
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ

з науково-дослідницької роботи за 2016 р.

1. Прізвище, ім’я, по-батькові  – Чорний Геннадій Олексійович. 

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

3. Тема та обсяг запланованої науково-дослідної роботи 

–«Криміналістична характеристика злочинів терористичної спрямованості» (1,5 

друк. арк.).

4. Тема та обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи – 

«Криміналістична характеристика злочинів терористичної спрямованості» (2  

друк. арк.)

4.1 Форма впровадження – опубліковано 2 наукові статті та 2 тез наукових 

доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

У вищезазначених роботах розглядаються та аналізуються елементи 

криміналістичної характеристики злочинів терористичної спрямованості. Автор 

у своїх дослідженнях розглядає проблемні питання побудови, архітектоніки та 

практичного використання елементів зазначеної видової криміналістичної 

характеристики. Велику увагу дослідник приділяє вчиненню злочину шляхом 

вибуху, особливості тактики огляду та дій спеціаліста, використання 

спеціальних знань. 

8. Участь у конференціях, семінарах 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від громадського 

суспільства до правової держави. Проблеми та перспективи впровадження 

нового КПК України» ( 15 жовтеня 2016 р., м. Харків, Харківський університет 

ім. В.Н. Каразіна).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (21 жовтня 2016 р., 

м. Харків, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого).
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3. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека; 

європейські орієнтири та перспективи для України»  ( 25 листопада 2016 р., м. 

Харків, Національний  юридичний університет ім. Ярослава Мудрого).

9. Видавнича діяльність.

1. Оособливості тактики дії специалиста при огляді місця події, 

пов’язаного з вибухом / Вісник Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна. № 21. Серія «Право». – Х.: Нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2016 р. – 

С. 167- 172. (0,5 друк. арк.).

2. Огляд  місця вчинення вибуху при розслідуванні  тероризму: тактичні 

аспекти. / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 

22. Серія «Право». 2016 р. – Х.: Нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2016 р. – С. 151- 

159. (0,5 друк. арк.).

3. Особливості тактики огляду місця вибуху при розслідуванні тероризму 

/ Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: 

матер.всеук. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2016 р., м. Харків). – Х.: Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016 р. – С. 174-179 (0,25 друк. арк.).

4. Інформаційна безпека в умовах боротьби з тероризмом / Інформаційна 

безпека; європейські орієнтири та перспективи для України: матер. міжнар.  

наук.-практ. конф. (25 листопада 2016 р., м. Харків). – Х.: Нац.  юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого (0,25 друк. арк.).

         Доцент                                                                                    Чорний Г.О.

 Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 3 від 30 листопада  2016р.)

Зав. лабораторією                                                                           Дуднікова І.Є.            


