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1. Прізвище, ім’я та по батькові  Семеногов Вячеслав Володимирович

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

криміналістики.

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи:  «Поняття та види 

протидії розслідуванню злочинів у криміналістиці» (1,5  друк. арк). 

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Поняття та 

види протидії розслідуванню злочинів у криміналістиці» (1,5  друк. арк). 

4.1. Форми  впровадження: – опубліковано 2 наукові статті та тези 

наукової доповіді.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовано поняття 

протидії розслідуванню злочинів, розглянуто їх види та адаптовано до 

сучасних умов розслідування злочинів.

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) ХLIХ міжнародна науково-практична конференція «Соціально-

економічний розвиток в умовах глобалізації», 29-30 листопада 2016 р., м. 

Чернівці.

9. Видавнича діяльність:

Наукові статті:

1) Спосіб приховування злочинів як форма протидії розслідуванню. // 

Порівняльно-аналітичне право − 2016. − Вип. № 5. − Ужгород: ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», (електронне наукове фахове 

видання http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja) (0, 6 д.а.).

2) Генезис та сучасні погляди щодо поняття «протидія розслідуванню 

злочинів». // Право і суспільство – 2016. – Вип. № 6. – Дніпро: Національна 

академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський 

http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja


гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. 

Сташиса»   (0,6 д.а.)

Тези:

1) Поняття «протидія розслідуванню злочинів: проблеми та погляди: // 

«Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації: матер. міжнар. 

наук.-практ. конф. (29-30 листопада 2016 р. м. Чернівці. – Чернівці:     (0,3 

друк. арк.).

9.1. Публікації у наукометричних базах даних.

1) Генезис та сучасні погляди щодо поняття «протидія розслідуванню 

злочинів». // Право і суспільство – 2016. – Вип. № 6. – Дніпро: Національна 

академія внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський 

гуманітарний університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. 

Сташиса»   (0,6 д.а.) – Google Scholar
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