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З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2017 РІК 

 

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:  «Форми протидії 

розслідуванню злочинів та шляхи їх подолання» (1,5  друк. арк).  

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Форми 

протидії розслідуванню злочинів та шляхи їх подолання» (1,6  друк. арк.). 

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

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: розглянуто форми 

протидії розслідуванню злочинів та запропоновані шляхи їх викриття та 

подолання на досудовому розслідуванні. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

1)  З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського (м. 

Харків, 30 жовтня 2017 р.). 

2) LVI міжнародна науково-практична конференція «Інновації в науці. 

Перспективи розвитку» (15-16 грудня 2017 р., м. Чернівці). 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1) Особливості висунення версій при виявленні ознак протидії 

розслідуванню. // Порівняльно-аналітичне право − 2017. − Вип. № 5. − 

Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (електронне 

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

друк. арк.). 

2) Використання спеціальних знань для викриття протидії розслідуванню. // 

Право і суспільство – 2017. – Вип. № 6. – Дніпро: Національна академія 

внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

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


університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса»   (0,5 

друк. арк.) 

Тези: 

1) Проблемы преодоления противодействия при расследовании 

преступлений: // З нагоди 100-річчя від дня народження професора                

М. В. Салтевського: Зб. матер. круглого столу (м. Харків, 30 жовтня 2017 р.). 

– Х.: Право », 2017. – С. 112-114. (0,2 друк. арк.). 

2) Інсценування як одна з форм протидії розслідуванню // Інновації в науці. 

Перспективи розвитку: матер. LVI міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 грудня 

2017 р., м. Чернівці). (0,3 друк. арк.). 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Використання спеціальних знань для викриття протидії розслідуванню. // 

Право і суспільство – 2017. – Вип. № 6. – Дніпро: Національна академія 

внутрішніх справ МВС України, ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

університет», «Фонд юридичної науки Академіка права  В. В. Сташиса»   (0,5 

друк. арк.) – Google Scholar 

2) Особливості висунення версій при виявленні ознак протидії 

розслідуванню. // Порівняльно-аналітичне право − 2017. − Вип. № 5. − 

Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (електронне 

наукове фахове видання http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja) (0,5 

друк. арк.). 

18. Відзнаки та нагороди у звітному році. Нагороджений Почесною 

грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів за сумлінне 

виконання своїх професійних обов’язків та з нагоди святкування Дня юриста. 

          

Доцент   Семеногов В. В. 
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