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КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2016 РІК 

1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

РОБІТ КАФЕДРИ. 

1.1. Науково-дослідна робота кафедри криміналістики у 2016 році 

здійснювалася відповідно до Цільової комплексної програми «Проблеми 

криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» 

(номер державної реєстрації  № 0111u000956). Наукові керівники програми – 

д.ю.н., проф. Шепітько В.Ю., д.ю.н., проф. Коновалова В.О., д.ю.н., проф. 

Журавель В.А.  

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 

«Інноваційні технології у протидії злочинності», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 41,42 друк. арк. 

Підручники: 

«Криміналістика», 18,6 друк. арк. 

«Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory», 7,12 друк. арк. 

«Вступ до навчального курсу «Криміналістика», 7,02 друк. арк.  

Статті:  

«Консолідація криміналістичних знань в умовах історичних перетворень та 

глобалізації сучасного світу», «Щорічник українського права», № 8, 0,4 

друк. арк. 

«Роль криминалистики в состязательном судебном процессе, 

«Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика», 0,8 

друк. арк. 

«Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах», 



«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», № 16, 0,125 

друк. арк. 

«Problems of teaching criminalistics in Ukraine», Problemy Wspolczesnej 

Kryminalistyki. Tom XX, 0,25 друк. арк. 

 «Problems of Tactics of the Court Investigation Internal Security», 

«Полицейская академия», Т. 7, 0,25 друк. арк. – не увійшла до звіту за 2015 

рік. 

«Особливості кримінально-правової класифікації та розслідування 

незаконного збагачення», «Криміналіст першодрукований», № 13, 0,17 

друк. арк. 

Тези: 

 «Роль судової експертизи у сучасній моделі кримінального судочинства», 

конференція «Теорія і практика судової експертизи», 12 травня 2016 р., м. 

Київ, 0,2 друк. арк. 

Довідкова література: 

«Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори»: словник-

довідник для працівників правоохоронних органів, 3,15 друк. арк. 

«Криміналістика для дітей (середнього та старшого шкільного віку): 

довідник, 3,38 друк. арк. 

2. Журавель В. А., д.ю.н., професор 

«Концептуальні підходи до визначення поняття і структури загальної 

теорії криміналістики», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 7,04 друк. арк. 

 Підручники: 

«Криміналістика», Розділ «Розслідування крадіжок», 1,0 друк. арк. 

«Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory», 1,04 друк. арк.  

Статті: 

«Загальна теорія криміналістики: деякі проблеми формування», 

«Криміналіст першодрукований» № 11, 0,9 друк. арк. (не увійшла до звіту  

за  2015 р.).  

«Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан», «Вісник 



Луганського державного університету внутрішніх справ імені                  

Е.О. Дідоренка», № 1 (73), 0,8 друк. арк.  

«Зміст та структура загальної теорії криміналістики», «Вісник 

Національної академії правових наук України», № 2 (85), 0,9 друк. арк. 

«Technologies of construction of separate Criminalistics methodologies of 

crimes investigation», «Yearbook of Ukrainian law», № 8, 0,9 друк. арк.  

«Поняття та засоби криміналістичного забезпечення розслідування 

корупційних злочинів», «Питання боротьби зі злочинністю», № 32, 0,3 

друк. арк. 

«Природа криміналістики: сучасні наукові концепції», «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики», № 16, 0,6 друк. арк. 

3. Шевчук В.М., д.ю.н., професор 

«Інноваційні напрямки розвитку концепції тактичних операцій у 

криміналістиці», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано  4,65 друк. арк. 

Підручник: 

«Криміналістика», Розділ «Розслідування зґвалтувань», 1,1 друк. арк. 

Статті: 

«Наукові підходи до розуміння тактико-криміналістичних комплексів та 

проблеми їх практичного застосування», «Теорія та практика судової. 

експертизи і криміналістики», № 16, 0,6 друк. арк. 

«Перспективы применения технологического подхода для построения и 

реализации тактических операций в криминалистике»,  «Legea si Viata»,  № 

10/2  (298), 0,5 друк. арк. 

«Значення тактичних завдань для побудови та реалізації типових 

тактичних операцій у кримінальному провадженні», «Jurnalul juridic 

national: teorie şi practică», № 5 (21), 0,5 друк. арк. 

«Система заходів протидії незаконному збагаченню у сучасних умовах», 

«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», №16, 0,25 друк. 

арк. 



«Проблемы ситуационного подхода при формировании и реализации 

тактических операций в криминалистике», «Інновації в сучасній науці», 0,5 

друк. арк.   

Тези: 
«Значение криминалистической ситуалогии для формирования концепции 

тактических операций», конференція «Развитие науки в XXI веке»,16 

сентября 2016 р., 0,3 друк. арк.   

«Проблеми формалізації у криміналістиці», конференція «Пріоритетні 

завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці», 28-29 

жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка, 0,3 друк. арк.   

«Функциональная направленность тактических операций: проблемы 

разработки и исследования в криминалистике», конференція «Концепция 

развития правового государства в Молдове и Украине в условиях 

евроинтеграционных процессов», 4-5 ноября 2016 г., Кишинев, Молдова, 

0,3 друк. арк.   

«Місце тактичних операцій у системі криміналістики: проблеми та 

перспективи дослідження», конференція «Актуальні питання розвитку 

державності та правової системи в сучасній Україні», 28-29 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя,  

0,3 друк. арк.     

4. Іванов В. Г., д.т.н., професор 

«Застосування інноваційних методів інформаційної аналітики у сфері 

захисту інформації», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,2 друк. арк. 

Монографії: 

«Информационные технологи в управлении, образовании, науке и 

промышленности», Розділ «Кодирование изображений на основе фурье- и 

вейвлет-преобразований в терминах jpeg-технологий», 0,5 друк. арк. 

Статті: 

«Статистический анализ эффективности основных преобразований в 

системах сжатия»,  «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку», № 19,  0,35 друк. арк. 



«Інформаційна безпека в сучасному інформаційному суспільстві», 

«Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання», 0,3 друк. арк. 

Тези: 

«Захист інформації засобами комп’ютерної стенографії», конференція 

«Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання»ю, 25 травня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

«Захист авторських прав мультимедійних даних», конференція 

«Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського 

суспільства», 6 жовтня 2016 р., м. Київ, 0,25 друк. арк. 

«Технологічні і правові аспекти електронного цифрового підпису», 

конференція «Права та обов’язки людини у сучасному світі», 11-12 

листопада 2016 р., м. Одеса, 0,3 друк. арк. 

«Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти», 

конференція «Права та обов’язки людини у сучасному світі», 12 листопада 

2016 р., м. Одеса, 0,3 друк. арк. 

5. Дудніков А. Л., к.ю.н., доцент 

«Основи класифікації способів злочинів, які вчинені у сфері економічної 

діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,9 друк. арк. 

Підручник: 

«Криміналістика», Розділ «Розслідування злочинних порушень правил 

безпеки дорожнього руху», 1,4 друк. арк. 

Тези: 

«Про криміналістичний взаємозв’язок обстановки вчинення злочину у 

сфері у сфері економічної діяльності з його способом», конференція 

«Політико-правові реформи та становлення громадського суспільства в 

Україні», 7-8 жовтня 2016 р., м. Херсон, 0,25 друк. арк. 

«Щодо визначення структури способів злочинів, які вчиняються у сфері 

економічної діяльності», конференція «Концепция развития правового 

государства в Молдове и Украине в условиях евроинтеграционных 



процессов», 4-5 листопада 2016 р. м. Кишинів, 0,25 друк. арк. 

6. Булулуков О. Ю., к.ю.н., доцент 

«Інновації при здійсненні оптимізації тактичних рішень в криміналістиці», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,6 друк. арк. 

Статті: 

«Об’єкти і суб’єкти тактичних рішень у криміналістиці», «Проблеми 

законності», № 132, 0,5 друк. арк. 

«Оптимізація тактичних рішень: суб’єктивна та об’єктивна 

обумовленість», «Проблеми законності», № 133, 0,5 друк. арк. 

«Функції тактичних рішень у криміналістиці», «Вісник Національної 

академії правових наук України», № 1 (84), 0,5 друк. арк. 

«Цели и задачи тактических решений в криминалистике», «Legea si viata», 

№12/3 (288), 2015 – C. 15-18, 0,5 друк. арк. (не увійшла до звіту за 2015 р.). 

Тези: 

«Оптимізація тактичних рішень при розслідуванні злочинів», конференція 

«Юридичні науки: проблеми та перспективи», 24-25 червня 2016 р., м. 

Запоріжжя, 0,2 друк. арк. 

«Інновації в рішенні тактичних завдань розслідування злочинів», 

конференція «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», 

26-27 серпня 2016 р, м. Запоріжжя, 0,2 друк. арк. 

«Оптимізація слідчої діяльності: історичний аспект», конференція 

«Сучасна наукова дискусія: питання юриспруденції», 21-22 жовтня 2016 р., 

м. Запоріжжя, 0,2 друк. арк. 

7. Марушев А. Д., к.ю.н., доцент 

«Особливості криміналістичної характеристики кримінального 

банкрутства», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 

«Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до 

банкрутства», «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 



Каразіна», № 22, 0,5 друк. арк. 

«Особливості визначення елементів криміналістичної характеристики в 

процесі розслідування злочинів, пов’язаних з кримінальним 

банкрутством»,  «Юридичний науковий електронний журнал», № 6, 0,7 

друк. арк. 

«Особливості проведення слідчого огляду в процесі кримінального 

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

№ 16, 0,6 друк. арк. 

8. Чорний Г. О., к.ю.н., доцент 

«Проблеми формування криміналістичної характеристики злочинів 

терористичної спрямованості», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

«Особливості тактики дії спеціаліста при огляді місця події, пов’язаного з 

вибухом», «Вісник Харківського національного університету ім.             

В.Н. Каразіна»,  № 21, 0,5 друк. арк. 

«Огляд  місця вчинення вибуху при розслідуванні  тероризму: тактичні    

аспекти», «Вісник Харківського національного університету ім.                  

В.Н. Каразіна», № 22, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Особливості тактики огляду місця вибуху при розслідуванні тероризму», 

конференція «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення», 21 жовтня  2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

«Інформаційна безпека  в умовах боротьби з тероризмом», конференція 

«Інформаційна безпека; європейські орієнтири та перспективи для 

України», 25 листопада 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк. 

9. Курман О. В., к.ю.н., доцент 

«Класифікація способів злочинних посягань щодо інформаційної безпеки», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

 



Статті: 

«Відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, як предмет 

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

«Проблемні питання призначення ревізій у кримінальному судочинстві в 

умовах сучасних реалій законодавства», «Порівняльно-аналітичне право», 

№ 3, 0, 5 друк. арк. 

Тези: 

«Проблемні питання визначення та охорони відомостей, що становлять 

комерційну таємницю як предмету злочинного посягання», конференція 

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», 26-27 серпня 

2016 р., м. Запоріжжя, 0, 25 друк. арк. 

«Щодо ефективності розслідування злочинних посягань на відомості, що 

становлять комерційну або банківську таємницю», конференція «Розвиток 

державності та права в Україні: реалії та перспективи», 16-17 вересня 2016 

р., м. Львів, 0, 25 друк. арк. 

10. Веліканов С. В., к.ю.н., доцент 

«Встановлення причинно-наслідкових зв’язків на досудовому 

розслідуванні з використанням засобів криміналістичної тактики», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк. 

Статті: 

«Часова ознака причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці»,   «Теорія 

та практика судової експертизи і криміналістики», № 16, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

«Ознаки причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці», конференція 

«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних 

відносин», 11-12 березня 2016 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

«Виявлення криміналістичних ознак використання криптовалют у вчиненні 

кіберзлочинів», конференція «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні», 19 квітня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Формальні ознаки причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці», 



конференція «Розвиток сучасного права в умовах глобальної 

нестабільності», 9-10 вересня 2016 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

«Протидія контамінації електронних слідів при проведенні слідчих 

(розшукових) дій», конференція «Досудове розслідування: актуальні 

проблеми та шляхи їх вирішення», 21 жовтня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. 

арк. 

«Необхідні та достатні умови у встановленні причинно-наслідкового 

зв’язку в криміналістиці», конференція «Права та обов’язки людини у 

сучасному світі», 11-12 листопада 2016 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

11. Семеногов В. В, к.ю.н., доцент 

«Поняття та види протидії розслідуванню злочинів у криміналістиці», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Спосіб приховування злочинів як форма протидії розслідуванню», 

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

«Генезіс та сучасні погляди щодо поняття «протидія розслідуванню 

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

Тези: 

«Поняття «протидія розслідуванню злочинів: проблеми та погляди», 

конференція «Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації», 29-

30 листопада 2016 р., м. Чернівці, 0,3 друк. арк.  

12. Білоус В. В., к.ю.н., доцент 

«Тактичні засади формування інформаційних технологій у 

криміналістиці», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 11,87 друк. арк. 

Підручник: 

«Криміналістика» (§ 2,3,5 розділу «Загальні положення криміналістичної 

техніки», § 2 розділу 6 «Судова фотографія та відеозапис», § 4-6,8 10 

розділу «Судова балістика та криміналістична вибухотехніка», § 2 розділу 



«Кримінальна реєстрація», § 1,2 розділу «Сутність та види слідчих 

(розшукових) і судових дій»), 4,2 друк. арк. 

Статті: 

«Інформаційні технології запобігання та протидії злочинам у сфері 

господарської діяльності», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 15, 0,5 друк. арк.(не увійшла до звіту за 2015 р.). 

«Військовий облік військовозобов’язаних і призовників в умовах збройної 

агресії проти України: проблеми криміналістичної ідентифікації», 

«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», № 17, 0,5 

друк. арк. (не увійшла до звіту за 2015 р.). 

«Тактика і стратегія захисту бізнесу в умовах реформування 

правоохоронних і контролюючих органів», «Лакокраска.UA», 0,5 друк. 

арк. 

«Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах 

глобального зростання терористичної загрози», «Право і суспільство», № 

2, 0,6 друк. арк. 

«Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і 

шляхи їх вирішення», «Право і суспільство», № 4, 0,6 друк. арк. 

«Аерофото- і космічна зйомка як інноваційні напрями розвитку 

криміналістичної техніки», Visegrad journal on human rights, № 3, 0,5 друк. 

арк. 

«Безпілотні літальні апарати: інтегрованість у життєдіяльність суспільства 

й держави та використання в криміналістичній практиці», «Науковий 

вісник Херсонського державного університету», № 4, 0,5 друк. арк. 

«Особливості впровадження в криміналістичну практику безпілотних 

літальних технологій, апаратів і систем», «Національний юридичний 

журнал: теорія і практика», № 5, 0,5 друк. арк. 



«Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх значення для 

криміналістичної практики», «Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики», № 16, 0,5 друк. арк. 

«Система заходів протидії незаконному збагаченню у сучасних умовах», 

«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», № 16, 0,5/0,12 

друк. арк. 

«Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення Національної 

поліції України», «Криміналіст першодрукований», № 12, 1,0 друк. арк. 

«Особливості кримінально-правової класифікації та розслідування 

незаконного збагачення», «Криміналіст першодрукований», № 13, 0,17 

друк. арк. 

Тези: 

«Загальна біометрична паспортизація у контексті боротьби з міжнародним 

тероризмом», конференція «Právna veda a prax výzvy moderných eurôpskych 

integračných procesov», 27–28 ноября 2015 р., м. Братислава, Республіка 

Словакія,  0,2 друк. арк. (не увійшли до звіту за 2015 р.). 

«Інформаційні технології забезпечення безпеки суб’єктів виборчого 

процесу», конференція «Актуальна юриспруденція», 10 грудня 2015 р., м. 

Київ, 0,2 друк. арк.(не увійшли до звіту за 2015 р.). 

«Про взаємодію вчених-криміналістів з громадянським суспільством з 

метою реформування України», конференція «Актуальна юриспруденція», 

25 лютого 2016 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

«Проблеми законодавчого регулювання військового обліку і 

криміналістичної ідентифікації військовозобов’язаних», конференція «Нові 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті», 26-27 

лютого 2016 р., м. Одеса, 0,2 друк. арк. 

«Євроінтеграційний контекст криміналістичних проблем розбудови 

національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства», конференція «О nouă perspectivă a proceselor de integrare 

Europeană a Moldovei i Ucrainei: aspectul juridic», 25-26 березня 2016 р.,  

Кишинів, Молдова, 0,2 друк. арк. 



«Роль засобів криміналістики у протидії кіберзлочинності», конференція 

«Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні», 19 

квітня 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

«Комплексна ідентифікаційна реформа крізь призму потреб органів 

кримінальної юстиції», круглий стіл «Теорія і практика судової 

експертизи», травень 2016 р., м. Київ, 0,2 друк. арк. 

«Криміналістичне значення метаданих цифрової фотографії»,                  

конференція «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні 

напрями досліджень», 13-14 травня 2016 р., м. Запоріжжя, 0,2 друк. арк.  

«Актуальні питання реформування юридичної освіти та професійної 

підготовки юристів в Україні», конференція «Innovative educational 

technologies: European Union expeirence and its implementation to the training 

of lawyers»  10-13 серпня, 2016 р., м. Братислава, Республіка Словакія, 0,2 

друк. арк. 

«Інформаційні технології запобігання порушенням законотворчої 

процедури», конференція «Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу», 3-4 

червня 2016 р., м. Херсон, 0,2 друк. арк. 

13. Мусієнко О. Л., к.ю.н., доцент 

«Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються за допомогою 

обману» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті:  

«Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою 

обману, як елемент окремої криміналістичної методики», «Visegrad Journal 

on Human Rights», № 5, 0,7 друк. арк. 

«Типовы слідчі ситуації під час розслідування злочинів, що вчиняються за 

допомогою обману», «Актуальні проблеми держави і права», № 77, 

0,5друк. арк. 

Тези: 

«Особливості застосування  тактичних операцій при розслідуванні 



злочинів, що вчиняються за допомогою обману», конференція «Актуальні 

проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-

розшукової діяльності»,  9 грудня 2016 р., м. Одеса, 0,3 друк. арк. 

«Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

совершаемых с помощью обмана», конференція «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України», 9 – 10 грудня, 2016 р., м. Херсон, 

0,3 друк. арк. 

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

«Пізнавальна функція в розслідуванні злочинів», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Перевірка показань на місці як процес пізнання», «Підприємництво, 

господарство і право», № 6, 0,5 друк. арк. 

«Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на 

місці», «Підприємництво, господарство і право», № 7, 0,5 друк. арк. 

«Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення», 

«Підприємництво, господарство і право», № 8, 0,5 друк. арк. 

15. Фунікова О. В. к.ю.н., доцент 

«Комунікативність як важливий елемент процесуальної діяльності», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Криміналістичні аспекти психофізіологічних досліджень», «Порівняльно-

аналітичне право», № 5, 0,4 друк. арк. 

«Психологічні процеси у пенітенціарному середовищі», «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету», № 17, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Проблеми застосування поліграфу в криміналістиці», конференція 

«Пріоритетні напрями модернізації системи права України»,  23-24 грудня 

2016 р., м. Запоріжжя, 0,3 друк. арк. 

«Криміналістичні особливості пенітенціарного середовища», конференція 



«Модернізація правових інститутів: вимоги часу», 8 грудня 2016 р., м. 

Київ, 0,3. друк. арк. 

16. Костенко М.В., к.ю.н, доцент 

«Використання даних психології в сфері криміналістичної протидії 

організованій злочинності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Типы и причины конфликтных ситуаций при расследовании 

преступлений, совершаемых организованными преступными группами»,             

«Legea si Viata», 0,5 друк. арк. 

«Конфликтные ситуации при расследовании преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами», «Теоретические и 

практические аспекты развития юридической науки», № 3, 0,5 друк. арк.     

Тези: 

 «Щодо дослідження вогнепальної зброї в сфері криміналістичної протидії 

організованій злочинності», конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення», 22-23 

липня 2016 р., м. Запоріжжя, 0,25 друк. арк.     

«Межгрупповые и внутригрупповые конфликты в коллективах 

осужденных», конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», 

15 вересня-15 жовтня 2016 р., м. Харків, 0,25 друк. арк.       

17. Капустіна М. В., к.ю.н., доцент 

«Організаційно-тактичні та методико-криміналістичні засоби забезпечення 

розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги: поняття, 

ознаки, значення», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,05 друк. арк. 

Підручник: 

Криміналістика, § 3 розділу «Розслідування вбивств», (§ 2 розділу 

«Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання)», розділ 

«Розслідування грабежів і розбоїв» 0,55 друк. арк. 



Статті: 

«Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми унормування та 

застосування», «Науковий вісник Херсонського державного університету»,  

№ 5, 0,7 друк. арк. 

«Лікарська таємниця: поняття та нормативно-правове регулювання», 

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції», № 6, 0,8 друк. арк.  

18.  Алєкєсйчук В. О., к.ю.н., доцент 

«Історія формування та сучасний стан засобів методико-криміналістичного 

забезпечення судової діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,75 друк. арк. 

Підручник: 

Криміналістика, § 3 розділу «Сутність та види слідчих (розшукових) і 

судових дій», § 9 розділу «Допит», § 1розділу «Обшук», 0,9 друк. арк. 

Статті: 

«Криміналістична методика судового розгляду у кримінальному 

провадженні (місце в системі криміналістики)», «Право і суспільство», № 

6, 0,45 друк. арк.  

Тези: 

«Щодо проблем криміналістичного забезпечення судової діяльності в 

сучасних умовах в Україні», конференція «Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства», 25-26 

листопада 2016 р, м. Дніпро, 0,2 друк. арк. 

«Методико-криміналістичне забезпечення судового розгляду у 

кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи розвитку», 

конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності», 9 грудня 2016 р., м. 

Одеса, 0,2 друк. арк. 

19. Ломоносов Ю. В., к.т.н., доцент 

«Імовірнісна модель і нечітка класифікація вертикальних елементів рядка 

зображення тексту та можливість їх застосування в судовій експертизі», 

1,5 друк. арк. 



Опубліковано 3,66 друк. арк. 

Монографія: 

«Информационные технологии в управлении, образовании, науке и 

промышленности», Розділ «Алгоритм нечеткой классификации 

вертикальных элементов строки для сжатия изображения текста», 0,9 друк. 

арк. 

Статті: 

 «Проблемы цифрового преобразования и автоматического перевода 

текста», «Науковий огляд», №3 (24),0,84/0,42 друк. арк. 

«Эффективный метод представления и трансляции цифровых 

библиотечных фондов в современном информационном пространстве», 

«Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання», 1,08 друк. арк. 

«Анализ эффективности унитарных преобразований в алгоритмах сжатия 

данных», Innovative solutions in modern science. Dubai, № 7 (7), 0,95 друк. 

арк. 

Тези: 

«Алгоритм нечеткой классификации вертикальных элементов строки для 

сжатия изображения текста», конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку ІТ-індустрії», 28 - 29 квітня 2016 р., м. Харків, 0,07 друк. арк. 

«Захист і безпека цифрових творів у сучасному інфопросторі», конференція 

«Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання»,25 травня 2016 р., м. Харків, 0,24 друк. арк. 

20. Мазниченко Н. І., ст. викладач 

«Аналіз та вибір сучасних методів ідентифікації користувачів 

інформаційних систем», 1,0 друк. арк. 

Опубліковано 1,39 друк. арк. 

Монографія: 

«Информационные технологии в управлении, образовании, науке и 

промышленности», Раздел «Кодирование изображений на основе фурье- и 

вейвлет-преобразований в терминах jpeg-технологий», 0,5 друк. арк.  



Статті: 

«Статистический анализ эффективности основных преобразований в 

системах сжатия», «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку», № 19, 0,3 друк. арк.) (не увійшла до звіту 2015 р.). 

Тези: 

«Використання методів текстової стеганографії для захисту авторських прав 

власників електронних документів», конференція  «70-та науково-технічна 

конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та 

студентів» 1-3 грудня 2015 р., м. Одеса, 0,13 друк. арк.  (не увійшла до звіту 

2015 р.). 

«Кодирование изображений на основе фурье- и вейвлет-преобразований в 

терминах jpeg-технологий», конференція «Проблемы и перспективы 

развития ИТ-индустрии», 28-29 квітня 2016 р. м. Харків, 0,06 друк. арк. 

«Захист інформаційних ресурсів комп’ютерних систем від 

несанкціонованого доступу на основі систем ідентифікації», конференція 

«Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні», 19 

квітня 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк.  

«Комп’ютерний аналіз змісту електронних документів», конференція 

«Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та 

правового виховання», 25 травня 2016 р., м Харків, 0,1 друк. арк.  

«Використання динамічних біометричних характеристик для підвищення 

надійності ідентифікації користувачів комп’ютерних систем», конференція 

«Сучасні наукові дослідження», 15-16 вересня 2016 р., м. Чернівці, 0,1 друк. 

арк.  

21. Синчук О. В., к.ю.н., асистент 

«Психологічні інновації криміналістичної тактики», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  0 друк. арк. 

22. Яремчук В. О., к.ю.н., асистент 

«Залучення спеціаліста до  кримінального провадження», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

 



Статті: 

«Взаємодія слідчого та спеціаліста під час слідчих (розшукових) дій», 

«Науковий вісник Херсонського державного університету», № 5, 0,5 друк. 

арк. 

«Роль спеціаліста у проведенні допиту», «Проблеми законності», № 135, 0,5 

друк .арк. 

«Організаційні засади участі спеціаліста у проведенні обшуку», «Теорія і 

практика правознавства», № 2 (10), 0,5 друк. арк. 

23. Латиш К. В., к.ю.н., асистент 

«Використання інноваційних технологій при проведені слідчих      

(розшукових) дій під час розслідування вандалізму», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

«Розслідування вандалізму: тактичні операції пошукового рівню», «Право і 

суспільство», № 5, 0,5 друк. арк. 

«Тактичні операції діагностичного рівню під час розслідування вандалізму», 

«Науковий вісник Ужгородського Національного університету», № 40, 0,5 

друк. арк. 

«Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у ході 

проведення тактичної операції «Радикал» під час розслідування вандалізму», 

«Право і суспільство», № 6, 0,5 друк. арк.  

24. Колеснікова І.А. ,к.ю.н.,  асистент 

«Наукові передумови формування тактичних моделей», 1, 5 друк. арк. 

     Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Статті: 

«Моделювання події злочину під час допиту свідків», «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики», № 16, 0,8 друк. арк. 

«Окремі проблеми відтворення події злочину під час допиту свідків», 

Jurnalul juridic national teorie si practica», № 6 (22), 0,8 друк. арк. 

 

 



25. Спасенко К. О., к.ю.н., асистент 

«Криміналістична класифікація злочинів проти безпеки виробництва»,  1, 5 

друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

        Статті: 

«Особливості проведення допиту при розслідуванні порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», «Часопис 

Київського університету права», № 3, 0,5 друк. арк. 

«Залучення експертів і призначення судових експертиз при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики», № 

16, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

«Деякі аспекти призначення судово-медичної експертизи при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у XXI столітті», 21-22 жовтня 2016 р., м. Львів, 0,25 друк. 

арк.  

«Окремі питання проведення огляду місця події при розслідуванні 

порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», конференція «Права та обов’язки людини у сучасному світі», 

11-12 листопада 2016 р., м. Одеса, 0,25 друк. арк. 

26. Домашенко О. М.,  асистент 

«Проблеми запобігання тактичних помилок у слідчий діяльності», 1,0 друк. 

арк. 

       Опубліковано 1,1 друк. арк. 

       Статті: 

«Тактичні помилки у слідчий діяльності; їх види і класифікація», «Питання 

боротьби зі злочинністю»,  № 32, 0,8 друк. арк. 

 

 



Тези: 

«Криміналістичні інновації як фактор попередження тактичних помилок в 

слідчий діяльності», інтернет-конференція «Актуальна юриспруденція», 08 

грудня 2016 р., м. Київ, 0,3 друк. арк.арк. 

27. Баранчук В. В., асистент 

«Роль рефлексивної компетенції слідчого на процес формування 

психологічного контакту при допиті», 1,0 друк.  

Опубліковано 1,1 друк. арк. 

Статті: 

«Проблеми побудови системи тактичних прийомів, що спрямована на 

встановлення психологічного контакту при допиті», «Jurnalul juridic national: 

teorie şi practică», Т. 22, 0,8 друк. арк. 

Тези: 

«Проблеми реалізації систем тактичних прийомів установлення 

психологічного контакту при допиті», конференція «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України», 9-10 грудня 2016 р., 0,3 друк. арк. 

1.3. Не виконав план НДР за 2016 рік к.ю.н., асистент Синчук О.В.  

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. 

1.6. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на науково-

практичний твір «Профіль вбивці» (проф. Шепітько В.Ю., проф.            



Журавель В.А., доц. Авдєєва Г.К.). Зареєстровано Державною службою 

інтелектуальної власності України 26.08.2016 р., № 67454. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці 

криміналістичних засобів, формуванні концептуальних засад діяльності органів 

кримінальної юстиції: 

– розроблено та запропоновано систему новітніх криміналістичних засобів 

протидії злочинності в сучасних умовах (проф. Шепітько В.Ю.); 

  – запропоновано концептуальні підходи до формування змісту та 

структури загальної теорії криміналістики  (проф. Журавель В.А.); 

– розроблено наукові передумови формування інновацій в криміналістичній 

теорії тактичних операцій (проф. Шевчук В.М.); 

– отримали подальший розвиток та узагальнення методи, моделі та 

інформаційні технології кодування зображень на основі перетворень та 

класифікації, методи захисту мультимедійних даних на основі інноваційних 

методів стеганографії і несиметричного шифрування, теоретичні та практичні 

питання створення та використання інформаційних систем безпеки (проф. 

Іванов  В. Г.); 

–  досліджено теоретичні основи класифікації та запропоновані підходи до 

їх реалізації стосовно способів злочинів, які вчинені у сфері економічної 

діяльності; обґрунтовано й запропоновано нові можливості для класифікації 

способів злочинів, які вчинені у сфері економічної діяльності (доц.         

Дудніков А. Л.); 

 – визначено інноваційні підходи щодо оптимізації тактичних рішень в 

криміналістиці (доц. Булулуков О. Ю.); 

– запропоновано новий науковий підхід до розуміння та типізації 

елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з 

кримінальним банкрутством (доц. Марушев А. Д.); 

– визначено елементи криміналістичної характеристики злочинів 

терористичної спрямованості та розглянуті проблемні питання побудови, 

архітектоніки  та практичного використання елементів зазначеної видової 

криміналістичної характеристики, надано пропозиції щодо особливостей 



тактики огляду та дій спеціаліста, використання спеціальних знань при 

розслідуванні злочинів терористичної спрямованості (доц. Чорний Г. О.); 

– досліджено способи злочинних посягань на відомості в електронно-

обчислюваних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах і запропоновано їх класифікацію (доц. Курман О. В.); 

– запропоновано підходи до використання засобів криміналістичної тактики 

у встановленні причинно-наслідкових зв’язків (доц. Веліканов С. В.); 

–  проаналізовано поняття протидії розслідуванню злочинів, розглянуто їх 

види та адаптовано до сучасних умов розслідування злочинів (доц. Семеногов 

В. В.); 

– досліджено значення та функції різних прогресивних науково-технічних 

засобів та інформаційних технологій і запропоновано напрями і способи їх 

ефективного використання з метою забезпечення розкриття і досудового 

розслідування злочинів, судового провадження і запобігання злочинам; 

започатковано упровадження у криміналістичну практику безпілотних 

літальних технологій на наукових засадах (доц. Білоус В. В.);  

–  встановлено класифікаційні ознаки злочинів, що вчиняються за 

допомогою обману та запропоновано слідчі ситуації при розслідуванні даних 

видів злочинів (доц. Мусієнко О. Л.); 

– визначено особливості реалізації пізнавальної функції при проведенні 

слідчих (розшукових) дій (доц. Негребецький В. В.); 

 – визначено значення комунікативності в межах процесуальної діяльності 

та досліджено криміналістичні аспекти комунікативності в тактиці слідчих дій 

(доц. Фунікова О. В.); 

– визначено та встановлено ознаки організаційно-тактичних та методико-

криміналістичних засобів забезпечення розслідування злочинів у сфері 

медичної допомоги (доц. Капустіна М. В.); 

– досліджено поняття конфліктних ситуацій при розслідуванні злочинів, що 

вчиняються організованими злочинними групами та в колективах засуджених, 

визначено типи таких конфліктних ситуацій, наведено причини їх виникнення, 

проаналізовано основні стилі поведінки в цих ситуаціях (доц. Костенко М. В.); 



– виокремлено та проаналізовано основні наукові позиції (в їх історичному 

процесі та на сучасному етапі) щодо визначення практичної потреби 

формування засобів методико-криміналістичного забезпечення судового 

розгляду у кримінальному провадженні; сформульовано авторську позицію у 

розв’язанні зазначених питань та визначено перспективи подальших наукових 

розробок у цьому напрямі (доц. Алєкєсєйчук В. І.); 

– запропоновано новий метод стиску бітонального зображення тексту, де в 

якості основних елементів обробки розглядаються не зв’язні символи 

зображення тексту, а вертикальні елементи рядка. Представлена імовірнісна 

модель і алгоритм статистичного аналізу і класифікації вертикальних елементів 

рядка (доц. Ломоносов Ю. В.); 

– проведено огляд джерел за проблемою ідентифікації особи користувача 

інформаційних комп’ютерних систем, визначено сучасний стан в цій сфері, 

зроблено аналіз всіх підходів до ідентифікації користувачів. На основі 

проведеного аналізу запропоновані рекомендації щодо вибору  підходящого 

підходу в залежності від кожної конкретної ситуації. 

– визначено сучасний стан ідентифікації особи користувача інформаційних 

комп’ютерних систем; зроблено аналіз всіх підходів до ідентифікації 

користувачів та запропоновано рекомендації щодо вибору  підходящого 

підходу в залежності від кожної конкретної ситуації (ст. викладач Мазниченко 

Н. І.); 

– визначено особливості залучення спеціаліста стороною захисту та участі 

групи спеціалістів у проведенні слідчих (розшукових) дій; розкрито окремі 

питання участі спеціаліста при проведенні допиту; досліджено організацію 

залучення спеціаліста при проведені обшуку та запропоновано форми 

допомоги, що може надавати спеціаліст під час обшуку (к.ю.н.,асист.        

Яремчук В. О.); 

 – визначено ситуації співвідношення результатів рефлексивного 

мислення слідчого та допитуваного та встановлено особливості виникнення 

перекручень у показаннях допитуваних на стадії відтворення (к.ю.н., асист. 

Колеснікова І. А.); 



–  сформульовано концептуальні підходи до формування криміналістичної 

характеристики злочинних порушень правил безпеки при виконанні робіт з 

підвищеною небезпекою та визначено основні елементи криміналістичної 

характеристики злочинних порушень правил безпеки в перебігу виконання 

робіт з підвищеною небезпекою (к.ю.н., асист. Спасенко К.О.); 

– розроблено трирівневу концепцію проміжних (локальних) тактичних 

завдань та запропоновано тактичні операції, спрямовані на їх вирішення. 

Сформовано криміналістичні рекомендації проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу (к.ю.н., асист. Латиш К.В.); 

– сформульовано основи рефлексивної взаємодії між слідчим 

(прокурором) та допитуваним, здійснено побудову системи тактичних прийомів 

установлення психологічного контакту, надано криміналістичні рекомендації 

щодо підвищення ефективності застосування інформаційних технологій у 

конфліктних ситуаціях допиту (асист. Баранчук В.В.); 

 –  запропоновано класифікацію тактичних помилок у слідчий діяльності та 

розроблені рекомендації, спрямовані на їх запобігання (асист.             

Домашенко О.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 

 ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри в законотворчій діяльності. 

Надано зауваження та пропозиції щодо проектів Законів України: 

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо генетичної 

ідентифікації військовослужбовців)» (реєстр. № 2001а від 03.06.3015 р.); 

– «Про розвиток галузевої науки» (реєстр. № 4237); 

– «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» (реєстр. № 

2504а від 13.08.2015 р.); 

–  «Про вищу раду правосуддя» (реєстр.  № 5180). 

Надано зауваження та пропозиції щодо Законів України: 

– «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (реєстр. 2126-

А»); 

– «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 4685);  

– «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з 

метою розвитку телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4159).   

Крім того надано: 

– Голові Комітету Верховної ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності науковий висновок щодо 

обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про 

доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями 

щодо використання поліграфа (детектора брехні)»; 

– зауваження та пропозиції щодо проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про функціонування системи фіксації правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі»; 

  – пропозиції щодо оновлення Концепції державної політики у сфері 

боротьби з організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України 

від 21 жовтня 2011 року № 1000/201; 

– пропозиції щодо Концепції правового забезпечення національної 

безпеки України та Стратегії інноваційного розвитку України.  

2.3. Проф. Шепітько В. Ю. є членом Науково-консультативної ради 



Вищого спеціалізовано суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ. 

  2.6. 01.03. 2016 р. кафедрою криміналістики сумісно з Інститутом 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

проведено міжрегіональний круглий стіл «Тенденції криміналістики в сучасних 

умовах».  

2.7. Участь викладачів у конференціях: 

Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, 
назва, місто 

Кількість викладачів, 
які взяли участь 

Міжнародні 
1. 25 лютого 2016 р. міжнародна науково-

практична конференція «Людина, 
суспільство і держава в умовах реформ 
та інновацій», м. Київ. 

1 

2. 11-12 березня 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Сутність та значення впливу 
законодавства на розвиток суспільних 
відносин», м. Одеса. 

1 

3. 19 квітня 2016 р. міжнародний круглий 
стіл «Міжнародні стандарти з 
кібербезпеки та їх застосування в 
Україні», м. Харків.  

5 

4. 28-29 квітня 2016 р. VІІI міжнародна 
науково-практична конференція 
«Проблемы и перспективы развития 
ИТ-индустрии», м. Харків. 

2 

5. 19-20 травня 2016 р. міжнародний 
Східноєвропейський форум з правової 
реформи «20 років Конституції 
України: Європейська правова 
традиція і український контекст – 
виміри правової реформи», м. Харків. 

1 

6. 25 травня 2016 р. міжнародна інтернет-
конференція «Безпекове інноваційне 
суспільство: взаємодія у сфері правової 
освіти та правового виховання», м. 
Харків. 

3 



7. 13-14 травня 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Юридична наука в ХХІ столітті: 
перспективні та пріоритетні напрями 
досліджень», м. Запоріжжя. 

1 

8. 19-20 травня 2016 р міжнародна 
науково-практична конференція «20 
років Конституції України: 
європейська правова традиція і 
український контекст  виміри 
правової реформи», м. Харків. 

1 

9. 3-4 червня 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Особливості нормотворчих процесів в 
умовах адаптації законодавства 
України до вимог Європейського 
Союзу», м. Херсон. 

1 

10.  22-23 липня 2016 р., міжнародна 
науково-практична конференція 
«Правове регулювання суспільних 
відносин: актуальні проблеми та 
вимоги сьогодення», м. Запоріжжя 

1 

11. 31 серпня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція «Інновації в 
сучасній науці», м. Київ. 

1 

12. 16 вересня 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Развитие науки в XXI веке», м. 
Харків. 

1 

13. 9-10 вересня 2016 р., міжнародна 
науково-практична конференція 
«Розвиток сучасного права в умовах 
глобальної нестабільності», м. Одеса. 

1 

14. 15-16 вересня 2016 р., ХLІV 
міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні наукові 
дослідження», Чернівці. 

1 

15. 16-17 вересня 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Розвиток державності та права в 
Україні: реалії та перспективи», м. 
Львів. 

1 

16. 21-22 жовтня 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Актуальні завдання та напрями 

1 



розвитку юридичної науки у XXI 
столітті», м. Львів.  

17. 28-29 жовтня 2016 р. міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні 
питання розвитку державності та правової 
системи в сучасній Україні», м. Запоріжжя . 

1 

18. 11-12 листопада 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Права та обов’язки людини у 
сучасному світі», м. Одеса. 

2 

19. 25-26 листопада 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інтеграція юридичної науки і 
практики як основа сталого розвитку 
вітчизняного законодавства», м. 
Дніпро. 

2 

20. 25 листопада 2016 р. міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інформаційна безпека; європейські 
орієнтири та перспективи для 
України», м. Харків. 

1 

21. 29-30 листопада 2016 р. ХLIХ 
міжнародна науково-практична 
конференція «Соціально-економічний 
розвиток в умовах глобалізації», м. 
Чернівці. 

1 

22. 8 грудня 2016 р. міжнародна юридична 
науково-практична Інтернет-
конференція «Актуальна 
юриспруденція», м. Київ. 

1 

23. 8 грудня 2016 р. міжнародна юридична 
науково-практична конференція 
«Модернізація правових інститутів: 
вимоги часу», м. Київ.  

1 

24. 9 грудня 2016 р.  міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні 
проблеми кримінального права, 
процесу, криміналістики та 
оперативно-розшукової діяльності», м. 
Одеса. 

3 

Всеукраїнські 
1. 26-27 лютого 2016 р. всеукраїнська 

науково-практична конференція «Нові 
завдання та напрями розвитку 
юридичної науки у ХХІ столітті», м. 

1 



Одеса. 

2. 9-11 лютого 2016 р. щорічна 
українська конференція 
ЛАКОКРАСКА,UA, р., м. Ірпінь 

1 

3. Травень 2016 р. всеукраїнський 
круглий стіл «Теорія і практика 
судової експертизи», м. Київ. 

1 

4. 08 червня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Теорія і практика юридичної 
відповідальності за правопорушення в  
інформаційній сфері», м. Київ.  

 

1 

5. 24-25 червня 2016 р всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Юридичні науки: проблеми та 
перспективи», м. Запоріжжя.  

1 

6. 26-27 серпня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Інтеграція юридичної науки і 
практики в сучасних умовах», м. 
Запоріжжя.  

2 

7. 15 вересня-15 жовтня 2016 р. IХ 
всеукраїнська науково-практична 
конференція «Теорія та практика 
сучасної юриспруденції», м. Харків 

1 

8. 7-8 жовтня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Політико-правові реформи та 
становлення громадського суспільства 
в Україні», м. Херсон. 

1 

9. 21 жовтня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Досудове розслідування: актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення», м. 
Харків. 

2 

 21-22 жовтня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Сучасна наукова дискусія: питання 
юриспруденції», м. Запоріжжя. 

1 

10. 15 жовтня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція «Від 
громадського суспільства до правової 
держави. Проблеми та перспективи 

1 



впровадження нового КПК України»  
м. Харків. 

11. 19 жовтня 2016 р. VІІ всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Протидія злочинності: теорія та 
практика», м. Київ.  

1 

12. 9-10 грудня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Тенденції та пріоритети 
реформування законодавства 
України», м. Херсон. 

3 

13. 23-24 грудня 2016 р. всеукраїнська 
науково-практичної конференції  
«Пріоритетні напрями модернізації 
системи права України», м. Запоріжжя. 

1 

 

2.8. Участь викладачів у зарубіжних конференція: 

  1) IX з’їзд кафедр криміналістики в межах Міжнародного фестивалю 

криміналістики в Варшавському університеті (28-29 вересня 2016 р., м. 

Варшава, Польща) – проф. Шепітько В.Ю. 

 2) «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика» 

(29-30 сентября 2016 г., г. Вильнюс) – проф. Шепітько В. Ю 

  3) «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій 

науці» (28-29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка. – проф. 

Шевчук В.М. 

 4) «Концепция развития правового государства в Молдове и Украине в 

условиях евроинтеграционных процессов» (4-5 листопада 2016 р., м. Кишинів, 

Республіка Молдова) – проф. Шевчук В. М., доц. Дудніков А. Л., доц. Білоус 

В.В. 

 5) «О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei i 

Ucrainei: aspectul juridic» (25-26 березня 2016 р., м. Кишинів, Молдова) – доц. 

Білоус В.В. 

 6) «Innovative educational technologies: European Union expeirence and its 

implementation to the training of lawyers»  (10-13 серпня, 2016 р., м. Братислава, 

Республіка Словакія) – доц. Білоус В.В. 



 7) «Теоретические и практические аспекты развития юридической науки», 

г. Ростов-на-Дону, 11 августа 2016 г. – доц. Костенко М.В. 

8) «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» (5-6 жовтня 

2016 р., м. Мінськ) – доц. Авдєєва Г.К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

За звітний період кафедрою криміналістики опубліковано: 

 3.1 Монографії. 

 1. Информационные технологии в управлении, образовании, науке и 

промышленности: монография / под ред. В.С. Пономаренко. – Х.: Издатель 

Рожко Г.С., 2016. – 566 с. (32,9 друк. арк.) (проф. Іванов В.Г. – 0,5 друк. арк.; 

доц. Ломоносов Ю.В. – 0,9 друк. арк.; ст. викл. Мазниченко Н. І. – 0,5 друк. 

арк.). Рекомендована до опублікування на засіданні вченої ради Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеца (протокол  № 8 

від 29.02.2016 р.). 

 3.2. Підручники. 

 1. Криміналістика: підруч. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова,                 

В. А. Журавель та ін.: за ред. В. Ю. Шепітька – 5-те вид. переробл. та допов. – 

К.: Ін Юре, 2016. – 640 с. (37,2 /37,05друк. арк.). 

 2. Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory. Edited by                 

H. Malevski, V. Shepitko. – Kharkiv: Apostille Publishing House LLC, 2016 – 473 с. 

(проф. Шепітько В. Ю. – 7,12 друк. арк., проф. Коновалова В. О. – 0,64 друк. 

арк., проф. Журавель В. А. – 1,04 друк. арк.). 

 3.3. Навчальні посібники. 

3.4 Кількість опублікованих статей –  82/46,05 друк. арк. 

з них: 

3.4.1. за кордоном –  11/5,8 друк. арк.  

3.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних – 25/12,67 друк. арк.  

1) Шепітько В.Ю. Problems of Tactics of the Court Investigation Internal 

Security. Польша: Полицейская академия, 2015 – Т. 7. – С. 81-88 (0,5/0,25 друк. 

арк.). – (Index Copernicus, CEJSH, ERIH PLUS, NUKAT, CJPI, IBSS, WorldCat, ZDB, 

Google Scholar) – не увійшло до звіту за 2015 р. 

2) Негребецький В.В. Перевірка показань на місці як процес пізнання // 

Підприємництво, господарство і право. − 2016. − Вип. № 6. − Київ: Вид-во 

інституту приватного права і підприємництва НАпрН України, 2016. − С.177-

182. (0,5 д.а.) – Google Scholar (Search). 



3) Негребецький В.В. Моделювання як основа процесу пізнання під час 

перевірки показань на місці // Підприємництво, господарство і право. − 2016. − 

Вип. № 7. − Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва НАпрН 

України, 2016 − С.169-173. (0,5 д.а.) – Google Scholar (Search). 

4) Негребецький В.В. Перевірочні слідчі (розшукові дії): сутність і 

значення // Підприємництво, господарство і право. − 2016. − Вип. № 8. − Київ: 

Вид-во інституту приватного права і підприємництва НАпрН України, 2016 − 

С.180-185. (0,5 д.а.) – Google Scholar (Search). 

5) Ломоносов Ю.В. Проблемы цифрового преобразования и 

автоматического перевода текста  / Ю.В. Ломоносов, Ж.В. Ломоносова // 

Науковий огляд. – 2016. – №3 (24). – С. 51-59. (0,84/0,42 друк. арк.) – «РІНЦ 

SCIENCE INDEX», Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, 

WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Open Academic 

Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google 

Scholar (Search), Ulrichs Periodikals Directory. 

6)  Ломоносов Ю.В. Анализ эффективности унитарных преобразований в 

алгоритмах сжатия данных  / Ю. В. Ломоносов // Innovative solutions in modern 

science. Dubai. – 2016. – № 7 (7). – с. 115-125.  (0,95 друк. арк.)  – «РІНЦ 

SCIENCE INDEX», Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, 

WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Citefactor, Open Academic 

Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google 

Scholar (Search), Ulrichs Periodikals Directory. 

7) Коновалова В.О. Проблеми методології галузевих наук (кримінальне 

право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, судова експертиза. // 

Право та інновації. – Вип. 4 (12). – Х.: Право, 2015. – С. 58-64 (не увійшло до 
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12) Яремчук В.О. Організаційні засади участі спеціаліста у проведенні 

обшуку // Теорія і практика правознавства: електрон. Наук. фахове вид. Нац. 
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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.Ю. Роль 

криминалистики в 
состязательном 
судебном процессе 

Криминалистика и 
судебная экспертиза: 
наука, обучение, 
практика (Литва) 

Вип. 12 
С. 166-180 

2. Шепітько В.Ю. Problems of teaching 
criminalistics in 
Ukraine 

Problemy Wspolczesnej 
Kryminalistyki.(Польща) 

Т. XX 
С. 237-249 

3. Шепітько В.Ю. Problems of Tactics 
of the Court 
Investigation Internal 
Security 

Полицейская академия 
(Польща) 

Т. 7 
С. 81-88 

4. Шевчук В.М. Перспективы 
применения 
технологического 
подхода для 
построения и 
реализации 
тактических 
операций в 
криминалистике    

Legea si Viata (Молдова)  № 10 / 2  (298)  
 С. 131-135 

5. Шевчук В.М. Значення 
тактичних завдань 
для побудови та 
реалізації типових 
тактичних операцій 
у кримінальному 
провадженні 

Jurnalul juridic national: 
teorie şi practică 
(Молдова) 

№ 5 (21).  
С. 204-207 

6. Белоус В.В. Аерофото- і 
космічна зйомка як 
інноваційні 

Visegrad journal on human 
rights (Словакія) 

 № 3 
С. 27-33 

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915


напрями розвитку 
криміналістичної 
техніки 

7 Білоус В.В. Особливості 
впровадження в 
криміналістичну 
практику 
безпілотних 
літальних 
технологій, 
апаратів і систем  

Jurnalul juridic national 
teorie si practica 
(Молдова) 

№ 5  
С. 170-175 

8. Булулуков О.Ю. Цели и задачи 
тактических 
решений в 
криминалистике  

Legea si Viata (Молдова) 12/3 (288) 
C. 15-18  

9. Костенко М.В. Типы и причины 
конфликтных 
ситуаций при 
расследовании 
преступлений, 
совершаемых 
организованными 
преступными 
группами  

Legea si Viata (Молдова) № 10  
C. 48-52 

Статті, прийняті редакцією до друку 
10. Мусієнко О.Л. Криміналістична 

класифікація 
злочинів, що 
вчиняються за 
допомогою обману, 
як елемент окремої 
криміналістичної 
методики 

Visegrad Journal on 
Human Rights 
(Братислава)  

№ 5 
 

11. Колеснікова І.А. Окремі проблеми 
відтворення події 
злочину під час 
допиту свідків   

Jurnalul juridic national 
teorie si practica 
(Молдова) 

№ 6 
 

 Таблиця № 3 . Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 
друкованої 
продукції 

Моног 
рафії 

Наукові 
статті в 
наук. 
журнал
ах та 
наук. 
збірник
ах 

Тези 
доповід
ей та 
наук. 
повідом
лень на 
конфере
нціях 

Підручн
ики та 
навчаль
ні 
посібни
ки з 
грифом 
МОН 

Підручни
ки, навч 
посібники 
без грифу 
МОН 

Збірн
ики 
норма
тивної 
літера
тури 

Кодекси
комента
рі 

Кількіст
ь друк. 
арк. на 
одного 
виклада
ча  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

148/121,35 1/1,9 82/46,05 60/14,0 1/37,05 2/15,82 - - 3,4 

 

3.6. Не надрукував жодної наукової роботи к.ю.н., асистент Синчук О.В. 



4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

 

 4.1. Протягом 2016 року викладачами кафедри (доц. Веліканов С.В., 

доц. Марушев А.Д., к.ю.н., доц. Курман О.В., асист. Капустіна М.В., доц. 

Негребецький В.В.) прочитано 20 лекцій (обсягом 40 годин) 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. 

9 лютого 2016 р. на кафедрі проведено навчальний семінар для прокурорів 

та слідчих військової прокуратури Харківського гарнізону на тему «Огляд 

місця події, виїмка вибухівки, вибухових пристроїв, вибухових речовин, їх 

класифікація та техніка безпеки». З доповідями виступили проф.            

Шепітько В.Ю., проф. Журавель В.А., проф. Шевчук В.М., доц. Білоус В.В. 

 У листопаді-грудні 2016 р. доц. Авдєєвої Г.К. було прочитано 9 лекцій 

(обсягом 18 годин) з підвищення кваліфікації працівникам Акціонерної 

компанії «Харківобленерго». 

Доц. Білоус В.В. прийняв участь у навчально-практичних семінарах: 

«Діяльність адвоката в інтересах клієнта на досудовому слідстві з економічних 

злочинів» (організатор ЛІГА.ЗАКОН м. Київ, 24 червня 2016 року); «Податкові 

спори, допити посадових осіб підприємств, обшуки. Ефективна діяльність 

адвоката в інтересах клієнта» (організатор ЛІГА.ЗАКОН м. Харків, 16 вересня 

2016 року). 

 4.2. За звітний період асистентом Баранчуком В.В. було проведено 

анкетування та інтерв’ювання слідчих МВС та Служби Безпеки України (66 

анкет) та адвокатів України (150 анкет) з питань встановлення психологічного 

контакту при допиті. Результати анкетування та інтерв’ювання використанні 

при написанні кандидатської дисертації на тему «Система тактичних прийомів 

установлення психологічного контакту при допиті».  

В рамках дисертаційного дослідження асистента Домашенка О.М. 

розроблена анкета та проведено опитування 20 слідчих МВС з метою 

виявлення причин тактичних помилок в слідчий діяльності Анкетування 



слідчих МВС України проведено у Харківській та Полтавській областях. 

Результати анкетування використанні при написанні кандидатської дисертації 

на тему «Класифікація тактичних помилок у слідчий діяльності».  

Поза планом в рамках дисертаційного дослідження «Розслідування 

серійний них сексуально-садистських убивств (організаційно-тактичні засади)» 

здобувачем кафедри Куп’янським М.Г. проведено узагальнення 22 

кримінальних проваджень про серійні сексуально-садистські убивства, 

проаналізовано 11 профілів (портретів) щодо особи злочинця за даною 

категорією злочинів, проанкетовано 105 слідчих органів досудового 

розслідування МВС України у Харківській, Донецькій, Полтавській, Львівській, 

Сумській областях. Також проведено аналіз опублікованої судової та слідчої 

практики і судової статистики. 

4.3. У відповідь на звернення заступника Генерального прокурора України 

– керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури                                   

Н. Холодницького від 26.09.2016 р. за № 06-397 вих.-16 надані рекомендаційні 

матеріали щодо тактики виявлення і розкриття незаконного збагачення (ст. 3682 

КК України), обсягу та предмета доказування при розслідуванні зазначених 

злочинів й підтриманні державного обвинувачення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. НАУКОВІ ШКОЛИ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

5.1. На кафедрі криміналістики сформувалися окремі наукові школи.  

Академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч 

науки і техніки України професор Шепітько В. Ю. очолює наукову школу, яка 

досліджує теоретичні концепції формування та реалізації  криміналістичних 

засобів та інноваційних технологій у боротьбі зі злочинністю, проблеми 

криміналістичної тактики та юридичної психології. У цьому аспекті 

пропонуються розробки новітніх науково-технічних засобів та інформаційних 

технологій, а також тактико-психологічні прийоми та методики розслідування 

злочинів. Провідними вченими цієї школи є проф. Шевчук В.М., доц.    

Дудніков А.Л., доц. Борисенко І.В., доц. Білоус В.В., доц. Веліканов С.В., доц. 

Шевчук В.М., доц. Мусіенко О.Л., доц. Курман О.В., доц. Фунікова О.В., доц. 

Алєксєйчук В.І. 

Академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч 

науки України, Заслужений професор Національної юридичної академії 

України імені Ярослава Мудрого професор  Коновалова В. О. очолює наукову 

школу, яка охоплює теоретичні концепції слідчої тактики, її принципи та 

функції, побудову тактичних прийомів розслідування. З проблем 

криміналістичної тактики досліджуються фундаментальні теоретичні концепції 

тактики, принципи, прийоми та методи, пізнавальні функції, що 

використовуються при розслідуванні злочинів, конструюванні версій, їх 

типізація, використанні даних логіки, психології, лінгвістики для формування 

тактичних прийомів, моральні критерії тактичних прийомів. Провідними 

ученими цієї школи є проф. Журавель В. А., доц. Чорний Г.О., доц. Булулуков 

О.Ю., доц. Марушев А.Д., доц. Костенко М.В., доц. Семеногов В В., доц. 

Капустіна М.В. 

За звітний період на кафедрі криміналістики захищено 3 кандидатських 

дисертації: 



 1)  асистент Спасенко К.О. «Методика розслідування порушення правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищено небезпекою» (захищена 12.05.16 

р., науковий керівник проф. Журавель В.А.); 

 2) асистент Латиш К.В. «Криміналістична характеристика та 

організаційно-тактичні основи розслідування вандалізму» (захищена 13.05.   16 

р., науковий керівник проф. Шепітько В.Ю.); 

3) здобувач Куп’янський М.Г. «Розслідування серійних сексуально-

садистських убивств (організаційно-тактичні засади)» (захищена 01.12.16 р., 

науковий керівник проф. Шепітько В.Ю.). 

Що стосується асистентів Баранчука В.В. та Домашенка О.М., які 

працюють над кандидатськими дисертаціями, то у червні 2016 р. на засіданні 

кафедри були заслухані у першому читанні їх дисертаційні роботи. 

Рецензентами відмічено ряд зауважень та недоліків, які мали місце в роботах, а 

також надані рекомендації щодо доопрацювання вказаних робіт. 

5.2 Не мають наукових ступенів: ст. викл. Мазниченко Н.І., асистенти 

Баранчук В.В. та  Домашенко О.М. 

5.3. Підготовлено 9 відгуків на кандидатські дисертації. 

5.4. Підготовлено 12 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій та 

1 відгук на автореферат докторської дисертації. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 технічних засобів в боротьбі зі злочинністю, 

проблеми методики розслідування тяжких насильницьких злочинів, проблеми 

методики розслідування економічних злочинів. Науковий керівник гуртка – 

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

У роботі студентського наукового гуртка приймали участь 62 студента 

денно форми навчання. За звітний період було проведено 11 засідань гуртка. 

 7.2. Члени гуртка криміналістики мають опублікованими: 

 1 наукову статтю: 

 Овчаренко І. М. (5 к, Ін-т підготовки кадрів для органів юстиції) «О 

проблеме допустимости и правомерности наводящих вопросов» (англ. мовою). 

Міжнародний науковий журнал «European Reforms Bulletin», № 4. (науковий 

керівник проф. Шепітько В. Ю.). – 0,3 друк. арк. 

  19 тез наукових доповідей, обсягом 1,9 друк. арк.: 

 1) Овчаренко І.М. (4 к, Ін-т підготовки кадрів для органів юстиції) 

«Допустимість чи недопустимість навідних запитань під час перехресного 

допиту» / Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями 

розвитку сучасної юридичної науки», 16-17 вересня 2016 р., науковий керівник 

проф. В.Ю. Шепітько. 

 2) Чумак К.О., 4 к., 10 ф. «Огляд місця події: типові помилки тактичного 

характеру при формуванні слідчих версій / V регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (науковий 

керівник доц. Чорний Г. О.). 

 3) Пономаренко О.О. (4 к., 10 ф.) «Криміналістична характеристика особи 

злочинця кіберзлочину» / V регіональна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (науковий керівник доц. 

Чорний Г. О.). 



 4) Обиюх І.С. (4к.,10 ф.) «Особливості формування показань 

неповнолітніх» / V регіональна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики» (науковий керівник доц.             Чорний 

Г.О.). 

 5) Рева Н.М. (4к., 10 ф.) «Почерк як об’єкт криміналістичного 

дослідження» / V регіональна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики» (науковий керівник доц.            Чорний 

Г.О.). 

 6) Нечитайло М.О. (4 к., 10 ф.) «Практичне значення складання 

психологічного портрету особи злочинця» / V регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (науковий 

керівник доц. Чорний Г.О.). 

 7) Юдіна Н.А. (4 к., 10 ф.) «Добросовісна помилка» в процесі формування 

показань: сутність і причини виникнення» / V регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (науковий 

керівник доц. Чорний Г.О.). 

 8) Левіна О.О. (4 к., Ін-т підготовки кадрів для органів юстиції) 

«Застосування методів психологічного впливу під час допиту» / Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 

квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 9) Лядов А. Г. ( 4 к., Ін-т підготовки кадрів для органів юстиції) «Щодо 

питання про особливості експертизи електронних документів» / Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 

квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 10) Медуха В.В. (4 к., Ін-т підготовки кадрів для органів юстиції) «Новий 

вид технічної експертизи документів» / Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 квітня 2016 р. 

(науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 11. Москвичова А.В. (4 к., Інститут прокуратури та кримінальної юстиції) 

«Деякі питання тактики допиту свідків при розслідуванні військвих злочинів» / 



Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та практика сучасної 

юриспруденції», 1 квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 12. Найдіна В.В. (4 к., Інститут прокуратури та кримінальної юстиції) 

«Інноваційні технології в криміналістичній практиці» / Всеукраїнська науково-

практична конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 квітня 

2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 13. Немашкало К.Ю. (4 к., Інститут підготовки кадрів для органів 

юстиції) «Особливості дослідження переробленої вогнепальної зброї» / 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та практика сучасної 

юриспруденції», 1 квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 14. Очерет М.О. (4 к., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції) 

«Криміналістична характеристика вбивств, прихованих інсценуванням» / 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та практика сучасної 

юриспруденції», 1 квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 15. Пузікова А. С. (4 к., Інститут прокуратури та кримінальної юстиції) 

«Тактика пред’явлення для впізнання живих осіб» / Всеукраїнська науково-

практична конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 квітня 

2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 16. Стороженко А.В. (4 к., Інститут підготовки кадрів для органів 

юстиції) «Криміналістичне значення одорології» / Всеукраїнська науково-

практична конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 квітня 

2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 17. Романченко Д.І. (4 к., Інститут прокуратури та кримінальної юстиції) 

«Деяки питання розслідування злочинів пов’язаних з вивезенням, 

виготовленням, збутом і розповсюдженням порнографічних предметів» / 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та практика сучасної 

юриспруденції», 1 квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 

 18. Репін К. А. (4 к., Інститут підготовки кадрів для органів юстиції) 

«Щодо питань проведення судово-психологічної експертизи» / Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Наука та практика сучасної юриспруденції», 1 

квітня 2016 р. (науковий керівник доц. Костенко М.В.). 



19. Антреп’єва М. Р. (4к., Слідчо-криміналістичний інститут) «Актуальні 

проблеми експертного дослідження» / V регіональна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики»       (науковий 

керівник к.ю.н., ас. Колеснікова І. А.) 

 . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

8.1. Проф. Шепітько В. Ю: 

– 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 міжнародних наукових журналів Проекту SWorld; 

– член редакційної ради журналу «Судова експертиза Білорусі»; 

– член редколегії юридичного журналу «Право України» (НАН України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава  Мудрого, Верховний 

Суд України, Міністерство юстиції України); 

– член редколегії науково-практичного журналу «Судово-медична 

експертиза» (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика МОЗ України, Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ 

України, Асоціація судових медиків України); 

– член редакційної ради науково-практичного медичного журналу 

«Український вісник психоневрології» (Інститут неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України); 

– член редколегії журналу «Судова експертиза» (Міністерство юстиції 

України); 

– член редколегії журналу «Науковий вісник Львівської комерційної 

академії»; 

– член редколегій збірників: «Криміналістика та судова експертиза» 

(Київський науково-дослідний інститут судових експертиз); «Проблеми 

законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. 

Харків), «Вісник Національної академії правових наук України» (НАПрН 



України, м. Харків); «Питання боротьби зі злочинністю» (Інститут вивчення 

проблем злочинності НАПрН України, м. Харків). 

Проф. Коновалова В. О.: 

– член редакційної ради Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого); 

 – член редколегій збірників: «Вісник Академії правових наук України» 

(НАПрН України, м. Харків); «Проблеми законності» (Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків), «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», м. Харків). 

Проф. Журавель В. А.: 

– член редакційної ради Міжнародного науково-практичного юридичного 

журналу «Криміналіст першодрукований» (Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого); 

– член редколегії збірників «Вісник Національної академії правових наук 

України» (НАПрН України, м. Харків); «Питання боротьби зі злочинністю» 

(Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України, м. Харків); «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); 

– член редколегії журналу «Науковий вісник Львівської комерційної 

академії». 

Проф. Шевчук В. М.: 

– 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). 



 9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 

НАУКОВЦІ КАФЕДРИ. 

 

 Проф. Шепітько В. Ю. нагороджений Грамотою Харківської обласної 

ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок в розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів (листопад 2016 р.). 

Проф. Журавель В. А. нагороджений медаллю Герберта Манса (Конгрес 

Криміналістів, березень 2016 р.). Отримав стипендію Харківської обласної 

адміністрації з правознавства імені Василя Пилиповича Маслова (травень 2016 

р.). 

Проф. Коновалова В. О. нагороджена: 

– медаллю Герберта Манса (Конгрес Криміналістів, березень 2016 р.) 

–  почесною відзнакою (медаллю) з нагоди 90-річчя Національної академії 

внутрішніх справ України (травень 2016 р.); 

–  медаллю к 95-річчю Вищої школи МВС України (листопад 2016 р.). 

Доц. Негребецький В.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 Дня університету (листопад 2016 р.). 

  Доц. Алєксєйчук В.І. нагороджена Почесною грамотою ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток української 

юриспруденції та з нагоди Дня науки. 

К.ю.н., асистент Яремчук В.О. отримала Подяку ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну працю, високий 

професіоналізм та д нагоди Дня університету. 

 

Завідувач кафедри 

 криміналістики     проф. Шепітько В.Ю. 
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