково-

дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.  . С.  окаріуса, 

Націонал ний юридичний університет імені Ярослава  удрого); 

– член редакційної колегії збірника « існик Націонал ної академії 

правових наук України» (Н ПрН України, м. Харків); 

– член редакційної колегії збірника «Проблеми законності» 

(Націонал ний юридичний університет імені Ярослава  удрого м. Харків).   

11. Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:  

1) Член спеціалізованої вченої ради Д. 64.086.01 у Націонал ному 

університеті « дес ка юридична академія». 

2) Рецензент дисертації Гіверца П.  . на тему « риміналістичне 

дослідження нетипової вогнепал ної зброї (за матеріалами Ізраїл с кої 

експертної практики)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціал ності 081 «Право» під час захисту дисертанта у разовій 

спеціалізованій вченій раді Д 64.086.024 у Націонал ному юридичному 

університеті імені Ярослава  удрого 23.06. 2021 р. 

13. Підготовка відгуків на автореферати: підготовлено 2 відгуки на 

автореферати кандидатс ких дисертацій.  

1) відгук на автореферат дисертації  езгинс кого  рія Сергійовича 

« снови методики розслідування кримінал них правопорушен , пов’язаних з 

порушенням правил безпеки на підпри мствах вугіл ної промисловості» на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціал ністю 

12.00.09 – кримінал ний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діял ніст  (захист відбувся 14 травня 2021 р.); 
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2) відгук на автореферат дисертації Янкової Людмили  ріївни 

« рганізація і тактика кримінал ного переслідування у судових стадіях 

кримінал ного провадження» на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціал ністю 12.00.09 – кримінал ний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діял ніст  (захист 

відбувся 7 травня 2021 р.).  

 15. Співробітництво з закордонними організаціями – встановлено 

наукові зв’язки (участ  у зарубіжних конференціях, рецензування наукових 

видан  та ін.) з вищими навчал ними закладами Литви (Університет 

 иколаса Ромеріса), Пол щі ( аршавс кий університет),  встрії (Грац кий 

університет), Швейцарії (Лозаннс кий університет). 

 

Професор      Шевчук  . . 
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Ст. лаборант      Дуднікова І.Є. 


