
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2020 РІК 

1. Прізвище, ім’я по батькові – Затенацький Дмитро Вікторович 

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

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

3. Тема та обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Тактичні засоби 

вилучення ідеальних слідів», 0,75 друк. арк. 

4. Тема та обсяг фактично виконаної річної науково-дослідницької роботи «Тактичні 

засоби вилучення ідеальних слідів», 0,75 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження – опубліковано розділ монографії, 1 наукова стаття, 1 тези.  

4.2. Наукова новизна – виокремлено та досліджено підстави класифікації науково-технічних 

засобів в криміналістиці.  

6. Зв’язок з практикою: 

6.4.Лекції прочитані практичним працівникам.  

 Прочитана лекція за темою «Огляд місця події», прочитана слухачам (практичним 

працівникам СБУ) в межах курсів підвищення кваліфікації при Національному юридичному 

університеті ім. Ярослава Мудрого 21 лютого 2020 р. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян. 

1) Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого надано науково-

правовий висновок у відповідь на запит ТОВ «Аксіома» в особі директора        І. В. Сбітнєва 

(вх. № 126-01-1417 від 15.09.2020 року) у зв’язку із розслідування кримінального 

провадження органом досудового розслідування. 

2) Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. 

Сташиса надано науково-правовий висновок у відповідь на запит громадянина 

Краснокутського С.В. (від 2020 року) у зв’язку із здійсненням досудового розслідування за 

кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань за № 42019220000000366 від 31 травня 2019 р. за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 

3) Інституту судової експертизи та криміналістики у відповідь на запит адвоката Г. П. 

Пожидаєва (вх. № 17-2020 від 1 липня 2020 р.) щодо необхідності надання науково-правового 
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висновку у зв’язку із здійсненням досудового розслідування за кримінальним 

провадженням, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 

42019220000000366 від 31 травня 2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 

ст. 345, ч. 2 ст. 309 КК України.  

4) Інституту судової експертизи та криміналістики у відповідь на запит адвоката Г. П. 

Пожидаєва (вх. № 15 від 25.03.2020 року) щодо необхідності надання науково-правового 

висновку у зв’язку із здійсненням досудового розслідування СВ Харківського ВП Головного 

управління Національної поліції в Харківській області кримінального провадження № 

12018220430001523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2018 року 

за фактом учинення злочину, ознаки якого передбачено ч. 1 ст. 127 КК України 

(«Катування»). 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії» (4–5 грудня 2020 р., м. Харків).  

9. Видавнича діяльність. 

Монографії.  

 Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя заснування: 

Монографія / за ред. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2020. – 268 с. (0,3 друк. арк.). 

Тези. 

Затенацький Д. В. Психологічні основи формування та вилучення ідеальних слідів. 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії» (4–5 грудня 2020 р., м. Харків). Харків: Східноукраїнська 

наукова юридична організація, 2020 (0,25 друк. арк.). 

9.1. Публікації у науко метричних базах даних Scopus та  Web of Science 

 Shevchuk O., Shevchuk V., Matyukhina N., Chub O., Zatenatskiy D.  Testing of drugs in the 

implementation of customs control in Ukraine: legal aspects // Georgian Medical News (Georgia-

USA). – №  1. (298),  2020. P. 165-169  (0,2 друк. арк.) (Scopus та  Web of Science). 

 

   Доцент     Д. В. Затенацький 

  

 Звіт затверджено на засіданні кафедри 

 криміналістики  (протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

  Ст. лаборант               І. Є. Дуднікова 

 


