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1. Прізвище, ім’я та по батькові  НЕГРЕБЕЦЬКИЙ Владислав Валерійович 

2. Вчене звання, посада  кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Сучасні методи 

біометричної ідентифікації на службі криміналістики» (1,5  друк. арк.).  

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Сучасні методи 

біометричної ідентифікації на службі криміналістики» (3,6  друк. арк.). 

4.1. Форми  впровадження: – опубліковано  розділ колективної монографії, 4 

наукові статті у збірнику «Підприємництво, господарство і право» та 2 тези 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: визначено особливості 

реалізації методів біометричної ідентифікації в розслідуванні злочинів. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.4. Прочитано 2 лекції 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» на тему: «Криміналістичні прийоми пошуку, виявлення і 

фіксації електронних носіїв інформації». 

8. Участь у конференціях, семінарах 

1) «Актуальні  проблеми  кримінального  права,  процесу, криміналістики  та  

оперативно-розшукової  діяльності»: ІV  Всеукраїнська  науково-практична  

конференція,  26  лютого  2021  р. Хмельницький,  Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

2) «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів»: IX Міжнародний 

круглий стіл, 04 червня 2021 р., м. Одеса, Національний університет «Одеська 

юридична академія». 

3) «Інновації в криміналістиці та судовій експертизі»: Міжвідомча науково-

практична конференція, 25 листопада 2021 р.  Київ, Нац. акад. внутрішніх справ. 



4), Digital International Criminalists Congress «Conditions of Teaching 

Criminalistics and Forensic Sciences at Universities», 28 May 2021, Kharkiv. 

9. Видавнича діяльність: 

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 (1,0 друк. арк.). 

2) 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.). 

3) 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.). 

4) Відеозапис під час слідчого експерименту // Підприємництво, господарство 

і право. − 2021. − Вип. №4. − Київ: Вид-во інституту приватного права і 

підприємництва НАпрН України, 2021. − С.257-261. (0,5 друк. арк.). 

5) Слідчий експеримент з метою перевірки показань підозрюваного як 

особливий спосіб отримання доказів // Підприємництво, господарство і право. − 

2021. − Вип. №5. − Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва 

НАпрН України, 2021. − С.263-267. (0,5 друк. арк.). 

6) Біометричні технології в криміналістиці: перспективи використання // 

Актуальні  проблеми  кримінального  права,  процесу, криміналістики  та  

оперативно-розшукової  діяльності:  тези ІV  Все української  науково-практичної  

конференції 26  лютого  2021 р.  Хмельницький:  Вид-во  НАДПСУ, 2021. 756 с. 

C.487-489. (0,3 друк. арк.) 

 7) Сучасні методи біометричної ідентифікації на службі криміналістики // 

Інновації в криміналістиці та судовій експертизі: Міжвідомча науково-практична 

конференція 25 листопада 2021 р. Київ, Нац. акад. внутрішніх справ, 2021. С. 233-

235 (0,3 друк. арк.). 



9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) 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. 

2) 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. 

3) Відеозапис під час слідчого експерименту // Підприємництво, 

господарство і право. − 2021. − Вип. №4. − Київ: Вид-во інституту приватного 

права і підприємництва НАпрН України, 2021. − С.257-261. (0,5 друк. арк.). – Index 

Copernicus. 

4) Слідчий експеримент з метою перевірки показань підозрюваного як 

особливий спосіб отримання доказів // Підприємництво, господарство і право. − 

2021. − Вип. №5. − Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва 

НАпрН України, 2021. − С.263-267. (0,5 друк. арк.). – Index Copernicus. 
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