
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2021 РІК 

 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри криміналістики. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. “Можливість 

типізації та види окремих криміналістичних методик в розслідуванні вбивств” (1,5 друк. 

арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. “Можливість 

типізації та види окремих криміналістичних методик в розслідуванні вбивств” (6,97 друк. 

арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР опубліковано: 5 наукових статей, 1 тези 

наукових доповідей, науково-практичний коментар до Кримінального процесуального  

кодексу України. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Охарактеризовано тенденції та 

перспективи розвитку у галузі відповідальності за забезпечення біобезпеки в світі в 

контекcті пандемії Covid-19. З’ясовано місце окремих методик розслідування вбивств в 

загальній методиці розслідування вбивств. Визначено призначення і процесуальний статус 

слідчого судді у досудовому розслідуванні. На прикладі розслідування окремих категорій 

вбивств досліджено актуальні питання місця досудового розслідування у сучасному 

кримінальному провадженні. Здійснено типологію злочинної мотивації відповідно до 

поділу людей на покоління X, Y, Z. Розкрито місце й роль сторони обвинувачення в 

досудовому розслідуванні. Окреслено напрямки та тенденції інноваційних процесів в 

криміналістиці та судовій експертизі. 

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 № 02-2021-ч від 02.02.2021 р.) на клопотання від АП “Репешко та 

партнери” про проведення психологічного дослідження від 02.02.2021 р. 
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6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Тренінг на тему “Тактико-

психологічні аспекти проведення допиту та обшуку у кримінальному провадженні” від 

12.11.2021 для слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. 

8. Участь у конференціях, семінарах  

1. «Priority directions of science and technology development» : 6 Міжнародна наукова та 

практична конфереція, м. Київ, 20-22 лютого 2021 р. 

2. «Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» : офлайн-

онлайн Міжнародна науково-практична конфереція, м. Харків, 17 травня 2021 р. 

3. «Conditions of Teaching Criminalistics and Forensic Sciences at Universities» : цифровий 

міжнародний конгрес криміналістів, м. Харків, 28 травня 2021 р. 

4. «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів» : 9 Міжнародний круглий стіл, 

м. Одеса , 04 червня 2021 р. 

5. «Інновації в криміналістиці та судовій експертизі» : Міжвідомча науково-практична 

конфереція, м. Київ, 25 листопада 2021 р. 

9. Видавнича діяльність  

Статті: 

1. Responsibility for Ensuring the World Biosafety: Rethinking in the Context of the Covid-

19 Pandemic // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol: 24. Issue: 3. P. 1-12. 

(1,9/0,7 друк. арк.). 

2. Призначення і процесуальний статус слідчого судді у досудовому розслідуванні // 

ПРАВО.UA. 2021. № 2. C. 55-60. (0,9/0,5 друк. арк.).  

3. Актуальні питання місця досудового розслідування у сучасному кримінальному 

провадженні // Європейські перспективи. 2021. № 1. С. 94–103. (1,3/0,7 друк. арк.). 

4. Місце й роль сторони обвинувачення в досудовому розслідуванні // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. № 51. С. 137–

140. (0,7/0,4 друк. арк.).  

5. Типологія злочинної мотивації відповідно до поділу людей на покоління X, Y, Z. // 

Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 6th International 

scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 873-880. 

(1,1/0,6 друк. арк.). 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Farticles%2Fresponsibility-for-ensuring-the-world-biosafety-rethinking-in-the-context-of-the-covid19-pandemic-10698.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIVH_yJ6VPUpzIJmPxunskpgmswA


 3 

Науково-практичні коментарі: 

 1. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. 

Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. / За заг. ред. 

Чернявського С. С. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2021. 1292 с. (104,65/3,87 друк. 

арк.).  

Тези наукових доповідей: 

1. Інноваційні процеси в криміналістиці // Інновації в криміналістиці та судовій 

експертизі : матер. Міжвідомчої наук.-практ. конф. 25 листопада 2021 р., м. Київ. Київ: 

2021. С. 193-197 (0,3/0,2 друк. арк.).  

9.1. Публікації у наукометричних базах даних Scopus.  

1. Responsibility for Ensuring the World Biosafety: Rethinking in the Context of the Covid-

19 Pandemic // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Vol: 24. Issue: 3. P. 1-12. 

(1,9/0,7 друк. арк.)  – Scopus. 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних.  

1. Актуальні питання місця досудового розслідування у сучасному кримінальному 

провадженні // Європейські перспективи. 2021. № 1. С. 94–103. (1,3/0,7 друк. арк.) – Index 

Copernicus International. 

2. Місце й роль сторони обвинувачення в досудовому розслідуванні // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. № 51. С. 137–

140. (0,7/0,4 друк. арк.) – Index Copernicus International. 

 18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Лист-подяка 002767 від 

16.11.2021 №59/14/2470 від Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.  

 

Доцент                                       Костенко М. В. 

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №       від             2021 р.) 

     Ст. лаборант                                                                          Дуднікова І. Є. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.abacademies.org%2Farticles%2Fresponsibility-for-ensuring-the-world-biosafety-rethinking-in-the-context-of-the-covid19-pandemic-10698.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIVH_yJ6VPUpzIJmPxunskpgmswA

