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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, доцент, 

асистент кафедри криміналістики 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Світові 

тенденції формування системи криміналістичних знань,  1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Світові 

тенденції формування системи криміналістичних знань», 2,65 д.а.  

  4.1. Форми впровадження виконаних НДР:   за темою дослідження опубліковано    

3 наукові статті та 4 тез наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Здійснено розгляд історичних основ систематизації криміналістичних знань. 

Встановлено, що в різних країнах світу криміналістичні знання формувалися 

залежно від слідчої практики. В багатьох країнах Західної Європи, криміналістика 

входила до  кримінально-правових наук, в яких розкривалися методи розслідування 

кримінальних правопорушень. Криміналістику в європейських країнах вважають 

технічною наукою, тому основна частина криміналістичних знань складає розділ 

криміналістичної техніки.  Розкрито окремі аспекти криміналістичного науково-

технічного забезпечення слідчої діяльності у різних країнах світу . Проаналізовано 

види науково-технічних засобів, критерії для класифікації науково-технічних 

засобів, що використовуються для забезпечення слідчої діяльності із залученням 

криміналістичних знань в світі.  

8. Участь у конференціях, семінарах : 

1. Двадцяті  осінні юридичні читання:міжн. наук.-практ. конф. «Права людини в сучасному 

світі: проблеми теорії та практики» з нагоди 95-річчя від дня народження та на вшанування 

пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України  Радомира 

Івановича Кондратьєва (1-2 жовтня 2021 р.,  м. Хмельницький).  

2. Modern scientific  research :achievements, innovations and development  prospects:     

proceedingsof IV International Scientific and Practical  Conference  (September 25-27, 2021 

Berlin), Germany.  
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3. Україна і  Європейський союз: шлях до сталого розвитку V всеукраїнська 

науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку 

(12 листопада 2021, м. Харків).  

4. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі: міжвідомча наук.-пр. конф. (25 

листопада 2021, м. Київ).  

5. Цифровий Міжнародний конгрес криміналістів, присвячений темі «Умови 

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

9. Видавнича діяльність. 

 Статті 

1. Яремчук В.О. Історичні аспекти систематизації криміналістичних знань у країнах світу. 

Теорія і практика правознавства: електр. наук. фахове видання.  Том 2. № 20 (2021). 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746 (0,6 д.а.). 

2. Яремчук В.О. Деякі питання історії формування системи криміналістичних знань  

Проблеми законності. Вип.155. 2021. С.160-161. (0,6 д.а.). 

3. Яремчук В.О. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності із залученням 

криміналістичних знань у змагальному кримінальному процесі Юридичний науковий 

електронний журнал. Запоріжжя. 2021. № 8.  http://lsej.org.ua/8_2021/86.pdf (0,6 д.а.). 

 Тези 

1. Яремчук В.О. Науково-технічні засоби та криміналістичні знання у забезпеченні прав 

людини у змагальному кримінальному процесі Двадцяті  осінні юридичні читання:міжн. 

наук.-практ. конф. «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики»  з 

нагоди 95-річчя від дня народження та на вшанування пам’яті доктора юридичних наук, 

професора, заслуженого юриста України  Радомира Івановича Кондратьєва (1-2 жовтня 

2021 р.     м. Хмельницький). С.131-132. (0,25 д.а.). 

2. Яремчук В. О.  Науково-технічне  і криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в 

країнах світу   Modern scientific  research :achievements, innovations and development  

prospects:     proceedingsof IV International Scientific and Practical  Conference  (September 25-

27, 2021) MDPCPublishing, Berlin, Germany. 2021.  304-306. (0,25 д.а.). 

3. Коновалова В.О., Яремчук В. О. Науково-технічне і криміналістичне забезпечення 

діяльності слідчого в Європейських країнах  Україна і  Європейський союз: шлях до 

сталого розвитку V всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього 

дня науки в ім’я миру та розвитку (12 листопада 2021 м. Харків). (0,1 д.а.). 

4. Яремчук  В. О. Світові тенденції формування системи криміналістичних знань  // 

Інновації в криміналістиці та судовій експертизі: міжвідомча наук.-пр. конф. (25 

листопада 2021 м. Київ). С. 313-314 (0,25 д.а.). 
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

1. Яремчук В.О. Історичні аспекти систематизації криміналістичних знань у країнах світу. 

Теорія і практика правознавства: електр. наук. фахове видання.  Том 2. № 20 (2021). 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/13746 ( Index Copernicus).  

2. Яремчук В.О. Деякі питання історії формування системи криміналістичних знань  

Проблеми законності. Вип.155. 2021. С.160-161 ( Index Copernicus). 

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

редакційної колегії  міжнародного збірника  наукових праць «Проблеми законності» 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Член  разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 64.086.024 із захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 

Гіверца П. В. 

 

Асистент                                                                                                         Яремчук В. О. 

  

Затверджено на засіданні кафедри 
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