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1.  Прізвище, ім’я та по-батькові – Спасенко Костянтин Олександрович.  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

«Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів проти безпеки 

виробництва», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів проти безпеки 

виробництва», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 наукові статті та 3 

тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 Визначено інноваційні напрямки взаємодії слідчого зі спеціалістами 

відповідних відомств при розслідуванні порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

6.5 Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

1) Науково-правовий висновок щодо відповідності Порядку здійснення 

допорогових закупівель «Харківобленерго», затвердженого наказом від 

24.06.2016 р. № 625, чинному законодавству України і типової документації на 

закупівлю товарів і робіт, затвердженої рішенням допорогового комітету 

«Харківобленерго» від 10.02.2017 р., принципам, закріпленим у Порядку 

здійснення допорогових закупівель, затвердженому наказом ДП 

«Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 р. № 35, та чинному законодавству 

України (спільно з  проф. Шепітько В. Ю., доц. Білоусом В. В.). 

2) Науково-правовий висновок щодо відповідності документації на закупівлю 

товарів та робіт, затвердженої рішенням тендерного комітету 

«Харківобленерго», чинному законодавству України та принципам, закріпленим 



у Законі України «Про публічні закупівлі», та іншим законодавчим актам 

України (спільно з проф. Шепітько В. Ю., доц. Білоусом В. В.). 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1. Міжнародна науково-практична конференція конференція «Актуальні 

проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення», 13-

14 жовтня 2017, Одеса.  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична осінь 2017 

р.»,  16листопада 2017 р., Харків.  

3. Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора,           

М. В. Салтевського (30 жовтня 2017 р.,м. Харків). 

9.Видавнича діяльність. 

Наукові статті: 

1. Правові, організаційні й тактичні аспекти взаємодії слідчих та інших 

органів у процесі розслідування порушень правил безпеки під час виконання 

робіт з підвищеною небезпекою // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. – Серія Право. – Вип. 46 – Т. 2. – 2017.– С. 128-132. 

(0,5 друк. арк.). 

2. Початковий етап розслідування порушень правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою // Порівняльно-аналітичне право: 

електрон. наук. вид. – 2017. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.pap.in.ua/4_2017/7.pdf  (0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Окремі аспекти тактики проведення першочергових слідчих 

(розшукових) дій при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання 

робіт з підвищеною небезпекою // Актуальні проблеми законодавства України: 

пріоритетні напрями його вдосконалення: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 

жовтня 2017, м. Одеса). – Одеса. – 2017. – С. 109-111  (0,2 друк. арк.).  

2. До питання призначення гірничо-технічної експертизи при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою //  

Юридична осінь 2017 р.: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та 



здобувачів.( 16 листопада 2017, м. Харків,). – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – Х.: Право, 2017 (0,2 друк. арк.). 

3. Окремі питання призначення судових експертиз при розслідуванні порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою // «З нагоди 

100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського: матер. кругл. столу 

(30 жовтня 2017 р., м. Харків).– Х.: Право, 2017.  – С. 72-74. (0,1 друк. арк.). 

 9.1. Публікації у інших наукометричних базах даних: 
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