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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Костенко Марина Володимирівна 

2. Вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. «Інноваційні 

підходи у використані криміналістичних засобів забезпечення розслідування 

злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами» (1,5 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. «Інноваційні 

підходи у використані криміналістичних засобів забезпечення розслідування 

злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами» (5,31 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР опубліковано: розділ колективної 

монографії, 5 наукових статей, 4 тези наукових доповідей, науково-практичний 

коментар до Кримінального кодексу України. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Охарактеризовано тенденції та 

перспективи розвитку криміналістики. Визначено особливості підготовки 

спеціалістів у галузі юриспруденції. Окреслено моральні основи протидії 

організованій злочинності. На прикладі іноземного досвіду розглянуто 

використання системи розпізнавання облич. Розкрито психологічні особливості 

допиту неповнолітніх свідків. З’ясовано місце методики розслідування вбивств на 

замовлення в загальній методиці розслідування вбивств. Окреслено вплив 

соціальної ізоляції на особу засудженого. 

6. Зв’язок з практикою. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Надано висновок спеціаліста (Інститут судової експертизи та 

криміналістики вих № 18-2020 від 02.04.2020) на постанову слідчого СУ ГУНП в 

Дніпропетровський області О. Слісаренко щодо проведення психологічного 

дослідження від 12.03.2020 р. 
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8. Участь у конференціях, семінарах 

1. «Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та регіональний аспект» : 

науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 29-30 листопада 2019 року, м. 

Херсон. (не увійшла до звіту за 2019 р.) 

2. «Дослідження актуальних питань юридичних наук» : науково-практична 

конференція, м. Миколаїв, 13-14 грудня 2019 року, м. Херсон. (не увійшла до звіту 

за 2019 р.) 

3. «Актуальні проблеми протидії злочинності» : наукова конференція, м. Харків, 23 

грудня 2019 року, м. Харків. (не увійшла до звіту за 2019 р.) 

4. «Innovative methods for the organization of educational process for law students in 

Ukraine and EU contries» : науково-педагогічне стажування, м. Люблін, Польща, 20 

січня- 28 лютого 2020 р. 

5. «Modern science: problems and innovations» : 1-ша міжнародна науково-практична 

конференція, м. Стокгольм, Швеція, 5-7 квітня 2020 р.  

6. «Topical issues of the development of modern science» : 9-та міжнародна науково-

практична конференція, м. Софія, Болгарія, 6-8 травня 2020 р.  

9. Видавнича діяльність 

Монографії: 

   1. Moral foundations of counteraction of criminality: ethical questions of criminalistics / 

Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European 

Union : Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 2. 592 c.  

С. 600-616. (0,8 друк. арк.) (в співавторстві). 

Статті: 

    1. Особливості підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції: проблема 

професійної деформації // Innovative methods for the organization of educational process 

for law students in Ukraine and EU contries. Scientific and pedagogic internship, January 20 

– February 28, 2020. Lublin: Maria Curie-Sklodowska University, 2020. 140 c. C. 60-64. 

(0,5 друк. арк.) 

2. Some trends and prospects of the development of criminalistics // ReOs. №1, 2020. 

C.43-48. (1,0/0,5 друк. арк.) (в співавторстві) 
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3. Використання системи розпізнавання облич: іноземний досвід // Modern science: 

problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical 

conference (Stockholm, Sweden, April 5-7, 2020). Stockholm, Sweden: SSPG Publish, 

2020. 749 с. С. 21-27. (0,5/0,3 друк. арк.) (в співавторстві) 

4. Особливості допиту неповнолітніх // Topical issues of the development of modern 

science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference (Sofia, 

Bulgaria, May 6-8, 2020). Sofia, Bulgaria: Publishing House “ACCENT”, 2020. 968 c. С. 

476-480. (0,5/0,3 друк. арк.) (в співавторстві) 

5. Questioning the Supervision and Control of Entrepreneurship: An Appraisal of the 

European Standard and its application under Ukrainian Law // Justicia. Vol. 25, No. 38, 

Julio-Diciembre, 2020. C. 234-241. (1,1/0,5 друк. арк.) (в співавторстві). 

Науково-практичні коментарі: 

   1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України станом на 21 

лютого 2020 року / За заг. ред. Лошицького М. В. Київ: Видавничий дім 

«Професіонал», 2020. 864 с. (70,25/1,41 друк. арк.) (в співавторстві 

Тези наукових доповідей: 

1. Соціальна ізоляція особи засудженого в Україні як шлях до руйнування психіки // 

Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції та регіональний аспект: матер. 

наук.-практ. конф. 29-30 листопада 2019 р., м. Запоріжжя. Херсон: Видавничий дім 

"Гельветика", 2019. С. 112-114. (0,3/0,2 друк. арк.) (в співавторстві) (не ввійшла в звіт 

за 2019 р.) 

2. Психологія допиту неповнолітніх свідків // Дослідження актуальних питань 

юридичних наук: матер. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 13-14 грудня 2019 р.) 

Херсон: Видавництво “Молодий вчений”, 2019. 164 с. (С. 135-138). (0,3/0,2 друк. арк.) 

(в співавторстві) (не ввійшла в звіт за 2019 р.) 

3. Місце методики розслідування вбивств на замовлення в загальній методиці 

розслідування вбивств // Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали наук. 

конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 

р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 

430 с. С. 216-220. (0,5/0,3 друк. арк.) (в співавторстві) (не ввійшла в звіт за 2019 р.) 
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4. Проблема взаємозв’язку елементів криміналістичної характеристики вбивств на 

замовлення // Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали наук. конф. за 

результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 

НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / 

редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. 430 

с. С. 221-226. (0,5/0,3 друк. арк.) (в співавторстві) (не ввійшла в звіт за 2019 р.) 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

1. Questioning the Supervision and Control of Entrepreneurship: An Appraisal of the 

European Standard and its application under Ukrainian Law // Justicia. Vol. 25, No. 38, 

Julio-Diciembre, 2020. C. 234-241. (1,1/0,5 друк. арк.) – Web of Science. 

    18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Подяка Харківської 

обласної організації Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів 

України та за сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм, ініціативу та 

наполегливість в роботі з.  

 

 

 Доцент                                       Костенко М. В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 7 від 03 грудня  2020 р.) 

  Ст. лаборант                                                                    Дуднікова І. Є. 

 

 

 

 


