
З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2021 РІК 

  1. Прізвище, ім’я та по батькові: ДУДНІКОВ Анатолій Леонідович 

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

кафедри криміналістики   

  3. Тема і обсяг запланованої науково-дослідної роботи – «Проблеми 

визначення способу злочину у сфері економічної діяльності в 

криміналістиці», 1,5 друк. арк. 

  4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи 

«Проблеми визначення способу злочину у сфері економічної діяльності в 

криміналістиці», 1,9 друк. арк. 

  4.1. Форми впровадження – опубліковано 2 наукові стаття, 4 тез 

наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – визначені та 

проаналізовані окремі характеристики способу вчинення кримінальних 

правопорушень у сфері економічної діяльності, на підставі цього 

запропоновано його криміналістичне поняття.  

 8. Участь у конференціях, семінарах: 

 1. Міжнародна наукова конференція «Problems of modern science and 

practice» (21-24 вересня 2021, м. Бостон США). 

 2. Міжнародна науково-практична конференція «Science and education: 

problems, prospects and innovations» (23-25 червня 2021, м. Кіото, Японія)  

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика 

сучасної юриспруденції» (30 жовтня 2021 р., м. Харків). 

 4. Міжнародна науково-практична конференція «Modern trends in 

development science and practice» (02-05 жовтня 2021, м. Варна, Болгарія). 

 5. Міжнародна конференція з порівняльного та міжнародного 

права ( 25 червня 2021, м. Бухарест, Румунія). 

 6. Міжвідомча науково-практична конференція «Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі» (25 листопада 2021 р., м. Київ). 
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 9. Видавнича діяльність. 

   Статті. 

 1. Поняття способу вчинення злочину у кримінальному праві та 

криміналістиці. Science and education: problems, prospects and innovation. 

http://sci-conf.com.ua. С. 202-210 (0,5 друк. арк.). 

 2. Dudnikov A. еt. al.  (2021). The Human Right to Security in the 

implementation of the concept of the "Right to Health Protection". Juridical 

Tribune - Tribuna Juridica (авторський внесок 0,4 друк. арк.). 

 Тези.   

 1. Деякі особливості криміналістичної характеристики кримінальних 

правопорушень у сфері економічної діяльності. Problems of modern science 

and practice: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Бостон, США, 21-

24.09.2021 р. International  science group: https//isg-konf.com/uk/conference-

archive С. 122-124 (0,25 друк. арк.). 

 2. Щодо криміналістичних ознак кримінальних правопорушень у сфері 

економічної діяльності. Теорія та практика сучасної юриспруденції: матер. 

Всеукраїнс. наук.-практ. конф. III випуск., м. Харків, 30 жовтня 2021. С. 164-

167 (0,25 друк. арк.). 

 3. Особливості встановлення способу при розслідуванні кримінальних 

правопорушень у сфері економічної діяльності. Modern trends in development 

science and practice: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Варна, Болгарія, 02-

05.10.2021 р. International science group: https//isg-konf.com/uk/conference-

archive. С. 185-187 (0,25 друк. арк.). 

 4. Про криміналістичні ознаки кримінальних правопорушень у сфері 

економічної діяльності. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі: 

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

Нац. акад. внутрішн. справ, 2021. С. 154-156 (0,25 друк. арк.). 
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 9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science. 

   Dudnikov A. еt. al.  (2021). The Human Right to Security in the 

implementation of the concept of the "Right to Health Protection". Juridical 

Tribune - Tribuna Juridica. (журнал включено в Scopus і Web of Science) 

(авторський внесок 0,4 друк. арк.). 

 18. Відзнаки та нагороди у звітному році. 

 Отримано Подяку Харківського міського голови за багаторічну 

сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 

розвиток освіти та науки м. Харкова (жовтень 2021 р.). 

 

 

 

 Доцент         Дудніков А. Л. 

  

Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №     від             2021 р.) 

Ст. лаборант                  Дуднікова І. Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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інше: Принято для опублікування        DUDNIKOV A. еt. al.  (2021) The 

Human Right to Security in the implementation of the concept of the "Right to 

Health Protection". Juridical Tribune - Tribuna Juridica (журнал включено 

в Scopus і Web of Science)  укр.:Право людини на безпеку у реалізації концепції 

«право на охорону здоров'я». Всього 5 авторів.  (заг. 1,5 друк.арк.; 

авторський внесок 0,4 друк.арк ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


