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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: 
«Особливості побудови слідчих версій та планування розслідування 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», 1,5 друк. арк. 

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

«Особливості побудови слідчих версій та планування розслідування 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 1 наукова стаття 

та 4 тез наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. На підставі аналізу наукових 

праць наголошено на необхідності використання приладів GPS при огляді 

місця події на ділянках відкритої місцевості при розслідуванні злочинних 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Окремо підкреслено на значимості використання безпілотних літальних 

апаратів, що дає можливість окреслити межі місця події, розташування 

техніки, виявити негативні обставини, що свідчать про інсценування 

порушення правил безпеки, прикриваючи інший злочин, приміром, 

розкрадання корупційного характеру. Для повного сприйняття слідчим місця 

події при надходженні інформації про нещасний випадок необхідно негайно 

повідомляти про зазначений факт органи Державної служби України з питань 

праці з метою завчасного вирішення питання про суб’єктний склад 

учасників, які мають брати участь в огляді місця події. Водночас в ситуації 

здійснення огляду місця події через деякий проміжок часу діяльність 

слідчого повинна бути спрямована на уточнення й перевірку існуючих даних, 

що містяться в протоколі відомчого огляду й у реконструкції уявної картини 

злочину на місці події на підставі інформації, що залишилась у матеріальній 

обстановці. 

 8. Участь у конференціях, семінарах. 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток державності та 

права в Україні: реалії та перспективи», 18-19 вересня 2020 р., м. Львів. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

криміналістики та судової експертизи»,  19 листопада 2020 р., м. Київ.  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини 

у сучасному світі», 13-14 листопада 2020 р., м. Одеса. 
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4. Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», 20-21 листопада 

2020 р., м. Львів. 

9. Видавнича діяльність 

Наукові статті: 

1. Інноваційні технології при розслідуванні порушень правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020.  № 7. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv (0). С. 383-385.  (0,5 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

1.  Експертна профілактика при розслідуванні порушень правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Розвиток державності 

та права в Україні: реалії та перспективи, Міжнарод. наук.-практ. конф.  18-

19 вересня 2020 р., м. Львів. С. 129-130. 0,25 друк. арк. 

2. Окремі аспекти криміналістичної характеристики злочинних порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Актуальні 

питання криміналістики та судової експертизи, Всеукраїнська наук.-практ. 

конф.  19 листопада 2020 р., м. Київ. С. 392-394, 0,25 друк. арк. 

3. Підходи до формування криміналістичної характеристики порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Права та 

обов’язки людини у сучасному світі, Міжнарод. наук.-практ. конф. 13-14 

листопада 2020 р., м. Одеса, С. 130-133, 0,25 друк. арк. 

4. Місце вчинення злочинних порушень правил безпеки під час виконання 

робіт з підвищеною небезпекою. Правові системи суспільства: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку, Міжнарод. наук.-практ. конф 20-21 

листопада 2020 р., м. Львів, С. 117-119. 0,25 друк. арк. 
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