
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

з науково-дослідної роботи за 2020 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 – «Тактичні 

операції при розслідуванні злочинів терористичної спрямованості» (1,5 

друк. арк.). 

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

«Тактичні операції при розслідуванні злочинів терористичної 

спрямованості»  ( 2,9 друк. арк.) 

4.1 Форма впровадження –  опубліковано 3 наукові статті та 3 тез наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 У вищезазначених роботах розглядаються та аналізуються особливості 

проведення тактичних операцій при розслідуванні злочинів терористичної 

спрямованості. Автор у своїх дослідженнях розглядає сутність, значення, 

проблемні питання організації та проведення тактичних операцій на різних 

етапах розслідування злочинів терористичної спрямованості.  

6.4  Прочитані лекції практичним працівникам. 

26.02.2020р. прочитана лекція слухачам курсів підвищення кваліфікації СБУ 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за темою 

«Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів терористичної 

спрямованості» 

8. Участь у конференціях, семінарах  

 1. VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science 

and practice». International Science Group.(02-06 листопада, Лондон, Велика 

Британія).  

2. XI Міжнародна науково - практична конференція «Academic research in 

multidisciplinary innovation». International Science Group. (30.11-03.12. 2020 р., 

Амстердам, Нідерланди).  

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура 

України:сучасний стан та перспективи розвитку» (Національний юридичний 

університет України імені Ярослава Мудрого, Національна асоціація адвокатів 

України, Рада адвокатів Харківської області. м. Харків, 17 грудня 2020 р). 

9. Видавнича діяльність. 

  1. Мікросліди в системі криміналістичної характеристики злочинів 

терористичної спрямованості. Теория и практика судебной экспертизы и 

криминалистики. Том 22. Вип. 2. 2020 р. С. 56-72.( 0,8 друк. арк.). 

      2. Криміналістична характеристика злочинів терористичної спрямованості: 

проблеми формування на сучасному етапі. Науко-практичний юридичний 

журнал «Публічне право» зб. наук. праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : Науково-

дослiдний iнститут публiчного права, 2020 р. С. 144-159. (0,6 друк. арк.). 
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      3. Тактичні операції при розслідуванні злочинів терористичної 

спрямованості: поняття, значення та проблеми застосування. Наук.-практ. 

фаховий журнал «Юридичний вісник» № 6. 2020 р. С. 96-105. (0,5 друк. арк.). 

     4.  Проблеми класифікації мікрослідів в криміналістиці на сучасному етапі. 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and 

practice»: International Science Group: матер. наук.-практ. конф. (02-06 

листопада, Лондон, Велика Британія). С. 240-249. (0,4 друк. арк.). 

      5. Терористична загроза та ії характеристика на сучасному етапі розвитку 

суспільства. XI Міжнародна науково - практична конференція «Academic 

research in multidisciplinary innovation», 30.11-03.12. 2020 р., Амстердам, 

Нідерланди International Science Group. С. 136-144. (0,4 друк. арк.). 

     6. Тактика адвоката в суді: основні напрямки та проблеми застосування. ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура України:сучасний 

стан та перспективи розвитку» (Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого, Національна асоціація адвокатів України, Рада 

адвокатів Харківської області. м. Харків, 17 грудня 2020 р). С. 35-39. (0,2 друк. 

арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

 

1.Мікросліди в системі криміналістичної характеристики злочинів 

терористичної спрямованості. Теория и практика судебной экспертизы и 

криминалистики. Том 22. Вип. 2. 2020р. С. 56-72. (0,8 друк. арк.).  Google 

Scholar; Index Copernicus. 

2. Криміналістична характеристика злочинів терористичної спрямованості: 

проблеми формування на сучасному етапі. Науко-практичний юридичний 

журнал «Публічне право» зб. наук. праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : Науково-

дослiдний iнститут публiчного права, 2020р. С. 144-159. (0,6 друк. арк.).  Index 

Copernicus. 

      3. Тактичні операції при розслідуванні злочинів терористичної 

спрямованості: поняття, значення та проблеми застосування. Науково-прак-

тичний фаховий журнал «Юридичний вісник» № 6. 2020р. С. 96-105. (0,5 друк. 

арк.). Index Copernicus. 

 

 

         Доцент                                                                        Чорний Г.О. 

 

 

 Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

 

Ст. лабораторією                                                      Дуднікова І. Є.       

 

https://cutt.ly/GtpBAlZ
https://cutt.ly/GtpBAlZ
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№ з/п Назва виду роботи Норма часу 
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1. Мікросліди в системі криміналістичної 

характеристики злочинів терористичної 

спрямованості. Теория и практика судебной 

экспертизы и криминалистики. Том 22. Вип. 2. 

2020р. С. 56-72. 

2.  Криміналістична характеристика злочинів 

терористичної спрямованості: проблеми 

формування на сучасному етапі. Науко-

практичний юридичний журнал «Публічне 

право» зб. наук. праць. Вип. 3. Т. 1. Київ : 

Науково-дослiдний iнститут публiчного права, 

2020р. С. 144-159.  

3.  Тактичні операції при розслідуванні 

злочинів терористичної спрямованості: 

поняття, значення та проблеми застосування. 

Науково-прак-тичний фаховий журнал 

«Юридичний вісник» № 6. 2020р. С. 96-105.  
 

300 годин 

14 

1. Проблеми класифікації мікрослідів в 

криміналістиці на сучасному етапі. VII 

Міжнародна науково-практична конференція 

“Topical issues of science and practice”: 

International Science Group. матер. наук.-практ. 

конф.(02-06 листопада, Лондон, Велика 

Британія). С. 240-249. 

2.        2. Терористична загроза та ії характеристика 

на сучасному етапі розвитку суспільства. XI 

Міжнародна науково - практична конференція 

“Academic research in multidisciplinary 

innovation”, 30.11 – 03.12. 2020 р., Амстердам, 

Нідерланди International Science Group. С. 136-

144.  

3.           3.  Тактика адвоката в суді: основні напрямки 

та проблеми застосування. ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Адвокатура 

України:сучасний стан та перспективи 

розвитку» (Національний юридичний 

університет України імені Ярослава Мудрого, 

Національна асоціація адвокатів України, Рада 

адвокатів Харківської області. м. Харків, 17 

грудня 2020р). С. 35-39.  

 
   

60 годин 

Усього   360 годин 
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