
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

з науково-дослідної роботи за 2018 р. 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові – Чорний Геннадій Олексійович.  

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

криміналістики. 

3. Тема та обсяг запланованої науково-дослідної роботи – «Використання 

спеціальних знань при розслідуванні злочинів терористичної спрямованості» 

(1,5 друк. арк.). 

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

«Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів терористичної 

спрямованості» (1,75 друк. арк.). 

4.1 Форма впровадження – опубліковано 4 наукові статті та тези наукової 

доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 У вищезазначених роботах розглядаються та аналізуються особливості 

використання спеціальних знань при розслідування злочинів терористичної 

спрямованості. Автор у своїх дослідженнях розглядає проблемні питання 

залучення спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій ( огляд місця події, 

допит, обшук тощо), особливості призначення експертних досліджень 

(експертиз) в залежності від способу вчинення злочину.  

8. Участь у конференціях, семінарах  

 1) Всеукраїнська науково-практична конференція «Від громадського 

суспільства до правової держави. Проблеми та перспективи впровадження 

нового КПК України» (16-17 жовтеня 2018 р., м. Харків, Харківський 

університет ім. В. Н. Каразіна). 

2) Всеукраїнська науково-практична конференція «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (26 жовтня 2018 р., 

м. Харків, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого). 
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9. Видавнича діяльність. 

 1) Особливості дотримання прав громадян у криміналістичній тактиці: 

аналіз міжнародного законодавства / Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. № 25. Серія «Право». 2018р. – С. 178-186 (0,7 

друк. арк.) (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від 

громадського суспільства до правової держави. Проблеми та перспективи 

впровадження нового КПК України»). 

  2) Деякі аспекти залучення спеціаліста під час розслідування терористичних 

актів / Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 1. 

2018 р. доступ:e-journal@pap.in.ua.www.pap.in.ua. (0,5 друк. арк.). 

 3) Грабіж // Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: 

Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія /редкол.: В.Ю. 

Шепітько (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. – Харків: 

Право,  2018. – С. 139-141 (0,15 друк. арк.). 

 4) Розбій // Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: 

Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В.Ю. 

Шепітько (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. – Харків: 

Право,  2018. –  С. 710-712 (0,15 друк. арк.).  

 5) Імплементація  норм міжнародного права в деякі аспекти  

криміналістичної тактики / Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи 

їх вирішення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (28 жовтня  2018 р., м. Харків). – 

Харків: Право, 2018р. – С. 299-305 (0,25 друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

 1) Деякі аспекти залучення спеціаліста під час розслідування терористичних 

актів / Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» № 1. 

2018 р. доступ:e-journal@pap.in.ua.www.pap.in.ua. (0,5 друк. арк.)  Index Copernicus 

International. 

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html
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 2) Особливості дотримання прав громадян у криміналістичній тактиці: 

аналіз міжнародного законодавства / Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. № 25. Серія «Право». 2018р. – С. 178-186 (0,7 

друк. арк.) Index Copernicus International. 

 

        Доцент                                                                            Чорний Г. О. 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 3 від 4 грудня 2018р.) 

Зав. лабораторією                                                                        Дуднікова І. Є.             

http://journals.indexcopernicus.com/andquot++andquot,p24788567,3.html

