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КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2021 РІК 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ КАФЕДРИ. 

1.1. Науково-дослідна робота кафедри криміналістики у 2020 році 

здійснювалася відповідно до Цільової комплексної програми «Проблеми 

криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» 

(номер державної реєстрації  № 0111u000956). Науковий керівник 

програми – д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю.  

Науково-нормативним обґрунтуванням досліджень є Цільова 

комплексна програма та план заходів Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого по її виконанню. 

1.2. 

1. Шепітько В. Ю., д.ю.н., професор 

 «Історичні передумови виникнення та розвитку криміналістики в 

Україні», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 35,95 друк. арк.       

Монографії: 

«Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку», підрозділ «Розвиток криміналістики та судової експертизи 

в Україні: наближення до єдиного європейського простору», 0,5 друк. 

арк. 

«Introduction to criminalistics», 14 друк. арк.  

Статті:  

«Коновалова Віолетта Омелянівна – знаний вчений, викладач і 

криміналіст», «Criminalistics and forensic expertology: science, studies, 

practice»,0,4 друк. арк.– не увійшла до звіту за 2020 рік. 

«The role of forensic science and forensic examination in international 

cooperation in the investigation of crimes», «Journal of the National 



Academy of Legal Sciences of Ukraine», № 28 (1), 2021, 0,4 друк. арк. 

«Кримінальна психологія: історія становлення та сучасний стан», 

Журнал «Юридична психологія», № 1 (28), 2021, 0,5 друк. арк. 

«Вступ до актуальної теми. Криміналістика та судова експертиза в 

юридичній доктрині України», Право України, № 8, 2021, 0,25 друк. 

арк. 

«Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, 

сучасний стан і розвиток в Україні», Право України, № 8, 2021,0,4 

друк. арк. 

«Document examination in criminalistics and forensic sciences: new 

approaches and modern technologies», «Nowa kodyfikacja prawa 

karnego», Tom LIX (59), 2021, 0,3 друк. арк. 

«The Formation of Digital Criminalistics as a Strategic Direction for the 

Development of Science», «17 Medzinarodny Kongres Kriminalistika a 

Forenzne Vedy», 0,5 друк. арк. 

 «Сучасні погляди на європейську криміналістику», рецензія на 

монографію: Terechovics V., Nimande E. Rakstu Krajums 2010-2020,  

вип. 153, 2021, 0,25 друк. арк. 

 «Теоретико-методологічна модель криміналістики та її нові напрями», 

«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»,  № 25, 

2021, 0,8 друк. арк. 

 «Teaching criminalistics and forensic sciences in Ukraine: historic and 

contemporary perspectives», «Криміналіст першодрукований», № 21/22,   

2021, 0,25  

Тези: 

«Правове регулювання експертної діяльності та тенденції формування 

єдиного європейського простору в галузі судової експертизи», 

конференція «Актуальні питання судової експертизи і 

криміналістики», 15-16 квітня 2021 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Протидія організованій злочинності інноваційними засобами 



криміналістики в сучасних умовах», міжнародний юридичний форум 

«Захист економіки від впливу організованої злочинності», 20 вересня 

2021 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Інноваційні технології викладання криміналістики в Україні в 

сучасних умовах», «круглий стіл» «Підвищення якості викладання 

галузевих юридичних дисциплін», 7 жовтня 2021 р., м. Київ, 0,25 

друк. арк. 

«Класифікаційний підхід у криміналістиці та судовій експертизі», 

науковий семінар «Класифікація як проблема епістемології у 

кримінально-правових науках», 2021, 0,25 друк. арк. 

 «Інновації криміналістики – шлях до європейської науки», 

конференція «Інновації в криміналістиці та судовій експертизі», 25 

листопада 2021 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

 «Місце цифрових доказів та інституту доказування в доктрині 

криміналістики та судової експертизи», «круглий стіл» «Інформаційне 

забезпечення розслідування злочинів», 4 червня 2021 р., м. Одеса, 0,25 

друк. арк. 

Довідкова література: 

Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія. 

15,9 друк. арк. 

2. Шевчук В.М., д.ю.н., професор 

«Наукові засади формування криміналістичної інноватики», 2,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 13,2 друк. арк.   

Статті: 

«Криміналістична інноватика: поняття, функції, завдання та 

перспективи досліджень», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 22, 2020, 0,8 друк. арк. – не увійшла до звіту за 

2020 рік.   

«Current problems of forensic innovations research: concept, attributes and 



significant features», «Theory and Practice of Forensic Examinations and 

Criminalistics», 21 th issue, 2020. 1,0 друк. арк.) – не увійшла до звіту за 

2020 рік.  

«Forensic innovation: concept,  functions, tasks  and research prospects», 

Theory and Practice of Forensic Examinations and Criminalistics», 22 th 

issue, 2020, 0,8 друк. арк. – не увійшла до звіту за 2020 рік.  

«Інноваційні засади криміналістичного забезпечення правозастосовної 

діяльності: проблеми формування концепції», «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики», № 23, 2021,0,8 друк. арк.  

«Methodological problems of the conceptual framework development for 

innovation studies in forensic science», «Yearbook of Ukrainian law»,  № 

13, 2021, 0,8 друк. арк. 

«Innovative principles of forensic support of law enforcement activity: 

issues of concept formation», «Theory and Practice of Forensic 

Examinations and Criminalistics», № 23, 2021, 0,8 друк. арк.  

«Криміналістична інноватика як доктринальний напрямок 

криміналістики», «Право України», № 8, 2021. 0,8 друк. арк. 

«Modern state and innovative directtions of research of criminalistic 

techniqueI», «Current Issues and Prospects for the Development of 

Scientific Research», 2021, 0,8 друк. арк.   

«Інноваційні напрями оптимізації слідчої (детективної) діяльності 

у сучасних умовах», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 24, 2021, 0,8 друк. арк. 

«Problems of formation and prospects for development of criminalistic 

innovation», «Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, 

Practice», 2021, 1,0 друк. арк. 

  Тези: 

«Функціональне призначення та сучасні завдання криміналістики в 

умовах трансформації злочинності», конференція «Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 



оперативно-розшукової діяльності», 26 лютого 2021 р., м. 

Хмельницький, 0,3 друк. арк.   

«Сучасні проблеми формування криміналістичної теорії тактичних 

операцій», конференція «D  ats scientifiques et orientations prospectives 

du d veloppement scientifique», 5 лютого 2021. 0, 5 друк. арк. 

«Prospective directions of research of innovations of separate criminalistic 

methodics», конференція «Scientific practice: modern and classical 

research methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with 

Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference», 

February 26, 2021, 0,5 друк. арк.  

«Methodological and organizational-legal problems of improvement of 

expert ensurance of justice in Ukraine», конференція «Education  and  

science  of  today:  intersectoral  issues  and development   of   sciences», 

19 березня 2021 р., 0,6 друк. арк.  

«Правові, організаційні та методологічні проблеми удосконалення 

експертного забезпечення правосуддя в Україні у сучасних умовах», 

конференція «Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики», 15-16 квітня 2021 р., м. Харків, 0,3 друк. арк.  

6. «Криміналістичне забезпечення діяльності Міжнародного 

кримінального суду в Україні: проблеми, можливості, перспективи», 

конференція «Римський статут Міжнародного кримінального суду: 

проблеми імплементація до національного законодавства України», м. 

Харків, 0,3 друк. арк. 

«Проблеми формування криміналістичної інноватики та її роль у 

протидії сучасній злочинності», конференція «Інформаційне 

забезпечення розслідування злочинів», 4 червня  2021 р., м. Одеса,   0, 

4 друк. арк. 

«Prospects for the application of criminalistic innovation in the fight 

against organized crime in the field of economy», конференція «Захист 

економіки від впливу організованої злочинності», 20 вересня 2021 р.,  



м. Харків, 0,3 друк. арк. 

9. «The role of criminalistic prevention in the formation of methodics of 

investigation of criminal offenses of corruption», конференція 

«Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід 

України», 22 вересня 2021 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки в Україні», конференція «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України», 17 

травня  2021 р., м. Харків, 0,4 друк. арк. 

«Вплив СOVID-19 на сучасну злочинність та завдання 

криміналістики в реаліях сьогодення», конференція «Юридичні 

гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах 

СOVID-19», 22 червня 2021 р., м. Харків, 0,4 друк. арк. 

«Сучасні можливості та перспективи застосування криміналістичної 

інноватики у протидії організованій злочинності», «Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі», 25 листопада 2021 р., м. Київ, 

0,3 друк. арк. 

Валерій Шепітько: знаний учений, криміналіст, новатор і педагог. 

«VIVAT LEX!»: 28 січня 2021 р.  № 1 (400). 0,4/0,2 друк. арк. 

3. Іванов В. Г.,д.т.н., професор 

«Комплексування і аналіз послідовних і паралельних методів і 

структур обробки даних в криміналістичних дослідженнях», 1,0 

друк. арк. 

Опубліковано 1,2 друк. арк.   

 Статті: 

«Побудова і аналіз локально пов'язаних процедур і структур Хаара», 

«Інтернаука», 2021, №5, т 1.  0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Создание и выявление скрытых электронных данных средствами 

ОС Windows», конференція «Актуальні дослідження правової та 



історичної науки», 10 лютого 2021 р., м. Тернопіль, 0,35 друк. арк. 

«Комплексирование и анализ методов сжатия изображений», 

інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти становлення», 9 лютого 2021 р., м. 

Тернопіль, 0,35 друк. арк. 

 4. Дудніков А. Л., к.ю.н., доцент 

«Проблеми визначення способу злочину у сфері економічної 

діяльності в криміналістиці», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано 1,9 друк. арк.    

Статті: 

«Поняття способу вчинення злочину у кримінальному праві та 

криміналістиці», «Science and education: problems, prospects and 

innovation», 2021, 0,5 друк. арк. 

«The Human Right to Security in the implementation of the concept of the 

«Right to Health Protection»", Juridical Tribune - Tribuna Juridica, 0,4 

друк. арк. 

Тези: 

«Деякі особливості криміналістичної характеристики кримінальних 

правопорушень у сфері економічної діяльності», конференція 

«Problems of modern science and practice», 21-24.09.2021 р., м. Бостон, 

США, 0,25 друк. арк. 

«Щодо криміналістичних ознак кримінальних правопорушень у 

сфері економічної діяльності», конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», 30 жовтня 2021 р., м. Харків, 0,25 друк. 

арк. 

«Особливості встановлення способу при розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері економічної діяльності», конференція 

«Modern trends in development science and practice», 02-05.10.2021 р., 

м. Варна, Болгарія, 0,25 друк. арк. 



«Про криміналістичні ознаки кримінальних правопорушень у сфері 

економічної діяльності», «Інновації в криміналістиці та судовій 

експертизі», 25 листопада 2021 р., м. Київ 0,25 друк. арк. 

5. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доцент 

«Інноваційні підходи щодо прийняття тактичних рішень в умовах 

протидії розслідуванню навмисних убивств, вчинених в умовах 

неочевидності»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,82 друк. арк. 

Статті: 

«Legal regime of drug traffic: stages in the development of legislation and 

the role of control relations», «Revista inclusions», 2020, 0,3 друк. арк. (не 

увійшла до звіту за 2020 р.). 

«Нuman right to virtual reality in the healthcare: legal issues and 

enforcement problems», «Juridical Tribune - Tribuna Juridica», Vol. 11, 

2021, 0,3 друк. арк. 

«Assessing the Quality of Higher Education: сoncepts and forms DIXI», 

DOI: https://doi.org/10.16925/issn.0124-72552021, 0,3 друк. арк. 

«The modern development of new promising fields in forensic 

examinations», «Journal of Forensic Science and Medicine», 2021, 0,3 

друк. арк.). 

Тези. 

1. «Суб’єкти прийняття тактичних рішень на досудовому слідстві», 

конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 20 грудня 

2020 р., 0,2 друк. арк., (тези не увійшли до звіту за 2020 р.). 

«Розслідування злочинів як процес встановлення об’єктивної істини», 

«Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності», 26 лютого 2021 р., Хмельницький, 

0,2  друк. арк. 

«Перспективні напрями розробки інноваційних продуктів у 

криміналістиці», «Інновації в криміналістиці та судовій експертизі», 25 



листопада 2021 р., м. Київ, 0,22 друк. арк. 

6. Марушев А. Д., к.ю.н., доцент 

«Інноваційні підходи до класифікації тактичних прийомів з проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

насильницьких злочинів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,3 друк. арк. 

Статті: 

«Assessing the Quality of Higher Education: Concepts and Forms DIXI», 

2021. DOI: https://doi.org/10.16925/issn.0124-7255, 0,3 друк. арк.  

7. Чорний Г. О., к.ю.н., доцент 

«Поняття, значення та напрямки розслідування тероризму в сучасних 

умовах», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,25 друк. арк. 

Статті: 

«Особливості застосування генетичного фінгерпринтингу при 

розслідування злочинів терористичної спрямованості», «Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені                       

М. П. Драгоманова», Серія 18. Право № 36, 2021, 0,5 друк. арк. 

«До постановки питання щодо професійної деформації працівників 

Національної поліції України як однієї з причин порушення прав 

людини та застосування насильства. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова», Серія 18. Право 

№ 36, 0,5 друк. арк. 

«Using the Method of Statistical Data Analysis  in Combating Organized», 

«Journal of Legal. Ethical and Regulatory Issues» Vol.24.  Issue 6, 0,5 друк. 

арк. 

Тези: 

«Генетичний фінгерпринтинг – основні напрямки застосування при 

розслідуванні злочинів терористичної спрямованості», конференція 

«Інновації в криміналістиці та судовій експертизі», 25 листопада 



2021р., 0,25 друк. арк. 

«Психологічні причини девіантної поведінки засуджених», 

конференція «Perpectives of development of science and practice», 14-17 

грудня 2021 р., м. Прага, Чехія, 0,25 друк. арк. 

«Психологічні  особливості комбатантів в умовах вчинення  воєнних 

злочинів» конференція  «Theoretical foundations in practice and science», 

22-24 грудня 2021 р., м. Більбао, Іспанія, 0,25 друк. арк. 

8. Курман О. В., к.ю.н., доцент 

«Інформація з обмеженим доступом як предмет злочинного 

посягання», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,9 друк. арк. 

Статті: 

«Обмеження прав людини в Україні за умов пандемії COVID-19», 

«Право і суспільство»,  № 5, 2021, 0, 5 друк. арк. 

«Проблемні питання правового регулювання та тактики проведення 

обшуку комп’ютерних засобів», «Юридичний бюлетень», № 6, 2021, 

0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Проблемні питання визначення відомостей, що становлять лікарську 

таємницю, як предмета злочинного посягання»,  конференція 

«Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні 

міжнародні виклики», 14 травня 2021 р., м. Дніпро, 0,25 друк. арк. 

«Інноваційні технології навчання у підготовці студентів-правників», 

науковий семінар «Introduction of modern European approaches and 

innovative methods for the training of qualified lawyers», June 7 – July 17, 

2021, Wloclawek,  0,15 друк. арк. 

«Дистанційний обшук електронних інформаційних систем в Україні: 

перспективи та проблеми правового регулювання», конференція 

«Інновації в криміналістиці та судовій експертизі», 25 листопада 2021 

р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 



«Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в інформаційно-

телекомунікаційних системах: чинники об’єктивного та суб’єктивного 

характеру», конференція «Актуальні питання розвитку державності та 

правової системи в сучасній Україні», 29-30 жовтня 2021 р., м. 

Запоріжжя, 0,25 друк. арк. 

9. Семеногов В. В, к.ю.н., доцент 

«Спосіб протидії розслідуванню: поняття, структура та класифікація», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Виявлення та подолання протидії розслідуванню під час проведення 

допиту», «Науковий вiсник публiчного та приватного права», 2021, 0, 6 

друк. арк. 

«Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її подолання», 

«Порівняльно-аналітичне право», № 5, 2021, м. Ужгород, 0,6 друк. арк. 

 Тези: 

«Ознаки протидії розслідуванню злочинів: поняття та їх класифікація», 

конференція «Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми 

теорії та практики» 8 грудня 2021 р., м. Полтава, 0,25 друк. арк. 

«Приховування злочинів, як спосіб протидії розслідуванню», 

конференція «Шістдесят другі економіко-правові дискусії», 21 грудня 

2021 р., м. Львів, 0,25 друк. арк. 

10. Білоус В. В., к.ю.н., доцент 

«Предмет, об’єкт, природа та завдання аерокосмічної криміналістики», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,6 друк. арк. 

Тези: 

«Проблеми забезпечення гарантованого встановлення особи загиблого 

Захисника України», конференція «Актуальна юриспруденція», м 10 

грудня 2020 р., Київ, 0,2 друк. арк. (не увійшли до звіту за 2020 р.). 

http://bef.in.ua/29-30_11_2020/


«Кейс-методи у навчальному процесі з криміналістики як основа 

студентоцентрованості та практикоорієнтованості підготовки 

правників», круглий стіл «Забезпечення  практикоорієнтованості 

навчання юристів як невід’ємна складова реформи юридичної освіти», 

20 травня 2021 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

«Перерви у проведенні слідчих (розшукових) дій: прогалини 

законодавчої регламентації і шляхи їх усунення», науково-практичний 

семінар «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»,  27 травня 2021 р., 0,2 

друк. арк. 

11. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доцент 

«Діагностика та протидія злочинам, що вчиняються за допомогою 

обману» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,55 друк. арк. 

Статті: 

«Використання спеціальних знань під час розслідування економічних 

злочинів», «Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ», № 4, 2021р., 0,6 друк. арк.  

«Reconstruction as a method of crime investigation», «Amazonia 

Investiga», Volume 10, Issue 45, 2021 р., 0,7 друк. арк.  

Тези: 

«Структура криміналістичних характеристик кримінальних 

правопорушень, що вчиняються із застосуванням обману», 

конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики», 3-4 

грудня, 2021 р.,м. Харків, 2021 р., 0,25 друк. арк. 

12. Негребецький В. В., к.ю.н., доцент 

«Сучасні методи біометричної ідентифікації на службі 

криміналістики», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 3,6 друк. арк. 

 



Монографії: 

The  latest  development  of  the  modern  legal  sciences  and education  in  

Ukraine  and  EU  countries:  an  experience, challenges,  expectations:  Collective  

monograph, розділ «Законодавча регламентація перевірки показань на місці − 

необхідна умова підвищення ефективності боротьби зі злочинністю», 2021 

р., 1,0 друк. арк. 

Статті: 

«Використання сучасних інформаційних технологій під час слідчого 

експерименту», «Підприємництво, господарство і право», № 2, 2021 р., 0,5 

друк. арк. 

«Біометричні технології в криміналістиці:  функції та можливості 

використання», «Підприємництво, господарство і право», № 3, 2021р., 0,5 

друк. арк. 

«Відеозапис під час слідчого експерименту», «Підприємництво, 

господарство і право», № 4, 2021 р., 0,5 друк. арк. 

«Слідчий експеримент з метою перевірки показань підозрюваного як 

особливий спосіб отримання доказів», «Підприємництво, господарство і 

право», № 5, 2021 р., 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Біометричні технології в криміналістиці: перспективи використання», 

конференція «Актуальні  проблеми  кримінального  права,  процесу, 

криміналістики  та  оперативно-розшукової  діяльності»,  26  лютого  2021 р., 

м.  Хмельницький, 0,3 друк. арк. 

«Сучасні методи біометричної ідентифікації на службі криміналістики», 

конференція «Інновації в криміналістиці та судовій експертизі», 25 

листопада 2021 р., м. Київ, 0,3 друк. арк. 

13. Костенко М.В., к.ю.н, доцент 

«Можливість типізації та види окремих криміналістичних методик в 

розслідуванні вбивств», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 6,97 друк. арк. 

Статті: 

«Responsibility for Ensuring the World Biosafety: Rethinking in the Context 



of the Covid-19 Pandemic», «Journal of Legal, Ethical and Regulatory», Vol 

24, 0,7 друк. арк.  

«Призначення і процесуальний статус слідчого судді у досудовому 

розслідуванні», «ПРАВО.UA», № 2, 2021р., 0,5 друк. арк.  

«Актуальні питання місця досудового розслідування у сучасному 

кримінальному провадженні», «Європейські перспективи», № 1, 2021 

р., 0,7 друк. арк. 

«Місце й роль сторони обвинувачення в досудовому розслідуванні», 

«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», № 51, 

2021 р., 0,4 друк. арк. 

«Типологія злочинної мотивації відповідно до поділу людей на 

покоління X, Y, Z», «Priority directions of science and technology 

development», 2021р., 0,6 друк. арк.  

Тези: 

«Інноваційні процеси в криміналістиці», «Інновації в криміналістиці та 

судовій експертизі», 25 листопада 2021 р., м. Київ, 0,2 друк. арк.  

Науково-практичні коментарі: 

«Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні», 

«Науково-практичний коментар Кримінального процесуального 

кодексу України», 2021 р., 3,87 друк. арк. 

14.  Капустіна М. В., к.ю.н., доцент 

«Автоматизована методика розслідування злочинів: поняття та 

структура», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Методико-криміналістичні засоби забезпечення протидії злочинам», 

«Право і суспільство», № 6, 2021 р., 0,6 друк. арк. 

 «Автоматизовані засоби криміналістичного забезпечення», 

«Юридичний науковий електронний журнал», № 11, 2021 р., 0,6 друк. 

арк. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Farticles%2Fresponsibility-for-ensuring-the-world-biosafety-rethinking-in-the-context-of-the-covid19-pandemic-10698.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIVH_yJ6VPUpzIJmPxunskpgmswA


Тези: 

      «Автоматизовані інноваційні засоби криміналістичного забезпечення», 

конференція «Інновації в криміналістиці  та судовій експертизі», 25 

листопада, 2021 р., м. Київ, 0,3 друк. арк.    

15. Демидова Є. Є., к.ю.н., доцент 

«Криміналістичні підходи до розуміння причин та наслідку», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Intellectual property: search of the optimum model of legal protection»,. 

«Amazonia Investiga», 2021 р., Volume 10, 0,5 друк. арк.  

«Corruption offences in the sphere of medications circulation: investigation 

pro lems», «Wiadomosci lekarski», 2021 р., 0,4 друк. арк.  

«Типові помилки порушення логіки при встановленні причинно-

наслідкового зв’язку під час розслідування кримінальних 

правопорушень», «Юридичний науковий електронний журнал», № 10, 

2021 р., 0,6 друк. арк. 

16.  Білецька Г. А., к.м.н., доцент 

«Історія становлення та розвитку судово-біологічної експертизи 

речових доказів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк. 

Статті: 

«Современные методы исследования следов крови в судебно-

медицинской практике», міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 

2021 р., 0,8 друк. арк.).  

«Судово-медичне значення використання генотипоскопії при 

виробництві експертизи речових доказів біологічного походження», 

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, № 35, 

2021 р., 0,4 друк. арк.  

«Исследование волос в экспертной практике на современном этапе», 



Международный научный журнал «Интернаука», № 13, 2021 р., 0,9 

друк. арк. 

Тези: 

«Сучасні можливості та проблеми судово-медичної експертизи 

волосся», конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників медичної науки», 26-27 лютого 2021 р., м. Львів, 0,2 

друк. арк. 

«Значення дослідження слідів крові як одного з доказів злочину під час 

судового провадження», конференція «Актуальні проблеми судового 

права, 23 квітня 2021 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

17. Ломоносов Ю. В., к.т.н., доцент 0,5 ставки 

«Автоматична і нечітка класифікація символьних даних в цифрових 

зображеннях текстової інформації  та можливість їх застосування в 

судовій експертизі», 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 1,1 друк. арк. 

Статті: 

«Алгоритм компресії зображення тексту на основі нечіткої класифікації 

вертикальних елементів рядку», «International scientific innovations in human 

life», 2021р., 0,4 друк. арк. 

«Проблеми цифрового перетворення і автоматичного розпізнавання 

зображення тексту», «Innovations and prospects of world science», 2021 р., 0,4 

друк. арк. 

Тези: 

«Імовірнісна модель обробки зображення тексту», конференція «Topical 

issues of modern science, society and education», 3-5 жовтня 2021 р., м. Харків, 

0,3 друк. арк. 

18. Затенацький Д. В., к.ю.н., доцент 0,5 ставки 

«Тактико-криміналістичні засоби вилучення ідеальних слідів», 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано 0,75 друк. арк. 

Тези: 



«Непроцесуальні форми використання спеціальних знань в юридичній 

діяльності», конференція «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті», 5-6 листопада 2021 р., м. Дніпро, 0,25 друк. арк. 

«Залучення спеціаліста для проведення слідчих (розшукових) чи 

судових дій, як процесуальна форма використання спеціальних знань», 

конференція «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє», 

5-6 листопада 2021 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Допит обізнаної особи як процесуальна форма використання 

спеціальних знань», конференція «Інновації в криміналістиці та судовій 

експертизі», 25 листопада 2021 р., м. Київ, 0,25 друк. арк.  

19. Мазниченко Н. І., ст. викладач 

«Аналіз методів та алгоритмів ідентифікації і верифікації особи при 

організації систем доступу до автоматизованих баз даних 

криміналістично значущої інформації», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,72 друк. арк. 

Статті: 

«Сравнительный анализ сценариев двухфакторной идентификации», 

«Актуальные научные исследования в современном мире», № 2 (70), ч. 

3, 2021 р.,0,5 друк. арк. 

«Двофакторна ідентифікація користувача: огляд, аналіз та вибір 

сценаріїв», «World science: problems, prospects and innovations», 2021 р., 

0,4 друк. арк.  

«Ідентифікація користувачів мобільних пристроїв з використанням 

динаміки набору парольної фрази», «Fundamental and applied research in 

the modern world», 2021 р., 0,4 друк. арк. 

«Идентификация пользователей мобильных устройств с 

использованием динамики набора парольной фразы», «Theory and 

Practice of Science: Key Aspects», 2021р., 0,45 друк. арк. 

«Биометрическая идентификация пользователей на основе 

поведенческих характеристик: обзор и анализ», «An integrated approach 



to science modernization: methods, models and multidisciplinarity», 2021 

р., 0,6 друк. арк. 

Тези: 

«Багатофакторна ідентифікація користувачів як засіб захисту 

інформаційних комп’ютерних систем», конференція «Інноваційні 

наукові дослідження: теорія, методологія, практика», 26-27 лютого 

2021 р., м. Київ, 0,23 друк. арк. 

«Аналіз деяких сценаріїв двофакторної ідентифікації», конференція 

«Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці 

та бізнесі», 22-23 квітня 2021 р., м. Київ, 2021, 0,14 друк. арк. 

20. Яремчук В. О., к.ю.н., асистент 

«Світові тенденції формування системи криміналістичних знань», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 2,65 друк. арк. 

Статті: 

«Історичні аспекти систематизації криміналістичних знань у країнах 

світу», «Теорія і практика правознавства», т. 2, № 20, 2021 р., 0,6 друк. 

арк. 

«Деякі питання історії формування системи криміналістичних знань»,  

«Проблеми законності», № 155, 2021 р., 0,6 друк. арк. 

«Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності із залученням 

криміналістичних знань у змагальному кримінальному процесі», 

«Юридичний науковий електронний журнал», № 8, 2021 р., 0,6 друк. 

арк. 

 Тези: 

«Науково-технічні засоби та криміналістичні знання у забезпеченні прав 

людини у змагальному кримінальному процесі», конференція «Права 

людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики»», 1-2 жовтня 2021 

р., м. Хмельницький, 0,25 друк. арк. 

«Науково-технічне і криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в 



країнах світу», конференція «Modern scientific research achievements, 

innovations and development prospects», 25-27 сентября 2021 р., 0,25 друк. 

арк. 

«Науково-технічне і криміналістичне забезпечення діяльності слідчого в 

Європейських країнах», конференція «Україна і Європейський союз: шлях 

до сталого розвитку», 12 листопада 2021 р., м. Харків, 0,1 друк. арк. 

«Світові тенденції формування системи криміналістичних знань», 

«Інновації в криміналістиці та судовій експертизі», 25 листопада 2021 р., м. 

Київ, 0,25 друк. арк. 

21. Латиш К. В. к.ю.н., асистент 

Проблеми формування криміналістичної характеристики кіберзлочинів 

та її роль у розслідуванні даної категорії злочинів,1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,85 друк. арк. 

Статті: 

«Криміналістичний   аналіз   кіберінструментів  вчинення злочинів», 

«Проблеми законності», 2021, 0,5 друк. арк.  

«Corruption offences in the sphere of medications circulation: investigation 

problems», «Wiadomosci lekarskie», 2021, 0,2 друк. арк. 

«Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

as a constitutional instrument of European public order», «Public 

Organization Review: A Global Journal», 2021, 0,3 друк. арк.  

Тези: 

«Проблемні питання визначення кола суб’єктів судово-експертної 

діяльності», конференція «Актуальні питання судової експертизи і 

криміналістики», 15-16 квіт. 2021 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

«Судова комп’ютерно-технічна експертиза мобільних телефонів: окремі 

аспекти призначення», конференція «Інновації в криміналістиці та 

судовій експертизі», 25 листопада 2021 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

«Проблемні питання формування криміналістичної характеристики 

кіберзлочинів», конференція «Legal sciences: research and European 

innovations», April 23-24, 2021, 0,2 друк. арк. 



«Проблемні питання підготовки спеціалістів у галузі криміналістики в 

умовах пандемії», конференція «Ways of improving the training of 

qualified lawyers in Ukraine and the EU», February 8 – March 19, 2021. 0,2 

друк. арк. 

22. Спасенко К. О., к.ю.н., асистент 

«Організація та планування розслідування злочинних порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 1,65 друк. арк. 

Статті: 

«Деякі напрями використання інноваційних технологій при 

розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під час виконання 

робіт з підвищеною небезпекою», Юридичний науковий електронний 

журнал, 2021 р., № 8, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Час вчинення злочинних порушень правил безпеки під час виконання 

робіт з підвищеною небезпекою як складова криміналістичної 

характеристики», конференція «Інтеграція юридичної науки і практики в 

сучасних умовах», 20-21 серпня 2021 р., м. Запоріжжя, 0,2 друк. арк. 

«Використання інформаційних та цифрових технологій при 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», конференція «Причорноморські публічно-

правові читання», 10-12 вересня 2021 р., м. Миколаїв, 0,25 друк. арк. 

«Взаємодія слідчого та інших органів при розслідуванні злочинних 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті», 15-16 жовтня 2021 р., м. Львів, 0,25 

друк. арк. 

«Щодо структури криміналістичної характеристики порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», 



конференція «Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку», 6-7 серпня 2021 

р., м. Харків 0,2 друк. арк. 

«Місце вчинення злочинних порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою», конференція «Проблеми 

правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні», 

15-16 жовтня 2021 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

23. Домашенко О. М., к.ю.н., асистент 

«Тактичні помилки в процесі збирання та дослідження електронних 

доказів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«International Experience of Legal Regulation of Transplantation: Tasks for 

Ukraine», «Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues». Vol. 24. Issue 

6, 0,3 друк. арк. 

Тези:  

«Безперервність у проведенні обшуку як запобіжний фактор 

попередження тактичних помилок слідчого», конференція 

«Модернізація інститутів держави і права під впливом глобалізації» 25 

листопада 2021 р., м. Київ, 0.4 друк. арк. 

 «Пред'явлення особи для впізнання за фотознімками: право на вибір чи 

помилка слідчого?» конференція «Право і суспільство: актуальні 

питання і перспективи розвитку», 02 грудня 2021 р., м. Полтава, 0.4 

друк. арк. 

«Результати слідчого експерименту як належний доказ: критерії 

достовірності», конференція «Features of the development of the modern 

science in the pandemic era», м. Берлін (DEU), 3 грудня 2021 р., 0.4 друк. 

арк. 

 

 



24. Баранчук В. В., к.ю.н., асистент 

«Технічні та тактичні аспекти оптимізації проведення окремих слідчих 

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

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

 «Using the Method of Statistical Data Analysis in Combating Organized», 

«Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues». Vol. 24. Issue 6, 2021 

р.,  0,3 друк. арк. 

«The modern development of new promising fields in forensic 

examinations», «Journal of Forensic Science and Medicine», 0,3 друк. арк. 

Тези: 

«Переваги та недоліки використання 3D технологій під час 

розслідування кримінальних правопорушень», конференція «Протидія 

кримінальним правопорушенням на території проведення ООС», 22 

жовтня 2021 р., м. Маріуполь, 0,45 друк. арк. 

 «Перспективи використання 3D-технологій у проведенні 

криміналістичних експертиз», конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», 25 грудня 2021 р., м. Харків, 0,45 друк. арк. 

25. Павлюк Н. В., к.ю.н., асистент  

«Застосування психологічних знань при проведенні огляду місця події 

у розслідуванні тяжких насильницьких злочинів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,62 друк. арк. 

Статті: 

«Forensic support for the international search (Криміналістичне забезпечення 

міжнародного розшуку)». «Amazonia Investiga», 2021. Vol. 10, 0,2 друк. арк. 

Тези: 

«Використання уповноваженими особами власних психологічних знань при 

проведенні огляду місця події», конференція  «Інноваційний розвиток науки 

та освіти: глобальний, Європейський та національний вимір змін», 18 

листопада 2021 р., м. Полтава, 0,2 друк. арк. 



«Застосування психологічних знань під час проведення огляду місця події: 

форми та значення», конференція «Наукові тренди постіндустріального 

суспільства», 3 грудня 2021 р., м. Запоріжжя, 0,42 друк. арк. 

«Роль психологічних знань у оптимізації огляду місця події», конференція 

«Science, innovations and education; problems and prospects», 8 грудня 2021 р., 

м. Токіо, Японія, 0,4 друк. арк. 

«Інноваційні методи і технології фіксації інформації у слідчій діяльності», 

конференція «Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та 

регіональний аспект», 30 серпня 2021 р., м. Полтава, 0, 2 друк. арк. 

«Значення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності у сучасних 

умовах», конференція «Вересневі наукові читання», 6 вересня 2021 р., м. 

Одеса, 0, 2 друк. арк.   

26.Синчук О. В., к.ю.н., асистент 0,25 ставки 

«Діагностична діяльність на окремих  етапах досудового розслідування 

злочинів», 0,4 друк. арк. 

Опубліковано 0,5 друк. арк. 

Статті: 

 «Діагностична діяльність на окремих етапах досудового розслідування 

злочинів», «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», 

№ 24, 2021 р., 0,5 друк. арк. 

1.3. Не виконали план  НДР за 2021 рік в обсязі 1,5 друк. арк.: доц. 

Марушев А. Д. (виконано 0,3 друк. арк., у зв’язку з тривалим 

перебуванням на лікарняному) та доц. Білоус В. В. (виконано 0,6 друк. 

арк.). 

1.4. Кафедра не здійснювала діяльність на господарських засадах. 

  1.5. Актуальність виконаних викладачами кафедри наукових 

досліджень визначається необхідністю криміналістичного забезпечення 

боротьби зі злочинністю, а також вироблення наукових рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення діяльності правозастосовних органів та 

впровадження новітніх методів, прийомів та засобів щодо розкриття, 

розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ. 



Актуальність цих наукових досліджень визначається також здійсненням 

реформування органів кримінальної юстиції та пропонуванням наукових 

підходів щодо реорганізації судових та правоохоронних органів з метою 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці 

криміналістичних засобів, формуванні концептуальних засад діяльності 

органів кримінальної юстиції: 

 – досліджено вплив наукових знань та технічного прогресу в розвитку 

криміналістики. (проф. Шепітько В. Ю.); 

  – розроблено наукові засади криміналістичної інноватики, 

досліджено ґенезу, передумови виникнення та формування нової наукової 

концепції у криміналістиці (проф. Шевчук В. М.); 

 – отримали подальший розвиток підходи на підставі комплексування 

і узагальнення методів і алгоритмів  інформаційних технологій для 

обробки даних в криміналістичних дослідженнях (проф. Іванов  В. Г.); 

 – визначені та проаналізовані окремі характеристики способу 

вчинення кримінальних правопорушень у сфері економічної діяльності, на 

підставі цього запропоновано його криміналістичне поняття (доц.        

Дудніков А. Л.); 

  – визначено інноваційні підходи щодо прийняття тактичних рішень 

в умовах протидії розслідуванню навмисних убивств, вчинених в умовах 

неочевидності (доц. Булулуков О. Ю.); 

 – визначено поняття «терористичного акту» та розроблено основні 

напрямки розслідування терористичного акту в сучасних умовах (доц. 

Чорний Г. О.); 

 – визначено та досліджено криміналістичні ознаки відомостей, що 

становлять інформацію з обмеженим доступом (доц. Курман О. В.); 

 – проаналізовано поняття «протидії розслідуванню кримінальних 

правопорушень», розглянуто основні способи протидії та їх структура, 



надано рекомендації спрямовані на виявлення їх ознак при розслідуванні 

кримінальних правопорушень (доц. Семеногов В. В.); 

  – розроблено  тактичні та методичні засоби протидії злочинам, що 

вчиняються за допомогою обману (доц. Мусієнко О. Л.); 

 –  визначено особливості реалізації методів біометричної ідентифікації в 

розслідуванні злочинів (доц. Негребецький В. В.); 

 – з’ясовано місце окремих методик розслідування вбивств в 

загальній методиці розслідування вбивств. На прикладі розслідування 

окремих категорій вбивств досліджено актуальні питання місця досудового 

розслідування у сучасному кримінальному провадженні (доц.            

Костенко М. В.); 

  – визначено поняття та структурні елементи автоматизованої 

методики розслідування злочинів (доц.   Капустіна М. В.); 

– визначено проблеми становлення судово-біологічної експертизи в 

Україні та світі, шляхи їх подолання та перспективи розвитку в сучасних 

умовах (доц. Білецька Г. А.); 

 – розглянуті сучасні методи класифікації, які застосовуються при обробці 

і стиску файлів з бітональним зображенням тексту, а також зображень які 

отримані шляхом скануванням або цифровим фотографуванням; представлена 

імовірнісна модель шумів сканування і друку, які деформують зображення 

тексту, а засновані на цій моделі алгоритми статистичного аналізу і нечіткої 

класифікації вертикальних елементів рядка дозволяють отримати кращу ступінь 

стиснення (доц. Ломоносов Ю. В.); 

    – розроблено теоретичні положення щодо визначення сутності 

причини та наслідку під час розслідування кримінальних правопорушень  

(доц. Демидова Є. Є.); 

 – виокремлено та досліджено тактичні засоби вилучення ідеальних слідів 

в криміналістиці (доц. Затенацький Д. В.); 

 – здійснено огляд та порівняльний аналіз методів та алгоритмів 

ідентифікації особи, що використовуються для організації доступу до 



інформаційних ресурсів автоматизованих баз даних з метою надання 

обґрунтованих рекомендацій щодо вибору найбільш ефективних (ст. 

викладач Мазниченко Н. І.); 

  – здійснено розгляд історичних основ систематизації 

криміналістичних знань; 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 (к.ю.н., асист. Яремчук В. О.); 

  – розроблено наукові рекомендації щодо організації та планування  

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 слідчих  

 (асист.  Баранчук В. В.); 

 – висвітлено проблемні питання, пов’язані з тактикою проведення 

слідчих (розшукових) дій, оцінкою отриманих результатів з позиції їх 

доказового значення для процесу розслідування (асист. Домашенко О. М.); 

 – розроблено рекомендації щодо побудови криміналістичної 

характеристики кіберзлочинів (асист. Латиш К. В.); 

 – визначено форми використання психологічних знань під час проведення 

вказаної слідчої (розшукової) дії; встановлено суб’єктів застосування 

психологічних знань в процесі огляду місця події; розкрито можливості 

використання власних знань у галузі психології слідчими, прокурорами, 

детективами (к.ю.н., асист. Павлюк Н. В.); 

  – проаналізовано особливості криміналістичної діагностики як 

методу пізнання обставин злочину, обґрунтовано можливість 

використання результатів діагностичної діяльності при побудові 

криміналістичних версій (к.ю.н., асист. Синчук О. В.). 



2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

 ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри у законотворчій діяльності. 

1) Надано пропозиції та зауваження до проєктів законів та Законів 

України:  

 – «Про судову експертизу та самоврядування судових експертів» 

(проф. Шепітько В. Ю.); 

– «Про внесення змін до деяких положень Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо підвищення ефективності 

досудового розслідування)» (реєстр. №4461) (проф. Журавель В. А.);  

– «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання 

декларації» (реєстр. № 4548) (проф. Журавель В. А.);   

– «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення 

невідворотності покарання за корупційні кримінальні правопорушення» 

(реєстр. № 5137) (проф. Журавель В. А.);   

– «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо кримінальної 

відповідальності за адміністративне, економічне, військове, політичне, 

військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором – 

колабораціонізм» (реєстр. № 5137) (проф. Журавель В. А.); 

– «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за невиконання рішень 

Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 5578) (проф.               

Журавель В. А.); 

– «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо покращення доступу громадян до правосуддя» (реєстр. № 

6126) (проф. Журавель В. А.). 

– «Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження 



наукових ступенів» (реєстраційний № 4667-1 від 15.02.2021), поданий 

народними депутатами України Бабаком С.В., Коваль О.В.,           

Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України (проф. 

Шевчук В. М.). 

–  «Про внесення змін до Закону України «Про особливості правового 

режиму діяльності Національної академії наук України, національних 

галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» щодо 

пріоритетності використання нерухомого майна для наукової діяльності 

(реєстр. № 6235 від 01.11.2021) (проф. Шевчук В. М.).  

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

технічну діяльність» щодо виборів керівника наукової установи (реєстр. № 

6236 від 01.11.2021) (проф. Шевчук В. М.). 

   Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації 

наукових досліджень.  

2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. 

Проф. Шепітько В. Ю. – член експертної комісії МОН з атестації 

наукових установ України. 

Проф. Журавель В. А. – член Науково-консультативної ради 

Конституційного Суду України. 

2.4. Відповіді на запити Верхового Суду. 

 Підготовлено науково-правовий висновок до Верховного Суду щодо 

застосування окремих положень Закону України № 1644-VII від 14 серпня 

2014 року «Про санкції» (проф. Журавель В. А.). 

2.6. Проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 

конференцій. 

28 травня кафедрою криміналістики проведено Цифровий Конгрес 

криміналістів «Conditions of Teaching Criminalistics and Forensic Sciences at 

Universities». 

 



 2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1 

№ п/п Термін проведення конференції, 

назва, місто 

Кількість викладачів, 

які взяли участь 

Міжнародні 

1. 

 

9 лютого 2021 р. Міжнародна 

наукова інтернет-конференція 

«Інформаційне суспільство:  

технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення», м. Тернопіль.   

1 

2. 10 лютого 2021 р. Міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні дослідження 

правової та історичної науки» м. 

Тернопіль.  

1 

3. 20-22 лютого 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конфереція 

«Priority directions of science and 

technology development», м. Київ. 

1 

4. 26-27 лютого 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Нове та традиційне у дослідженнях 

сучасних представників медичної 

науки», м. Львів. 

1 

5. 26-27 лютого 2021 р. V Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інноваційні наукові дослідження: 

теорія, методологія, практика», м. 

Київ. 

1 

6. 15-16 квітня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція-

полілог «Актуальні питання судової 

експертизи і криміналістики», м. 

Харків. 

4 

7. 22-23 квітня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та 

бізнесі», м. Київ. 

1 

8. 14 травня 2021 р. ІІІ міжнародна 

науково-практична конференція 

«Український правовий вимір: пошук 

відповідей на глобальні міжнародні 

1 



виклики», м. Дніпро. 

9. 17 травня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конфереція 

«Законодавче забезпечення 

діяльності Бюро економічної безпеки 

України», м. Харків. 

2 

10. 28 May 2021, Digital International 

Criminalists Congress «Conditions of 

Teaching Criminalistics and Forensic 

Sciences at Universities», Kharkiv.  

23 

11. 04 червня 2021 р., IX Міжнародний 

круглий стіл «Інформаційне 

забезпечення розслідування злочинів», 

м. Одеса. 

4 

12. 05 червня 2021 р. IX Міжнародний 

круглий стіл «Інформаційне 

забезпечення розслідування злочинів», 

м. Одеса. 

1 

13. 16 червня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Роль органів конституційного 

судочинства в механізмі захисту прав 

людини» - з нагоди 25-ї річниці 

Конституції України м. Київ-Одеса.  

1 

14. 6-7 серпня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Національні та міжнародні 

стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та 

перспективи розвитку», м. Харків. 

1 

15. 19 серпня 2021 р. Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні світові 

тенденції розвитку науки та освіти», м. 

Полтава. 

1 

16. 20-21 серпня 2021 р Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах», м. 

Запоріжжя. 

1 

17. 30 серпня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Наука, освіта, технології, інновації: 

світові тенденції та регіональний 

аспект», м. Полтава.  

1 



18. 06 вересня 2021 р. LXXI Міжнародна 

інтернет-конференція «Вересневі 

наукові читання», м. Одеса. 

1 

19. 7 вересня 2021 р. Міжнародний 

форум «Масові штучні голоди: 

пам’ятаємо, вшановуємо», м. Київ. 

1 

20. 10-12 вересня 2021 р., Міжнародна 

наукова конференція 

«Причорноморські публічно-правові 

читання», м. Миколаїв. 

1 

21.  20 вересня 2021 р., V Харківський 

міжнародний юридичний форум, 

панельна дискусія «Захист економіки 

від впливу організованої 

злочинності», м. Харків. 

2 

22.  22 вересня 2021 р., Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Протидія злочинності і корупції: 

міжнародні стандарти та досвід 

України», м. Харків. 

1 

23.  1-2 жовтня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Права людини в сучасному світі: 

проблеми теорії та практики», м. 

Хмельницький. 

1 

24. 3-5 жовтня 2021 р. III International 

Scientific and Practical Conference 
«Topical issues of modern science, 

society and education» 3-5 October 

2021, Kharkiv. 

1 

25. 15-16 жовтня 2021 р.  Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні завдання та напрями 

розвитку юридичної науки у ХХІ 

столітті», м. Львів.  

1 

26. 15-16 жовтня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Проблеми правової реформи та 

розбудови громадянського 

суспільства в Україні», м. Харків.  

1 

27.  29-30 жовтня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання розвитку 

державності та правової системи в 

сучасній Україні», м. Запоріжжя. 

1 



28. 5-6 листопада 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Юридична наука України: історія, 

сучасність, майбутнє», м. Харків. 

1 

29. 18 листопада 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Інноваційний розвиток науки та освіти: 

глобальний, Європейський та 

національний вимір змін», м. Полтава. 

1 

30. 25 листопада 2021 р. Міжнародна 

юридична науково-практична 

конференція «Модернізація 

інститутів держави і права під 

впливом глобалізації», м. Київ. 

1 

31. 02 грудня 2021 р. VІ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Право і суспільство: актуальні 

питання і перспективи розвитку», м. 

Полтава. 

1 

32. 03 грудня 2021 р. ІІ Міжнародна 

наукова конференція «Наукові тренди 

постіндустріального суспільства», м. 

Запоріжжя. 

1 

33. 3-4 грудня 2021р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Актуальні питання юридичної теорії 

та практики: наукові дискусії», м. 

Харків.  

1 

34. 8 грудня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Економіка, фінанси, облік та право: 

актуальні проблеми теорії та 

практики», м. Полтава. 

1 

35. 21 грудня 2021 р. Міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція «Шістдесят другі 

економіко-правові дискусії», м. 

Львів. 

1 

Усього 

Усіх 

35 65 

Всеукраїнські 

1. 26 лютого 2021 р. IV Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми кримінального 

права, процесу, криміналістики та 

3 

http://bef.in.ua/29-30_11_2020/


оперативно-розшукової діяльності» 

м. Хмельницький. 

2. 20 квітня 2021 р., Науковий семінар, 

присвячений 90-річчю від дня 

народження проф. Л. М. Кривоченко 

«Класифікація як проблема 

епістемології у кримінально-

правових науках»,  м. Харків. 

1 

3. 20 травня 2021 р. Круглий стіл 

«Забезпечення  

практикоорієнтованості навчання 

юристів як невід’ємна складова 

реформи юридичної освіти» м. 

Одеса. 

1 

4. 14 червня 2021 р. Науково-практична 

онлайн-конференція «Конституційні 

цінності у офіційній та академічній 

конституційних доктринах» - з 

нагоди 25-ї річниці Конституції 

України, м. Київ-Харків.  

1 

5. 22 червня 2021 р., Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Юридичні гарантії захисту 

конституційних прав і свобод 

людини в умовах СOVID-19»,  

Харків.  

1 

6. 7 жовтня 2021 р., Круглий стіл 

«Підвищення якості викладання 

галузевих юридичних дисциплін», м. 

Київ. 

1 

7. 22 жовтня 2021 р. Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Протидія кримінальним 

правопорушенням на території 

проведення ООС», м. Маріуполь. 

1 

8. 26 жовтня 2021 р., Науково-

практичний семінар Харківського 

НДЕКЦ «Техніко-криміналістичне 

забезпечення огляду місця події за 

фактом незаконної порубки лісу», м. 

Харків. 

2 

9. 28 жовтня 2021 р. Науково-

практичний семінар Харківського 

НДЕКЦ «Судова вибухово-технічна 

1 

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


експертиза: завдання, основні 

питання та особливості 

призначення», м. Харків. 
10. 28 жовтня 2021 р., Круглий стіл 

«Сучасний стан експертної 

діяльності та перспективи її 

удосконалення з урахуванням 

досвіду країн Європейського союзу», 

м. Харків.  

1 

11. 30 жовтня 2021 р., Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», м. Харків. 

1 

12. 5-6  листопада 2021 р. Науково-

практична конференція «Чинники 

розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті»,  м. Дніпро. 

1 

13. 12 листопада 2021 р. V Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

«Україна і  Європейський союз: шлях до 

сталого розвитку», м. Харків. 

1 

14. 12 листопада 2021 р. Науково-

практичний семінар Харківського 

НДЕКЦ «Експертиза обставин 

дорожньо-транспортних пригод: 

проблемні питання та шляхи їх 

вирішення», м. Харків. 

1 

15. 19 листопада 2021 р., VII 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Гуманітарний і 

інноваційний ракурс професійної 

майстерності: пошуки молодих 

вчених», м. Одеса, Україна. 

1 

16. 25 листопада 2021 р., Міжвідомча 

науково-практична конференція 

«Інновації в криміналістиці та 

судовій експертизі», м. Київ. 

12 

17. 09-10 грудня 2021 р. V Медико-

правовий форум, м. Харків. 

2 

18. 25 грудня 2021 р. Науково-практична 

конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», м. Харків. 

1 

Усього 

Усіх 

18 33 

 



2.8. Участь викладачів у зарубіжних конференціях: 

 – проф. Шепітько В. Ю. міжнародна конференція «Contemporary 

methods to identify missing persons», 15-16 вересня 2021 р., м. Варшава, 

Польща; 

– проф. Шепітько В. Ю., проф. Шевчук В. М.  Міжнародний конгрес 

«Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика», 16-

17 вересня 2021 р., м. Братислава, Словакія; 

  – проф. Шевчук В. М. міжнародна науково-практична конференція 

«D bats scientifiques et orientations prospectives du d veloppement 

scientifique»,  5 лютого 2021 р., м. Вінниця-Париж (Україна-Франція); 

 –  проф. Шевчук В. М. І-а міжнародна науково-практична 

конференція «Scientific practice: modern and classical research methods», 5 

лютого 2021 р., м. Бостон (США); 

 – проф. Шевчук В. М. міжнародна науково-практична конференція 

«Education  and  science  of  today:  intersectoral  issues  and development   of   

sciences», 19 березня 2021 р., м. Вінниця-Кембрідж, Україна-

Великобританія; 

 – проф. Шевчук В. М. І-а міжнародна науково-практична 

конференція «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific 

Research», 19 - 20 березня 2021 р., м. Орлеан (Франція);  

  –  доц. Ломоносов Ю. В.  IV International Scientific and Practical 

Conference «International scientific innovations in human life» 20-22 October 2021, 

Manchester, United Kingdom. 

   – Ломоносов Ю. В. III International Scientific and Practical Conference 

«Innovations and prospects of world science» 4-6 November 2021, Vancouver, 

Canada. 

  – Дудніков А. Л. міжнародна наукова конференція «Pro lems of 

modern science and practice», 21-24 вересня 2021 р., м. Бостон США. 

 – Дудніков А. Л. міжнародна конференція «Science and education: 

pro lems, prospects and innovations», 23-25 червня 2021 р., Кіото, Японія.  



 – Дудніков А. Л. міжнародна конференція «Modern trends in 

development science and practice», 02-05 жовтня 2021 р., м. Варна, Болгарія. 

– Дудніков А. Л. міжнародна конференція з порівняльного та 

міжнародного права, 25 червня 2021 р., м. Бухарест, Румунія. 

 – Булулуков О. Ю. міжнародна конференція «Contemporary 

challenges in administrative law from an interdisciplinary perspective», 21 

травня 2021р., м. Бухарест, Румунія. 

 – Чорний Г. О.  міжнародна конференція «Perpectives of development 

of science and practice», 14-17 грудня 2021 р., м. Прага, Чехія, 0,25 друк. 

арк. 

 – Чорний Г. О.  міжнародна конференція «Theoretical foundations in 

practice and science», 22-24 грудня 2021 р., м. Більбао, Іспанія, 0,25 друк. 

арк. 

 – Курман О. В. міжнародний семінар «Introduction of modern 

European approaches and innovative methods for the training of qualified 

lawyers»: July 17, 2021. Wloclawek. 

  – Домашенко О. М. II vіжнародна науково-теоретична конференція 

«Features of the development of the modern science in the pandemic era», 3 

грудня 2021р., м. Берлін (DEU). 

 – Павлюк Н. В. V міжнародна науково-практична конференція 

«Science, innovations and education; pro lems and prospects», 08 грудня 2021 

р, м. Токіо, Японія. 

 – Яремчук В. О. Modern scientific  research : achievements, innovations 

and development  prospects: proceedingsof IV International Scientific and Practical  

Conference,  September 25-27, 2021 Berlin, Germany.  

– Латиш К. В. міжнародна науково-практична конференція 

«Юридичні науки: дослідження та європейські інновації», 23-24 квітня 

2021 р., м. Ченстохова, Республіка Польща. 

  

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

  За звітний період кафедрою криміналістики опубліковано: 

 3.1 Монографії. 

 1). Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv : Apostile 

Publishing LLS. 2021. 168 p. (14,0 друк. арк.). 

 2). Журавель В. А. Загальна теорія криміналістики: ґенеза та 

сучасний стан. Харків : Право, 2021. – 448 с. (28,0 друк. арк.). 

Рекомендовано до друку бюро президії Національної академії правових 

наук України (постанова № 178/5-Б від 22 січня 2021 р.). 

 2). Борисенко І. В. Методика розслідування вбивств із 

розчленуванням трупа. Харків : Право, 2021. – 720 с. (37,36 друк. арк.). 

Рекомендована до опублікування вченою радою Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 12 від 24 

травня 2019 р.). 

 4). Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку : монографія. Харків : Право, 2021. С. 631-669. Розділ 7. 

«Кримінально-правові науки та їх вплив а розвиток законодавства у сфері 

кримінальної юстиції та практики його застосування», підрозділ 7. 6. 

«Розвиток криміналістики та судової експертизи в Україні: наближення до 

єдиного європейського простору». (Шепітько В. Ю. – 0,5 друк. арк., 

Журавель В. А. – 0,5 друк. арк.).  

 Монографії опубліковані за кордоном: 

1). Законодавча регламентація перевірки показань на місці − необхідна 

умова підвищення ефективності боротьби зі злочинністю // The  latest  

development  of  the  modern  legal  sciences  and education  in  Ukraine  and  EU  

countries:  an  experience, challenges,  expectations:  Collective  monograph.  Riga,  

Latvia: «Baltija Publishing», 2021. 604 p. С.427-444. https://doi.org/10.30525/978-

9934-26-033-9-24 (Негребецький В. В. – 1,0 друк. арк.). 

 

  



3.4 Кількість опублікованих статей –  71/39,85 друк. арк., 

з них: 

3.4.1. за кордоном –  15/7,6 друк. арк.  

 3.4.2. у міжнароднх наукометричних базах Scopus та Web of 

Science   – 15/7,8 друк. арк.,  

 з них: 

  наукометрична база Scopus – 4/2,2 друк. арк. 

 1) Bululukov О., Borysenko I., Baranchuk V. The modern development of 

new promising fields in forensic examinations. Journal of Forensic Science and 

Medicine, 2021, 0,9 друк. арк. (Scopus). 

 2). Kostenko M. et al. Responsibility for Ensuring the World Biosafety: 

Rethinking in the Context of the Covid-19 Pandemic // Journal of Legal, Ethical 

and Regulatory Issues. 2021. Vol: 24. Issue: 3. P. 1-12. (авторський внесок 0,7 

друк. арк. (Scopus). 

3). Latysh K. et al. (2021). Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms as a constitutional instrument of European 

public order. Public Organization Review: A Global Journal. (Accept by the 

journal) (у співав.) (авторський внесок 0,3 друк. арк.) (Scopus). 

4). Domashenko O. et al. (2021). International Experience of Legal 

Regulation of Transplantation: Tasks for Ukraine. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Vol. 24. Issue 6, (авторський внесок 0,3 друк. арк.) (Scopus). 

 наукометричних базах Scopus та Web of Science – 7/3,6 друк. арк. 

5). Chornyi He., Baranchuk V. et al. (2021). Using the Method of 

Statistical Data Analysis  in Combating Organized. Journal of Legal. Ethical and 

Regulatory Issues. Vol. 24.  Issue 6. 1-10 (авторський внесок 0,8 друк. арк.).  

6). Shepitko V. The role of forensic science and forensic examination in 

international cooperation in the investigation of crimes. Journal of the National 

Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28 (1), pp. 179-186. (2021). (0,8/0,4 

друк. арк.). – (Scopus, Web of Science). 
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7). Zhuravel V. Forensic diagnostics: concept, meaning, and scope of 

implementation. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine / 

editorial board : V.Tatsiy et al. Kharkiv : Pravo, 2021. Vol. 28(1). P.187-195 

(0,8 друк. арк.) (Scopus, Web of Science).    

 8). Zhuravel V.   Reliability evaluation of a forensic expert’s opinion: 

world practices and Ukrainian realities. Journal of the National Academy of 

Legal Sciences of Ukraine / editorial board : O. Petryshyn et al. Kharkiv : 

Pravo, 2021. Vol. 28(2). P.252-261. (у співавт. Violetta E. Konovalova, Galina 

K. Avdeeva)  (авторський внесок 0,3 друк. арк.). (Scopus, Web of Science).   

9). Dudnikov A. et al.  The Human Right to Security in the 

implementation of the concept of the «Right to Health Protection». Juridical 

Tribune - Tribuna Juridica, 2021, (авторський внесок 0,4 друк. арк.) (Scopus, 

Web of Science). 

  10). Bululukov O. et al. Нuman right to virtual reality in the healthcare: 

legal issues and enforcement problems. Juridical Tribune - Tribuna Juridica, 

Vol. 11, Special Issue, October, 2021. P. 302-315. (авторський внесок 0,3 

друк. арк.) (Scopus, Web of Science). 

11). Latysh K., Demidova E. et al. Corruption offences in the sphere of 

medications circulation: investigation problems. Wiadomosci lekarskie.Warsaw, 

Poland. ISSUE 12. 2021. (Польша) (0,6 др. арк.) (Scopus, Web of Science). 

 наукометрична база Web of Science – 4/2,0 друк. арк. 

 12). Bululukov O., Marushev A. et al. Assessing the Quality of Higher 

Education: Concepts and Forms DIXI. 2021. Р 1-11. DOI: 

https://doi.org/10.16925/issn.0124-7255 (у співавторстві) (авторський внесок 

0,6 друк. арк.) (Web of Science). 

  13). Demidova E. et al. Intellectual property: search of the optimum 

model of legal protection. Amazonia Investiga. 2021.Volume10 (Issue 39). P. 

136-148  авторський внесок 0,5 друк. арк.). (Web of science). 

 14). Pavliuk, N. et al. Forensic support for the international search 

(Криміналістичне забезпечення міжнародного розшуку). Amazonia 
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Investiga. April, 2021. Vol. 10. Num. 40. P. 244-252 (авторський внесок 0,2 

друк. арк.). (Web of Science). 

 15). Musienko O. et al. Reconstruction as a method of crime investigation 

// Amazonia Investiga, Volume 10, Issue 45, 29.10.2021, pp. 113-119. 

(авторський внесок 0,7 друк. арк.) (Web of Science). 

  3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних – 38/23,03     друк. 

арк.  

 1). Шепітько В. Ю. Вступ до актуальної теми. Криміналістика та судова 

експертиза в юридичній доктрині України. Право України. № 8. 2021. С. 9-11 

(0,25 друк. арк.). –  «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, inc». (США). 

 2). Шепітько В. Ю. Доктрина криміналістики та судової експертизи: 

формування, сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. № 8. 2021. С. 

12-27 (0,8/0,4 друк. арк.). –  «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, inc». 

(США). 

  3). Шепітько В. Ю. Кримінальна психологія: історія становлення та 

сучасний стан. Журнал «Юридична психологія». Київ, 2021. № 1 (28). С. 14-20 

(0,5 друк. арк.). –  Index Copernicus. 

 4). Шевчук В. М. Криміналістична інноватика: поняття, функції, 

завдання та перспективи досліджень. 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. 22. С. 

35-49 (0,8 друк. арк.) – не увійшла до звіту за 2020 рік.  – Index Copernicus 

International; Google Scholar; Vernadsky National Library.  

 5). 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. – Index 

Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky National Library. 

  6). 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. 
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20-40 (0,8 друк. арк.) – не увійшла до звіту за 2020 рік. – Index Copernicus 

International; Google Scholar; Vernadsky National Library.  

  7). Шевчук В. М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення 

правозастосовної діяльності: проблеми формування концепції. Теорія та 

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

М. Клюєв,  В. Ю. Шепітько та ін. Х.: Право, 2021.  Вип. 23. С. 7-23 (0,8 

друк. арк.). – Index Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky 

National Library.  

  8). 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 друк. арк.). – Index 

Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky National Library.  

 9). 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 друк. арк.). – Index Copernicus 

International; Google Scholar; Vernadsky National Library.  

  10). Шевчук В. М. Криміналістична інноватика як доктринальний 

напрямок криміналістики. Право України. 2021. № 8. С. 114-130 (0,8 друк. 

арк.). – Index Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky National 

Library.  

  11). 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 and Practical Conference 

«Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» 

(March 19-20, 2021). Orl ans, France: Epi, 2021. Pp. 221-233. (0,8 друк. арк.). 

– Index Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky National Library.  

 12). Шевчук В. М. Інноваційні напрями оптимізації слідчої 

(детективної) діяльності у сучасних умовах. Теорія та практика судової 
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експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: О. М. 

Клюєв,  В. Ю. Шепітько та ін. Х.: Право, 2021.  Вип. 24. С. 7-9 (0,8 друк. 

арк.). – Index Copernicus International; Google Scholar; Vernadsky National 

Library.  

 13). Іванов В. Г. Побудова і аналіз локально пов'язаних процедур і 

структур Хаара // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2021. – 

№5.– T1. – С. 48-52 (0,5 друк. арк.).  –   Index Copernicus; Ulrichsweb Global 

Serials Directory; Open Academic Journals Index; Turkish Education  ndex; 

Polish Scholarly Bibliography; Electronic Journals Library; Staats‑ und 

Universit tsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; InfoBase Index; Open J‑

Gate; Aca‑demic keys; Наукова періодика України; Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE); CrossRef. 

14). Білецька Г. А. Современные методы исследования следов крови 

в судебно-медицинской практике. Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука». 2021.  № 11. URL: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/16318074664160.pdf  (дата звернення 22.11.2021) 

(0,8 друк. арк.) – Index Copernicus; Ulrichsweb Global Serials Directory; 

Google Scholar; Open Academic Journals Index; Research-Bib; Turkish 

Education ndex; Polish Scholarly Bibliography; Electronic Journals Library; 

Staats- und Universit tsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; InfoBase Index; 

Open J-Gate; Academic keys; Наукова періодика України; Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE); CrossRef. 

15). Білецька Г. А. Судово-медичне значення використання 

генотипоскопії при виробництві експертизи речових доказів біологічного 

походження. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. 

2021. Вип. 33. С. 112-115  (0,8 друк. арк.). –  Index Copernicus. 

16). Білецька Г. А. Исследование волос в экспертной практике на 

современном этапе. Международный научный журнал «Интернаука». 2021. 

№ 13 (0,9 друк. арк.). – Index Copernicus International; Ulrichsweb Global 

Serials Directory; Google Scholar; Open Academic Journals Index; 
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Research-Bib; Turkish Education index; Polish Scholarly Bibliography; 

Electronic Journals Library; Staats- und Universit tsbibliothek Hamburg Carl 
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періодика України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); CrossRef. 

17). Негребецький В. В. Використання сучасних інформаційних 

технологій під час слідчого експерименту // Підприємництво, господарство 

і право. − 2021. − Вип. №2. − Київ: Вид-во інституту приватного права і 

підприємництва НАпрН України, 2021. − С.267-271. (0,5 друк. арк.). – 

Index Copernicus. 

18). Негребецький В. В. Біометричні технології в криміналістиці:  

функції та можливості використання// Підприємництво, господарство і 

право. − 2021. − Вип. №3. − Київ: Вид-во інституту приватного права і 

підприємництва НАпрН України, 2021. − С.296-299. (0,5 друк. арк.). – 

Index Copernicus. 

19). Негребецький В. В. Відеозапис під час слідчого експерименту // 
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20). Негребецький В. В. Слідчий експеримент з метою перевірки 

показань підозрюваного як особливий спосіб отримання доказів // 
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арк.). – Index Copernicus. 



 23). Чорний Г. О. Особливості застосування генетичного 
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Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 

18. Право № 36. С. 239-247. (0,5 друк. арк.) –  Index Copernicus. 

  25). Курман О. В. Обмеження прав людини в Україні за умов 

пандемії COVID-19. Право і суспільство. 2021. № 5. С. 17-22. (0,6/0,5 друк. 

арк.) – Index Copernicus. 

  26). Курман О. В. Проблемні питання правового регулювання та 

тактики проведення обшуку комп’ютерних засобів. Юридичний бюлетень. 

2021. № 6. (0,5 друк. арк.) – Index Copernicus. 

27). Капустіна М. В. Методико-криміналістичні засоби забезпечення 

протидії злочинам. Право і суспільство. 2021. Вип. № 6. С.186-192. (0,6 

друк. арк.) – Index Copernicus,  Google Scholar. 

28). Капустіна М. В. Автоматизовані засоби криміналістичного 

забезпечення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11.(0,6 

друк.арк.) – – Index Copernicus. 

 29). Мусієнко О. Л. Використання спеціальних знань під час 

розслідування економічних злочинів // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, № 4, 

2021р., С. 306-311. (0,6 друк. арк.) –   Index Copernicus. 

30). Семеногов В. В. Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її 

подолання. // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове 

видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» «Науковий вісник публічного та приватного права» – 2021. – 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html


Вип. № 5. – м. Ужгород, 0,6 друк. арк.  – Index Copernicus. 

31). Латиш К. В. Криміналістичний аналіз кіберінструментів 

вчинення злочинів // Проблеми законності. – 2021. – Вип. 153. – С.165-172 

(0,5 друк. арк.) – Index Copernicus. 

 32). Синчук О. В. Діагностична діяльність на окремих етапах 

досудового розслідування злочинів  // Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. – 2021. – Вип. № 24. 

– Харків, «Право», 2021 (0,5 друк. арк.) – Index Copernicus. 

 33). Мазниченко Н. И. Сравнительный анализ сценариев 

двухфакторной идентификации // Актуальные научные исследования в 

современном мире // Журнал. − Переяслав, 2021. − Вып. 2(70), ч. 3 – 155 с. 

– С. 58-65. (0,5 друк. арк.) – Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, 

Бібліометрика української науки.  

 34). Мазниченко Н. И. Идентификация пользователей мобильных 

устройств с использованием динамики набора парольной фразы // Scientific 

Collection «InterConf», № 58 (May, 2021). The issue contains: Proceedings of 

the 3thInternational Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of 

Science: Key Aspects» (May21-22, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. – 358 p. − 

Pp. 289-298. (0,45 друк. арк.) – Index Copernicus, Google Scholar. 

  35). Мазниченко Н. І. Биометрическая идентификация пользователей 

на основе поведенческих характеристик: обзор и анализ // GRAIL OF 

SCIENCE // International scientific journal with the proceedings of the II 

Correspondence International Scientific and Practical Conference «An 

integrated approach to science modernization: methods, models and 

multidisciplinarity» (September 24, 2021). Vinnytsia, Ukraine, Vienna, Austria.  

– 499 p. − Pp. 183-192. (0,6 друк. арк.) – Index Copernicus, Google Scholar. 

 36). Мазниченко Н.І. Багатофакторна ідентифікація користувачів як 

засіб захисту інформаційних комп’ютерних систем // Інноваційні наукові 

дослідження: теорія, методологія, практика: Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 лютого 2021 р.) / ГО 

http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html


«Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної 

інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 

2021. – 160 c. − С. 119-122. (0,23 друк. арк.) – Google Scholar. 

 37). Яремчук В.О. Історичні аспекти систематизації 

криміналістичних знань у країнах світу. Теорія і практика 

правознавства: електр. наук. фахове видання.  Том 2. № 20 (2021). (0,6 

друк. арк.)  – Index Copernicus.  

 38). Яремчук В.О. Деякі питання історії формування системи 

криміналістичних знань  Проблеми законності. Вип.155. 2021. С.160-

161(0,6 друк. арк.)   – Index Copernicus. 

 3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science). 

 Проф. Журавель В. В. загальна кількість  цитувань: Scopus – 6 (h-

індекс – 2). 

 Проф. Шепітько В. Ю. загальна кількість  цитувань: Scopus – 1 (h-

індекс –1); Web of Science –1 (h-індекс – 1 ). 

 Проф. Іванов В. Г. загальна кількість  цитувань: Scopus – 5 (h-індекс 

– 1); Web of Science – 1 (h-індекс – 1). 

 Доц. Демидова Є. Є. загальна кількість  цитувань: Scopus – 2 (h-

індекс – 1). 

 Доц. Костенко М. В. загальна кількість  цитувань: Scopus – 2 (h-

індекс – 1). 

 Доц. Ломоносов Ю. В. загальна кількість  цитувань:  Scopus – 4 (h-

індекс – 1); Web of Science – 1 (h-індекс – 1). 

 Асист. Яремчук В. О. загальна кількість  цитувань:  Scopus – 1 (h-

індекс – 1). 

 Асист. Павлюк Н. В. загальна кількість  цитувань: Web of Science – 3 

(h-індекс – 1). 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор. 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

1. Шепітько В.  Document examination 

in criminalistics and 

forensic sciences: new 

approaches and modern 

technologies.  

Nowa kodyfikacja prawa karnego, 

(Польща). 

Tom LIX 

(59) 

Рр. 185-195 

2. Ломоносов Ю. Алгоритм компресії 

зображення тексту на 

основі нечіткої 

класифікації 

вертикальних 

елементів рядку. 

Cognum Publishing House. 

Manchester. (United Kingdom). 

Pp. 171-181 

3. Мазниченко Н.  Биометрическая 

идентификация 

пользователей на 

основе поведенческих 

характеристик: обзор и 

анализ.   

GRAIL OF SCIENCE. Vinnytsia, 

Ukraine, Vienna, Austria.  

 Pp. 183-

192 

4. Bululukov О., 

Borysenko I., 

Baranchuk V.  

The modern 

development of new 

promising fields in 

forensic examinations., 

Journal of Forensic Science and 

Medicine, 2021 (Китай). 

 

5. Kostenko M.  Responsibility for 

Ensuring the World 

Biosafety: Rethinking in 

the Context of the 

Covid-19 Pandemic // 

Issues. 2021.  

Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory. 

(США). 

Vol: 24. 

Issue: 3. P. 

1-12 

6.  Latysh K.   Convention for the 

Protection of Human 

Rights and Fundamental 

Freedoms as a 

constitutional 

instrument of European 

public order.  

Public Organization Review: A 

Global Journal. (Accept by the 

journal), (Нідерланди). 

 

7. Domashenko  O.  International Experience 

of Legal Regulation of 

Transplantation: Tasks 

for Ukraine.  

Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. (United 

Kingdom). 

Vol. 24. 

Issue 6. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Farticles%2Fresponsibility-for-ensuring-the-world-biosafety-rethinking-in-the-context-of-the-covid19-pandemic-10698.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIVH_yJ6VPUpzIJmPxunskpgmswA


8. Chornyi He., 

Baranchuk V.  

Using the Method of 

Statistical Data Analysis  

in Combating 

Organized. 

 Journal of Legal. Ethical and 

Regulatory Issues. (United 

Kingdom). 

Vol. 24.  

Issue 6, Рр. 

1-10. 

9. Dudnikov A.  The Human Right to 

Security in the 

implementation of the 

concept of the «Right to 

Health Protection». 

Juridical Tribune - Tribuna 

Juridica (Румунія). 

 

10. Bululukov  O.  Нuman right to virtual 

reality in the healthcare: 

legal issues and 

enforcement problems. 

Juridical Tribune – Tribuna 

Juridica (Румунія). 

Vol. 11, 

Special 

Issue. 

P. 302-315. 

11. Latysh K., 

Demidova E.  

Corruption offences in 

the sphere of 

medications circulation: 

investigation problems.) 

Wiadomosci lekarskie. Warsaw, 

Poland.  (Польща). 

 

12. Bululukov O., 

Marushev A.   

Assessing the Quality of 

Higher Education: 

Concepts and Forms 

DIXI.  

DOI: 

https://doi.org/10.16925/issn.0124-

7255 

Р 1-11. 

13. Demidova E.   Intellectual property: 

search of the optimum 

model of legal 

protection.  

Amazonia Investiga (Колумбія). Volume 10 

(Issue 39). 

P. 136-148. 

14. Pavliuk, N.   Forensic support for the 

international search 

(Криміналістичне 

забезпечення 

міжнародного 

розшуку).  

Amazonia Investiga (Колумбія). Vol. 10. 

Num. 40. 

Pр. 244-252 

15. Musienko  O. Reconstruction as a 

method of crime 

investigation.  

Amazonia Investiga (Колумбія). Volume 10, 

Issue 45, 

pp. 113-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 3 . Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 

друкованої 

продукції 

Моног- 

рафії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журналах та 

наук. 

збірниках 

Тези 

доповіде

й та 

наук. 

повідом

лень на 

конфере

нціях 

Підруч

ники 

та 

навчал

ьні 

посібн

ики з 

грифо

м 

МОН 

Підручн

ики, 

навч 

посібни

ки без 

грифу 

МОН 

Довід

кова 

літера

тура 

Коде- 

кси 

комента

рі 

Кількі

сть 

друк. 

арк. на 

одног

о 

викла

дача  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

157/163,14 5/81,36 71/39,85 79/22,16 - - 1/15,9 1/3,87 5,6 

 

3.6. Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 4.1. Лекції, семінари для практичних працівників. 

 1). В рамках онлайн практикуму для адвокатів та суддів «Докази і 

доказування у кримінальному провадженні: юридична доктрина, практика 

ЄСПЛ та Верховного Суду» проф. Шепітько В. Ю. прочитана лекція на 

тему «Інститут доказів і доказування у юридичній доктрині України 

(криміналістичний аспект)» (14 травня 2021 р.). 

 2). У вересні-жовтні 2021 року викладачами кафедри (доц.              

доц. Білоус В. В., доц. Негребецький В. В.) прочитано 3 лекцій (обсягом 6 

години) слухачам курсів підвищення кваліфікації працівників Служби 

безпеки України, які діють при Інституті підготовки юридичних кадрів для 

Служби безпеки України у складі Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. 

 3). З 03 по 10 листопада 2021 р. проф. Шевчук В. М., доц.           

Білоус В. В. прийняли участь у короткостроковому підвищенні 

кваліфікації державних службовців МВС України з питань інформаційної 

безпеки та кіберзахисту в МВС (м. Київ). Заняття проводилися в 

інтерактивному режимі у формі лекцій та занять-тренінгів. 

 4). 12 листопада 2021 року проф. Шепітько В. Ю., проф.           

Шевчук В. М., доц. Білоус В. В., доц. Костенко М. В., доц. Чорний Г. О., 

асист. Павлюк Н. В. на базі кафедри провели тренінг на тему «Тактико-

психологічні аспекти проведення допиту та обшуку у кримінальному 

провадженні» для співробітників слідчого відділу Управління Служби 

безпеки України в Запорізькій області з метою підвищення рівня їх 

професійно важливих навичок. 

 5). 20 листопада 2021 р. к.ю.н., асистент Домашенко О. М. прийняв 

участь у Всеукраїнському антикорупційному муткорті на базі 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

 4.3. Відповіді на запити. 

1). Підготовлено висновок на проєкт Закону України «Про судову 



експертизу та самоврядування судових експертів» у відповідь на лист  (вх. 

№ 121-01-1421 від 20.08.2021 р.) щодо надання пропозицій та зауважень до 

проєкту Закону України «Про судову експертизу та самоврядування 

судових експертів», поданого Народним депутатом України М. В. Павлюк 

(проф. Шепітько В. Ю., доц. Демидова Є. Є.). 

 2). Надано висновок спеціаліста на клопотання від АП «Репешко та 

партнери» щодо проведення психологічного дослідження (доц.            

Костенко М. В.). 

3). Надано науково-правовий висновок у відповідь на запит 

громадянина Волошина А. Ю. щодо допустимості зібраних слідство 

доказів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 

15, ст. 113, ч. 1 ст. 263 КК України (асист. Латиш К. В.). 

4). Надано науково-правовий висновок у відповідь на запит Міського 

комунального закладу культури «Вокально-Хореографічний ансамбль 

«ЮНІСТЬ ДНІПРА» Дніпровської міської ради щодо наявності чи 

відсутності конфлікту інтересів при прямому та непрямому 

підпорядкуванні, щодо наявності чи відсутності складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 172-7 КУпАП ( асист.             

Латиш К. В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО- 

НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

5.1. На кафедрі криміналістики сформувалася наукова школа 

«Теоретико-методологічні засади криміналістики і розроблення науково-

технічних, тактико-психологічних засобів та інноваційних технологій у 

протидії злочинності», яка була заснована у 2015 р. Керівник наукової 

школи – д.ю.н., професор Шепітько В. Ю. На сьогодні членами наукової 

школи є 29 викладачів кафедри та 6 аспірантів. Результати досліджень 

членів наукової школи за 2021 рік знайшли впровадження у виданих 

монографіях, наукових статтях та тезах наукових доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. В 

рамках наукової школи здійснюється робота з підготовки науково-

педагогічних кадрів, зокрема, з числа аспірантів. Протягом звітного 

періоду на кафедрі навчалося 8 аспірантів: Гіверц П. В. (4-й рік навчання, 

заочна форма); Парфило І. В. (4-й рік навчання); Григоренко А. О., Гришко 

І. К. (3-й рік навчання); Зарубін К. Е., Мойсюк К. О. (2-й рік навчання); 

Міхалап В. Д., Андрусович О. О. (1-й рік навчання). Протягом звітного 

року кафедра постійно заслуховувала звіти аспірантів щодо виконання 

ними індивідуальних планів навчальної та наукової роботи. Відставань від 

плану роботи аспіранти не мають. 

 За звітний період на кафедрі криміналістики відбувся захист 

дисертації аспіранта Гіверц В. В. на тему «Криміналістичне дослідження 

нетипової вогнепальної зброї (за матеріалами ізраїльської експертної 

практики)», поданої на здобуття  ступеня доктор філософії за 

спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – проф. Шепітько В. Ю.). 

5.2. Не має наукового ступеня старший викладач Мазниченко Н. І. 

5.3. Підготовлено 3 відгуки на кандидатські дисертації, 2 відгуки на 

докторські дисертації та 4 відгуки на дисертації PhD. 

5.4. Підготовлено 5 відгуків на автореферати кандидатських 

дисертацій та 1 відгук на докторську дисертацію. 



 6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

 6.1.  Опубліковано статтю  Шевчука В. М. та  Яремчук В. О. 

«Валерій Шепітько: знаний учений, криміналіст, новатор і педагог». 

Газета  Vivat lex!  2021.  № 1 (28 січня).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

 

7.1. На кафедрі криміналістики функціонує один студентський 

науковий гурток, на базі якого утворено 3 студентських проблемних 

лабораторії з таких напрямків: використання криміналістичних засобів у 

протидії злочинності, методика розслідування окремих видів злочинів, 

проблеми судової експертизи та юридичної психології. Науковий керівник 

гуртка – професор Шепітько В. Ю. Періодичність засідання гуртка 1-2 рази 

на місяць. 

У роботі студентського наукового гуртка приймали участь 76 

студентів денної форми навчання. За звітний період було проведено 9 

засідань гуртка. 

 7.2. Члени гуртка криміналістики мають опублікованими: 2 наукові 

статті, обсягом 1,0 друк. арк.   (наукові керівники доц. Костенко М. В., доц. 

Негребецький В. В.) та 23 тези наукових доповідей, обсягом 4,6 друк. арк. 

(наукові керівники: доц. Білецька Г. А., доц. Костенко М. В., доц. 

Булулуков О. Ю., доц. Негребецький В. В., доц. Курман О. В., доц. 

Мусієнко О. Л., асист. Домашенко О. М., асист. Павлюк Н. В.). 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 



8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Проф. Шепітько В. Ю: 

– член наукової ради «Вісник Національної академії правових наук 

України» (НАПрН України, м. Харків); 

– голова редакційної ради, головний редактор Міжнародного науково-

практичного юридичного журналу «Криміналіст першодрукований» 

(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– співголова редакційної колегії збірника «Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики» (Міністерство юстиції України, Харківський 

Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.                    

М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого); 

– член редакційної ради журналу «Судова експертиза Білорусі» 

(Республіка Білорусь); 

– член наукового комітету щорічного збірника «Criminalistics and 

forensic examination: science, studies, practice» (Литва, м. Вільнюс); 

– член редколегії юридичного журналу «Право України» (НАН 

України, Національний юридичний університет імені Ярослава  Мудрого, 

Верховний Суд України, Міністерство юстиції України); 

– член редколегії журналу «Pro lemy współczesnej kriminalistyki» 

(Польща). 

Проф. Журавель В. А.: 

 – заступник головного редактора збірника наукових праць «Вісник 

Національної академії правових наук України» (Національна академія 

правових наук України);  

– член редакційних колегій наукових видань: 

 «Питання боротьби зі злочинністю» (Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса АПрН 

України і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);  



«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (Науково-

дослідний інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокаріуса і 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);  

 Юридичний журнал «Право України»; 

 «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого).  

Проф. Шевчук В. М.: 

– член редколегії Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого); 

– член редколегії збірника  «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики» (Міністерство юстиції України, Харківський Науково-

дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

– член редакційної колегії збірника «Вісник Національної академії 

правових наук України» (НАПрН України, м. Харків); 

– член редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми 

законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого м. Харків). 

К.ю.н., асист. Яремчук В. О.   

 – член редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми 

законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого м. Харків). 

 

 

 

 

 

 

 



 9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ. 

     

   Проф. Шепітько В. Ю.  отримав Почесну грамоту Верховної ради 

України «За особливі заслуги перед Українським народом». 

Проф. Журавель В. А. нагороджений медаллю  «Відзнака Ради 

національної безпеки і оборони України» ІІІ ступеня. 

 Доц. Дудніков А. Л. отримав Подяку Харківського міського голови за 

багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток освіти  науки м. Харкова. 

 Доц. Курман О. В. нагороджений Почесною грамотою ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 

Дня Університету. 

 Асист. Домашенко О. М. отримав Подяку проректора з науково-

педагогічної роботи та стратегічного розвитку та голови Студентського 

Сенату за активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського 

антикорупційного муткорту та інвестиції в розвиток свідомої молоді, 

нетерпимої до корупції. 

 

 

Завідувач кафедри 

 криміналістики     проф. Шепітько В. Ю. 
 

 


