
                            І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й  З В І Т

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові КОСТЕНКО Марина Володимирівна

2. Вчене звання, вчений ступінь, посада  доцент, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри криміналістики

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи

«Використання даних психології в сфері криміналістичної протидії 

організованій злочинності» – 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Використання даних 

психології в сфері криміналістичної протидії організованій злочинності» – 1,5 д.а. 

4.1. Форми впровадження НДР: опубліковано 2 наукові статті та 2 тез 

наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

У вказаних наукових роботах 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.

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. На запит 

адвоката м. Києва за договором № 36 підготовлено висновок спеціаліста щодо 

питання психологічного дослідження за матеріалами документів  (листопад 2016 

р.) – у співавторстві.

8. Участь у конференціях:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення», м. Запоріжжя, 22-

23 липня 2016 р., Запорізька міська громадська організація «Істина».

2. III Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты развития юридической науки», г. Ростов-на-Дону, 11 августа 

2016 г., ИЦРОН.

3. IХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції», м. Харків, 15 вересня-15 жовтня 2016 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Всеукраїнська асоціація 
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випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

9. Видавнича діяльність:

Статті: 1.  Костенко М. Типы и причины конфликтных ситуаций при 

расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными 

группами / М. Костенко // Legea si Viata. – 2016. – № 10. – C. 48-52 (0,5 друк. арк.).

2. Костенко М. В.  Конфликтные ситуации при расследовании преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами / М. В. Костенко // 

Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: Сборник 

научных трудов по итогам III Международной научно-практической конференции, г. 

Ростов-на-Дону, 11 августа 2016 г. – Ростов-на-Дону: ИЦРОН, 2016. – № 3. – C. 94-

100 (0,5 друк. арк.);    

Наукові тези:

1. Костенко М. В. Щодо дослідження вогнепальної зброї в сфері 

криміналістичної протидії організованій злочинності / М. В. Костенко // Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 липня 2016 р., м. Запоріжжя), – Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – С. 130-133 (0,25 друк. 

арк.);    

2. Костенко М. В. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты в коллективах 

осужденных  / М. В. Костенко // Теорія та практика сучасної юриспруденції: матер. 

IХ Всеукр. наук.-практ. конф. м. Харків, (15 вересня-15 жовтня 2016 р.). – Х.: ФОП 

Бровін О.В., 2016. – С. 183-185  (0,25 друк. арк.).    

9.1. Наукометричні бази:

1. Костенко М. В.  Конфликтные ситуации при расследовании преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами / М. В. Костенко // 

Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: Сборник 

научных трудов по итогам III Международной научно-практической конференции, г. 

Ростов-на-Дону, 11 августа 2016 г. – Ростов-на-Дону: ИЦРОН, 2016. – № 3. – C. 94-

100 (0,5 д.а.) – РІНЦ.

Доцент Костенко М.В.

Затверджено на засіданні кафедри
(протокол № 3��� від 30.11 2016 р).
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Зав. лабораторією Дуднікова І.Є.


