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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: 

«Науково-технічне забезпечення органів досудового розслідування при 

розслідуванні порушень правил безпеки на виробництві», 1,5 друк. арк. 

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

«Науково-технічне забезпечення органів досудового розслідування при 

розслідуванні 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.  

З урахуванням аналізу законодавства України та наукових праць  

вітчизняних і зарубіжних учених досліджено науково-технічне забезпечення 

органів досудового розслідування при розслідуванні злочинних порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Встановлено необхідність використання інформаційних технологій в 

протидії порушень правил безпеки на виробництві. Задля 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.  
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 8. Участь у конференціях, семінарах.  

 1. Міжнарод. наук.-практ. конф. «Інтеграція юридичної науки і 

практики в сучасних умовах», Класичний приватний університет, 23-24 

серпня 2019 р., м. Запоріжжя. 

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

правових наук», Запорізька міська громадська організація «Істина», 22-23 

листопада 2019 р., м. Запоріжжя. 

 9. Видавнича діяльність.  

Наукові статті: 

1. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики № 19. Харків : Право, 2019. 

0,5 друк. арк. 

2. Наслідки порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право. Вип. 3. 2019. С. 

243-245. 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1. Окремі аспекти техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах: міжнарод. наук.-практ. конф., 23-24 серпня 2019 р., м. Запоріжжя: 

Класичний приватний університет. С. 108-110 0,2 друк. арк. 

2.  Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: міжнарод. наук.-практ. 

конф., 22-23 листопада 2019 р., м. Запоріжжя: Істина. С. 132-133, 0,3 друк. 

арк. 
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9.1. Публікації у наукометричних базах даних. 

1. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні порушень правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. № 19. Харків : Право, 2019. 

0,5 друк. арк. (Index Copernicus). 

2. Наслідки порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право. Вип. 3. 2019. С. 

243-245. 0,5 друк. арк. (Index Copernicus). 

 

 

 К.ю.н., асистент  кафедри                      К. О. Спасенко 

 криміналістики 

 

Звіт затверджено на засіданні  

кафедри криміналістики 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.). 

 Зав. лабораторією      І. Є. Дуднікова 
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Додаток 1. 

№

 

з/п 

Назва виду роботи Години 

3 

1. Типові слідчі ситуації та версії при розслідуванні порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Том 19. 

Харків : Право, 2019.  

2. Наслідки порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Порівняльно-аналітичне право Вип. 3. 

2019. С. 243-245. 

200 

15 

1. Окремі аспекти техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою». Міжнарод. наук.-практ. конф. «Інтеграція 

юридичної науки і практики в сучасних умовах» 23-24 серпня 2019 р., 

м.Запоріжжя. Запоріжжя: Класичний приватний університет. С. 108-

110. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. Міжнарод. наук.-практ. конф. Сучасні погляди на 

актуальні питання правових наук, Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 22-23 листопада 2019 р., м. Запоріжжя, С. 132-

133. 
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