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З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2019 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:  «Використання 

тактичних прийомів для викриття й подолання протидії при розслідуванні 

злочинів» (1,5  друк. арк.).  

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

тактичних прийомів для викриття й подолання протидії при розслідуванні 

злочинів» (1,5  друк. арк.).  

4.1. Форми  впровадження: – опубліковано параграф підручника, 2 

наукові статті та тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: розглянуто тактичні 

особливості проведення деяких слідчих дій та надано тактичні рекомендацію 

спрямовані на викриття й подолання протидії розслідуванню злочинів на 

досудовому розслідуванні. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

1) Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сорок треті 

економіко-правові дискусії». 17 грудня 2019 року м. Львів. 

9. Видавнича діяльність: 

Підручник. 

 Криміналістика : підручник : у 2 т. Т.1. Т.2. Харків: Право, 2019. (§ 5 

«Розслідування деяких видів вбивств» (розділ 2, т. 2) С. 30-33 (у співавт.) (0,4 

друк. арк.).   

Наукові статті: 



 1) Тактичні особливості деяких слідчих (розшукових) дій в умовах 

протидії розслідуванню. // Порівняльно-аналітичне право − 2019. − Вип. № 5. 

− Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (електронне 

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

друк. арк.). 

 2) Тактичні особливості обшуку при розслідуванні інсценованих 

вбивств // Прикарпатський юридичний вісник – 2019. – Вип. № 3. – м. Івано-

Франківськ.  (0,6 друк. арк.). 

Тези: 

 1) Психологічні основи формування інсценувань. Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Сорок треті економіко-правові дискусії». 

17 грудня 2019 р. м. Львів (0,25 друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

 1)  Тактичні особливості обшуку при розслідуванні інсценованих 

вбивств // Прикарпатський юридичний вісник – 2019. – Вип. № 3. – м. Івано-

Франківськ  (0,6 друк. арк.) Index Copernicus.  

 2) Тактичні особливості деяких слідчих (розшукових) дій в умовах 

протидії розслідуванню // Порівняльно-аналітичне право − 2019. − Вип. № 5. 

− Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (електронне 

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

друк. арк.) Index Copernicus.  

 

         Викладач      Семеногов В.В. 

Затверджено на засіданні кафедри 

криміналістики  протокол № 4 від 04.12. 2019 р. 

Зав. лабораторією                                   Дуднікова І.Є. 
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3 1. Тактичні особливості деяких слідчих (розшукових) дій в 

умовах протидії розслідуванню. // Порівняльно-аналітичне право 

− 2019. − Вип. № 5. − Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», (електронне наукове фахове видання 

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

2. Тактичні особливості обшуку при розслідуванні інсценованих 

вбивств // «Прикарпатський юридичний вісник – 2019. – Вип. № 

3. – м. Івано-Франківськ. 
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7 Криміналістика : підручник : у 2 т. Т.1. Т.2. Харків: Право, 2019. 

(§ 5 «Розслідування деяких видів вбивств» розділ 2 

«Розслідування вбивств» (у співавт.) (0,4 друк. арк.). 
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15 Психологічні основи формування інсценувань Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Сорок треті 

економіко-правові дискусії». 17 грудня 2019 року м. Львів. 
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