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З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові  Семеногов В’ячеслав Володимирович 

2. Вчене звання, посада  кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи:  «Тактико-

криміналістичні основи виявлення ознак приховування злочинів на 

досудовому розслідуванні» (1,5  друк. арк.).  

 4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Тактико-

криміналістичні основи виявлення ознак приховування злочинів на 

досудовому розслідуванні» (1,5  друк. арк.). 

4.1. Форми  впровадження: – опубліковано 2 наукові статті та 2 тез 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проаналізовано поняття 

«ознаки приховування злочинів» та їх класифікацію, розглянуто тактико-

криміналістичні основи проведення деяких слідчих (розшукових) дій та 

надано рекомендації спрямовані на виявлення цих ознак при розслідуванні 

злочинів. 

8. Участь у конференціях, семінарах:  

1) LXXII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

наукові дослідження»  (29-30 листопада 2020 р., м. Чернівці). 

2) Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19» (10-11 грудня 2020 

р., м. Рівне). 

9. Видавнича діяльність: 

Наукові статті: 

1) Особливості проведення деяких слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні злочинів з ознаками приховування // «Juris Europensis Scientia» 

http://bef.in.ua/29-30_11_2020/


Порівняльно-аналітичне право − 2020. − Вип. № 4. − м. Чернівці (0, 5 друк. 

арк.). 

2) Тактичні особливості допиту при розслідуванні прихованих злочинів. // 

«Науковий вісник публічного та приватного права» – 2020. – Вип. № 5. – м. 

Київ.   (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1)  Приховування злочинів як елемент криміналістичної характеристики 

злочинів.. LXXII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

наукові дослідження».  29-30 листопада 2020 р., м. Чернівці. (0,3 друк. 

арк.). 

2)  Ознаки приховування злочинів: поняття та їх класифікація. ) Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки в умовах COVID-19». 10-11 грудня 2020 р., м. Рівне. (0,3 

друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Особливості проведення деяких слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні злочинів з ознаками приховування // «Juris Europensis Scientia» 

Порівняльно-аналітичне право − 2020. − Вип. № 4. − м. Чернівці (0, 5 друк. 

арк.). Index Copernicus International (Республіка Польща). 

2) Тактичні особливості допиту при розслідуванні прихованих злочинів. // 

«Науковий вісник публічного та приватного права» – 2020. – Вип. № 5. – м. 

Київ. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus International (Республіка Польща). 
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