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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.
Спасенко Костянтин Олександрович
2. Вчене звання, посада.
Кандидат юридичних наук,  асистент
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Криміналістична класифікація злочинів проти безпеки виробництва», 1,5 друк. 
арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Криміналістична класифікація злочинів проти безпеки виробництва», 1,5 друк. 
арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень та ін.). Опубліковано 2 наукові статті та 2 тез наукових 
доповідей

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
На підставі положень загальної теорії криміналістики, норм чинного 

законодавства і практики його застосування розроблено методику розслідування 
порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і 
надано рекомендації щодо її впровадження в діяльність органів досудового 
розслідування. Сформульовано концептуальні підходи до формування 
криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки при 
виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Визначено основні елементи 
криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки в 
перебігу виконання робіт з підвищеною небезпекою. Охарактеризовано способи 
(форми) порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою.  Надано характеристику обстановці, часу, місцю порушення правил 
безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення):

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та 
напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті», 21-22 жовтня 2016 р., м. 
Львів. 

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

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів:
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Наукові статті:
 1. Особливості проведення допиту при розслідуванні порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою // Часопис Київського 
університету права. – 2016.  – № 3. – С. 337-341 (0,5 друк. арк.).

2. 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. – 2016. – № 16. – С. 124-
132 (0,5 друк. арк.).

Тези наукових доповідей та повідомлень:
1.  Деякі аспекти призначення судово-медичної експертизи при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою  // 
Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті: матер. 
міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 жовтня 2016 р., м. Львів) – Львів. – 2016. – С. 
120-122 (0,25 друк. арк.). 

2. Окремі питання проведення огляду місця події при розслідуванні 
порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою // 
Права та обов’язки людини у сучасному світі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. 
(11-12 листопада 2016 р., м. Одеса). – Одеса. – 2016. – С. 167-168 (0,25 друк. арк)

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інші: -

Особливості проведення допиту при розслідуванні порушень правил безпеки 
під час виконання робіт з підвищеною небезпекою // Часопис Київського 
університету права. – 2016. – № 3. – С. 337-341 (0,5 друк. арк.) – «Index 
Copernicus», «HeinOnline».

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські:
    Підготовлено відзив (у співавторстві з д.ю.н., професором кафедри 
криміналістики  Шепітьком В.Ю.) на автореферат дисертації Малюги 
Володимира Михайловича «Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 
іншими суб’єктами в системі методики розслідуванні злочинів» на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук.

К.ю.н., асистент                     К. О. Спасенко

Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 3 від 30 листопада  2016р.)

Зав. лабораторією                                                                           Дуднікова І.Є.            


