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    Спасенко Костянтин Олександрович  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

    Кандидат юридичних наук, асистент  

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

  «Організація та планування розслідування злочинних порушень правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» (1,5 друк. арк.) 

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

  «Організація та планування розслідування злочинних порушень правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» (1,65 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Опубліковано наукову статтю та 5 тез наукових доповідей, 

обсягом 1,65 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

 При дослідженні питань організації і планування розслідування злочинних 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпеки 

звернено особливу  увагу на взаємодію слідчого та інших органів при 

розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. Взаємодія слідчого з іншими органами при 

розслідуванні порушень правил безпеки є досить складним і 

багатокомпонентним процесом, що зумовлюється специфікою розслідуваного 

злочину, тому слідчому слід приділяти достатньо уваги питанням взаємодії зі 

спеціалістами відповідних відомств, а також іншими фахівцями, які володіють 

спеціальними знаннями, що збільшує ефективність доказового процесу, суттєво 

економить час і процесуальні засоби. При організації розслідування наголошено 

на необхідності використання інформаційних та цифрових технологій при 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. 

8. Участь у конференціях, семінарах.  

1) Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя (20-21 серпня, 2021 

р.).  

2) Причорноморські публічно-правові читання. Матеріали міжнародної наукової 

конференції, м. Миколаїв (10-12 вересня, 2021 р.). 

3) Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів (15–16 жовтня 

2021 р.).   



4) Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції 

та перспективи розвитку: міжнародна науково-практична конференція, м. Харків 

(6-7 серпня, 2021 р.). 

5) Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в 

Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків (15-

16 жовтня, 2021 р.). 

9. Видавнича діяльність.  

Наукові статті: 

1. Деякі напрями використання інноваційних технологій при розслідуванні 

злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 356-358  

(0,5 друк. арк.). 

Тези:  

1. Час вчинення злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою як складова криміналістичної характеристики. 

Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя (20-21 серпня 2021). 

С. 63-65. (0,2 друк. арк.). 

2. Використання інформаційних та цифрових технологій при розслідуванні 

порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Причорноморські публічно-правові читання. Матеріали міжнародної наукової 

конференції, м. Миколаїв (10-12 вересня 2021). Видавничий дім «Гельветика»  С. 

138-140. (0,25 друк. арк.). 

3. Взаємодія слідчого та інших органів при розслідуванні злочинних порушень 

правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Актуальні 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15–16 жовтня 2021 р.  

Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. С. 133-

135. (0,25 друк. арк.). 

4. Щодо структури криміналістичної характеристики порушень правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Національні та міжнародні 

стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: 

міжнародна науково-практична конференція, м. Харків (6-7 серпня 2021 р.). С. 

80-81. (0,2 друк. арк.). 

5. Місце вчинення злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт 

з підвищеною небезпекою. Проблеми правової реформи та розбудови 

громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 15-16 жовтня 2021 року. С. 62-65. (0,25 друк. 

арк.). 
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