
ЗВІТ

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові  Шевчук Віктор Михайлович.

2. Вчене звання, посада  доктор юридичних наук, професор.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідної роботи – «Інноваційні напрямки 

розвитку концепції тактичних операцій у криміналістиці», 2,0 друк. арк.

4. Тема і обсяг фактично вико-дослідної роботи – «Інноваційні напрямки розвитку 

концепції тактичних операцій у криміналістиці», 4,65 друк. арк.

4.1. Форми впровадження НДР – розділ підручника «Криміналістика», 5 наукових статей та 

4 тези наукових доповідей на конференціях.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – розроблено наукові передумови формування 

інновацій в криміналістичній теорії тактичних операцій.

6. Зв’язок з практикою.

6.5. Підготовка відповідей на запити органів державної влади. Приймав участь у 

підготовці наково-правового висновку на звернення заступника Генерального прокурора України 

– керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н. Холодницького від 26.09.2016 р. № 

06-397 щодо надання рекомендаційних матеріалів та обґрунтованої думки наукового колективу 

щодо тактики виявлення і розкриття незаконого збагачення (ст. 3682 КК України), обсягу та 

предмета доказування при розслідуванні таких злочинів й підтриманні державного обвинувачення.

8. Участь у конференціях, семінарах. 

За звітний період прийняв участь у 5-х конференціях:  

– ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в сучасніи  науці», м. Киі в, 31 

серпня 2016 р.; 

– XVII міжнародній науково-практичній конференції «Развитие науки в XXI веке», м. 

Харьков, 16 вересня 2016 р.; 

– міжнародній науково-практичній конференціі  «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку 

юриспруденції у світовій науці» м. Сладковічево, Словацька Республіка, Сладковічево, 28-29 

жовтня 2016 р.; 

– міжнародній науково-практичній конференції «Концепция развития правового государства 

в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных процессов», 4-5 ноября 2016 г., Кишинев, 

Молдова;

– міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку державності та 

правової системи в сучасній Україні», м. Запоріжжя, 28–29 жовтня 2016  р.  
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9. Видавнича діяльність:

Підручники:

1. Криміналістика: підруч. / кол. авт.: В.Ю. Шепітько,  В.О. Коновалова, В.А. Журавель, 

В.М. Шевчук та ін.: за ред. В.Ю. Шепітька. – [5-те вид., перероб. і доп.]. – К.: Вид дім «Ін Юре», 

2016. – 640 с. – С. 451-471. – 1,1 друк. арк.

Наукові статті:

1. Наукові підходи до розуміння тактико-криміналістичних комплексів та проблеми їх 

практичного застосування // 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, 2016. – Вип. 16. –  

C. 22-33.  (0,6 друк. арк.).

2. Перспективы применения технологического подхода для построения и реализации 

тактических операций в криминалистике   // Legea si Viata.  – Octombrie. – 2016. – № 10 / 2  (298). – 

С. 131-135 (0,5 друк. арк.).

3. Значення тактичних завдань для побудови та реалізації типових тактичних операцій у 

кримінальному провадженні // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – Septembrie. – 2016.– № 5 

(21). – С. 204-207 (0,5 друк. арк.).

4. Система заходів протидії незаконному збагаченню у сучасних умовах // 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, 2016. – Вип. 16. – C.5-16 (0,5/0,125 друк. 

арк.).  

5. Проблемы ситуационного подхода при формировании и реализации тактических 

операций в криминалистике // Інновації в сучасній науці, м. Київ: збірник наукових статей за 

матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції: 31 серпня 2016 року. – К.: Центр 

наукових публікацій, 2016. – С. 176-180 (0,5 друк. арк.).  

Тези наукових доповідей та повідомлень на конференціях:

1. Значение криминалистической ситуалогии для формирования концепции тактических 

операций // Развитие науки в XXI веке: матер. межнар. науч.-практ. конф. (16 сентября 2016, г. 

Харьков. – Х.: НИЦ «Знание», 2016. – С. 129-132 (0,3 друк. арк.).  

2. Проблеми формалізації у криміналістиці // Пріоритетні завдання та стратегії розвитку 

юриспруденції у світовій науці: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016 р., м. 

Сладковічево, Словацька Республіка. – Сладковічево, 2016. – С.          (0,3 друк. арк.).  

3. Функциональная направленность тактических операций: проблемы разработки и 

исследования в криминалистике // «Концепция развития правового государства в Молдове и 

Украине в условиях евроинтеграционных процессов» (4-5 ноября 2016 г., Кишинев, Молдова, – 

Moldova, 2016. – С.279-282 (0,3 друк. арк.).  

4.  Місце тактичних операцій у системі криміналістики: проблеми та перспективи 

дослідження // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: 
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матер. міжн. наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя . – Запоріжжя, 2016. – С.          

(0,3 друк. арк.).   

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

збірника «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (Міністерство юстиції 

України, Харківський Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Заслуж. проф. М.С. 

Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Професор              Шевчук В.М.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики

 (протокол № 3 від 30 листопада 2016 р). 

Зав. лабораторією Дуднікова І.Є.


