
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

з науково-дослідної роботи за 2019 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 – «Планування та  

організація розслідування злочинів терористичної спрямованості» (1,5 друк. 

арк.). 

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

«Планування та  організація розслідування злочинів терористичної 

спрямованості» ( 1,75 друк. арк.). 

4.1 Форма впровадження –  опубліковано 2 наукові статті та 3 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 планування розслідування та 

особливості взаємодії слідчого, прокурора з іншими правоохоронними 

органами при організації розслідування злочинів терористичної спрямованості. 

8. Участь у конференціях, семінарах  

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Досудове розслідування: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (25 жовтня 2019 р., м. Харків, 

Національна асоціація слідчих України, Національний юридичний  

університету ім. Ярослава Мудрого). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Процесуальне та 

техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування» 

(Національний університет внутрішніх справ України, м. Харків, 28 листопада 

2019). 

3. Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології 

в криміналістиці, судовій експертизі та юридичний практиці», 12 грудня 2019 

р., м. Харків.  

9. Видавнича діяльність. 

  1. Питання формування та структура методики розслідування 

терористичних актів. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення : матер. наук.‐практ. конф. (25 жовтня 2019 р., м. Харків). Харків : 

Право, 2019. С. 128-133. (0,25 друк. арк.). 

  2. Питання формування слідчих ситуацій при розслідуванні терористичних 

актів. Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового 

розслідування : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (28 листопада 2019 р., м. 

Харків). Харків : Нац. ун-т внутр. справ України, 2019. С. 110-115 (0,25 друк. 

арк.). 

     3. Особливості застосування інноваційних засобів в ситуації протидії 

психічному насильству на досудовому слідстві. Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичний 
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практиці: матер. міжнар. «круглого столу» (12 грудня 2019 р., м. Харків). 

Харків : Право, 2019. С. 138-142 ( 0,25 друк. арк.).  

  4.  Методика розслідування терористичних актів: проблеми формування на 

сучасному етапі. Науковий вiсник публiчного та приватного права: зб. наук. 

праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : Науково-дослiдний iнститут публiчного права, 2019. 

С. 152-164. (0,5 друк. арк.). 

  5.  Криміналістика: підручник. Розділ «Розслідування терористичних 

актів»: у 2 т. Т. 2; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. С. 228-238 (0,5 

друк. арк.). 

 

 9.2. Публікації у науко метричних базах даних. 

 

 1. Методика розслідування терористичних актів: проблеми формування на 

сучасному етапі. Науковий вiсник публiчного та приватного права: зб. наук. 

праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : Науково-дослiдний iнститут публiчного права, 2019. 

С. 152-164. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus. 

 

 

         Доцент                                                                        Чорний Г.О. 

 

 

 Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

 

Зав. лабораторією                                                                     Дуднікова І. Є.          
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Додаток 1. 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 

3 

1. Методика розслідування терористичних актів: 

проблеми формування на сучасному етапі. 

Науковий вiсник публiчного та приватного права: 

зб. наук. праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : Науково-

дослiдний iнститут публiчного права, 2019. С. 152-

164.  

100 годин 

7 

1. Криміналістика: підручник. Розділ 

«Розслідування терористичних актів»: у 2 т. Т. 2; за 

ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. С. 228-

238. 

25 годин  

14 

1. Питання формування та структура методики 

розслідування терористичних актів. Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення : матер. наук.‐практ. конф. (25 жовтня 

2019 р., м. Харків). Харків : Право, 2019. С. 128-

133.  

 2. Питання формування слідчих ситуацій при 

розслідуванні терористичних актів. Процесуальне 

та техніко-криміналістичне забезпечення 

досудового розслідування : матер. всеукр. наук.-

практ. конф. (28 листопада 2019 р., м. Харків). 

Харків : Нац. ун-т внутр. справ України,  2019. С. 

145-151.  

3. Особливості застосування інноваційних засобів в 

ситуації протидії психічному насильству на 

досудовому слідстві. Інноваційні методи та 

цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичний практиці: матер. 

міжнар. «круглого столу» (12 грудня 2019 р., м. 

Харків). Харків : Право, 2019. С. 138-142.         

60 годин 

Усього   185 годин 

 


