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1. Прізвище, ім’я та по батькові  Демидова Євгенія Євгеніївна. 

2. Вчене звання, посада кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Місце судової 

експертизи в системі судово-експертної діяльності», 1,5 д. а.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Місце судової 

експертизи в системі судово-експертної діяльності», 3,1 д. а. 

4.1. Форми  впровадження: за темою дослідження опубліковано: параграфи 

до 2-х колективних монографій та 7 наукових статей.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: досліджено систему судово-

експертної діяльності та її основні засади, визначено місце судової експертизи у цій 

системі. Обґрунтовано необхідність вдосконалення національного законодавства 

шляхом усунення прогалин і колізій у правовому регулюванні зазначеного 

питання. 

8. Участь у конференціях: 

1) 14 Міжнародний конгрес «Криміналістика і судова експертологія: наука, 

навчання, практика» (м. Одеса, 13-15 вересня 2018р.). 

2) Національний форум молодих кримінологів «Злочин XXI століття - 

можливості та виклики для кримінології»  (Польша, м. Білосток, 10-11 травня 2018 

р.). 

 9. Видавнича діяльність: 

Монографії: 

1. Demidova E. The concept of forensic activity (philosophical and legal 

approach). European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine 

and the Republic of Poland: сollective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba 

“Baltija Publishing, 2018. p. 142-160 (колективна монографія, Польша, всього 

524стр.) (1 д. а.) (оприлюднено в ЄС). 

2. Демидова Є.Є. Судовий експерт у кримінальному судочинстві: сучасні 

виклики та нові завдання. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія 



та практика правозастосування: колективна монографія. Одеса: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 346-368 (колективна монографія, Одеса, всього 1148 стр.) (1 

д. а.). 

Статті: 

1. Особа обізнана. Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти 

томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Харків. 

Право, 2018. С.573-574 (0,1 др. арк.). 

2. Показання судового експерта. Велика українська юридична енциклопедія. У 

20-ти томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. 

Харків. Право, 2018. С. 622 (0,05 др. арк.). 

3. Предмет допиту спеціаліста. Велика українська юридична енциклопедія. У 

20-ти томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. 

Харків. Право, 2018. С. 641-642 (0,05 др. арк.). 

4. Предмет допиту судового експерта. Велика українська юридична 

енциклопедія. У 20-ти томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія. Харків. Право, 2018. С.642-643(0,1 др. арк.). 

5. Спеціаліст. Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. 

Том 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Харків. Право, 

2018. С.768-769 (0,1 др. арк.). 

6. Тактика допиту судового експерта. Велика українська юридична 

енциклопедія. У 20-ти томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, 

юридична психологія. Харків. Право, 2018. С.796-798 (0,1 др. арк.). 

7. Місце судової експертизи у судово-експертній діяльності. Криміналістика 

і судова експертологія: наука, навчання, практика: матеріали 14 міжнар. Конгресу 

(м. Одеса, 13-15 вересня 2018 р.). Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2018.  С. 426-435  

(0,6 др. арк.). 

 

К.ю.н., асистент                                        Демидова Є. Є. 

Затверджено на засіданні  

кафедри криміналістики 

(протокол № 3 від 4грудня 2018 р.) 

Зав. лабораторією                                                     Дуднікова І. Є. 


