
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

 ЗА 2021 РІК 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого на 0,5 ставки. 

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

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

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

«Тактико-криміналістичні засоби вилучення ідеальних слідів», 0,75 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження –  опубліковано 3 тез наукових доповідей.  

4.2. Наукова новизна – виокремлено та досліджено тактичні засоби вилучення 

ідеальних слідів в криміналістиці.  

8. Участь у конференціях, семінарах  

 Науково-практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті»  (5-6 листопада 2021, м. Дніпро); 

Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука України: історія, 

сучасність, майбутнє» (5-6 листопада 2021, м. Харків); 

Міжвідомча науково-практична конференція «Інновації в криміналістиці та 

судовій експертизі» (25 листопада 2021 року, м. Київ) 

Міжнародний цифровий конгрес криміналістів «Conditions of Teaching 

Criminalistics and Forensic Sciences at Universities» (28 травня 2021 року, сертифікат, 

об’єм 0,5 кредита). 

9. Видавнича діяльність. 

Тези. 

Затенацький Д.В.  Непроцесуальні форми використання спеціальних знань в 

юридичній діяльності // Науково-практичної конференції «Чинники розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті», м. Дніпро, 5–6 листопада 2021 р. – Дніпро: ГО 

«Правовий світ», 2021. – 96 с. – 76-78 С.  (0,25 друк. арк.) 

Затенацький Д.В.  Залучення спеціаліста для проведення слідчих (розшукових) чи 

судових дій, як процесуальна форма використання спеціальних знань // Міжнародна 
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науково-практична конференція «Юридична наука України: історія, сучасність, 

майбутнє», м. Харків, 5–6 листопада 2021 р. – Харків : Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2021. – Ч. 1. – 148 с. – 106-108 С. (0,25 друк. арк.). 

Затенацький Д.В.  Допит обізнаної особи як процесуальна форма використання 

спеціальних знань // Міжвідомча науково-практична конференція «Інновації в 

криміналістиці та судовій експертизі» (25 листопада 2021 року, м. Київ) (0,25 друк. 

арк.).  
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