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Кандидат юридичних наук,  асистент  

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

«Використання інформаційних технологій в протидії порушень правил 

безпеки на виробництві», 1,5 друк. арк. 

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

«Використання інформаційних технологій в протидії порушень правил 

безпеки на виробництві», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 наукові статті 

та 2 тез наукових доповідей, обсягом 1,5 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

На основі аналізу законодавства України та наукових праць як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених досліджено використання 

інформаційних технологій в протидії порушень правил безпеки на 

виробництві. З метою виявлення ознак злочину на виробництві важливого 

значення набуває інформація отримана з оперативних джерел; заяви і 

повідомлення потерпілих; інформація, отримана під час перевірки; 

інформація отримана від громадських організацій; інформаційні бази даних 

правоохоронних органів тощо. Встановлено, що з метою своєчасності та 

ефективності оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів у 

розслідуванні порушень правил безпеки на виробництві необхідно 

забезпечити надійне збереження інформаційної бази даних, збирання й 

вилучення доказів з електронного документообігу.  

Необхідність формування рекомендацій щодо застосування новітніх 

засобів криміналістичної техніки є актуальним та важливим в умовах 
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постійного збільшення кількості випадків злочинів проти безпеки 

виробництва. Враховуючи необхідність безвідкладного проведення огляду 

місця події при розслідуванні зазначених злочинів, слідчому варто 

використовувати різноманітні новітні технології, одним із напрямків 

застосування яких є використання безпілотних літальних апаратів. Успішне 

використання новітніх технологій при розслідуванні злочинів проти безпеки 

виробництва є базисом для об’єктивного їх розслідування. 

8. Участь у конференціях, семінарах. 

 1) Міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми та стан дотримання 

захисту прав людини в Україні» (Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 17-18 серпня 2018 р., м. Львів). 

 2) Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні погляди на актуальні 

питання правових наук». (Запорізька міська громадська організація «Істина», 

24-25 листопада 2018 р., м. Запоріжжя). 

9. Видавнича діяльність.  

Наукові статті: 

 1) Слідова картина порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. Том 18. Харків: Право, 2018. С. 105-111 (0,5 друк. арк.). 

 2) Застосування аерофотозйомки при огляді місця події при 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право. Вип. 3. Ужгород: 

Ужгород. нац. ун-т, 2018. С. 290-292. (0,5 друк. арк.). 

Тези: 

 1) Судово-технічна експертиза документів: деякі питання призначення 

при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Проблеми та стан дотримання захисту прав людини 

в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 серпня 2018 р., м. Львів. 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». С. 102-104 (0,2 

друк. арк.). 
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 2) До питання використання новітніх технологій при розслідуванні 

злочинів проти безпеки виробництва. Сучасні погляди на актуальні питання 

правових наук: матер. міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2018 р., м. 

Запоріжжя. Запорізька міська громадська організація «Істина». С. 93-94 (0,3 

друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Застосування аерофотозйомки при огляді місця події при 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право. Вип. 3. Ужгород: 

Ужгород. нац. ун-т, 2018.  С. 290-292. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus. 
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