
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

з науково-дослідної роботи за 2017 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 –«Організація та 

планування розслідування злочинів терористичної спрямованості» (1,5 

друк. арк.). 

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

«Організація та планування розслідування злочинів терористичної 

спрямованості» (2  друк. арк.) 

4.1 Форма впровадження –  опубліковано 2 наукові статті та 4  тез наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 У вищезазначених роботах розглядаються та аналізуються особливості 

організації розслідування злочинів терористичної спрямованості.  Автор у 

своїх дослідженнях розглядає проблемні питання взаємодії правоохоронних 

органів з іншими державними установами як при проведенні окремих слідчих 

дій, так і при розслідуванні в цілому. Велику увагу дослідник приділяє  

класифікації версій, підставам їх висуненню та перевірки при розслідуванні 

злочинів терористичної спрямованості.   

8. Участь у конференціях, семінарах  

     1. Світ без корупції: міф чи реальність?. IV Міжнародний науково-

практичний круглий стіл. Серія «Сектор безпеки України». (4 жовтня 2017 р., 

м. Харків, Національний  юридичний університет ім. Ярослава Мудрого).  

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (20 жовтня 2017 р., м. Харків, 

Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого). 

      3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

судової експертизи та криміналістики» (7-8 листопада 2017 р., Харківський 

науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.                           

М. С. Бокаріуса.) 

       4. Круглий стіл «З нагоди100-річчя від дня народження професора            

М. В. Салтевського» (30 жовтня 2017 р. Національний  юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого) . 

9. Видавнича діяльність. 

1. Розслідування злочинів терористичної спрямованості: питання формування 

методики на сучасному етапі. // Вісник Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна. – № 24. – Серія «Право». 2017 р. – С. 181-186. (0,5 друк. арк.) 

 2. Сліди вибуху як складова криміналістичної характеристики типової 

слідової картини злочинів терористичної спрямованості. // Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики. –  Випуск  17.– С. 87-93. – Х.: Право, 2017 р. 

(0,5 друк. арк.). 
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3. Кореляційна залежність в структурі розслідування злочинів корупційної та 

терористичної спрямованості. // Світ без корупції: міф чи реальність?: матер. IV 

міжнар. наук.-практ. кругл. столу (4 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – 

С. 36-38. (0,25 друк. арк.). 

4. Сліди застосування вибухових пристроїв: криміналістичний аналіз // 

Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф. (20 жовтня  2017р., м. Харків). – Харків, 2017р. – С. 

219-221 (0,25 друк. арк.). 

5. Питання формування методики розслідування злочинів терористичнох 

спрямованості // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф.  (7-8 листопада 2017р., м. Харків). – Х.: Право, 2017. – 

С. 25-27 (0,25 друк. арк.). 

6. Тактичні особливості огляду місця вчинення вибуху при розслідуванні 

злочинів терористичної спрямованості. // З нагоди 100-річчя від дня народження 

професора М. В. Салтевського (30 листопада 2017 р., м. Харків). – Х.: Право, 

2017. – С.119-121 (0,25 друк. арк.). 

9.1. Публікації у науко метричних базах даних. 

Розслідування злочинів терористичної спрямованості: питання формування 

методики на сучасному етапі. // Вісник Харківського національного університету 

ім. В.Н. Каразіна. – № 24. – Серія «Право». 2017 р. – С. 181-186. (0,5 друк. арк.) 

Index Copernicus. 

 

         Доцент                                                                             Чорний Г. О. 

 

 

 Затверджено на засіданні кафедри 

 (протокол № 5 від 08.12. 2017р.) 

 

Зав. лабораторією                                                                           Дуднікова І. Є.             


