
З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ  

ЗА 2018 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові  Латиш Катерина Володимирівна. 

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

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Інноваційний підхід до 

розслідування кібервандалізму», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Інноваційний підхід до 

розслідування кібервандалізму», 1,6 друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження: – за темою дослідження опубліковано 4 наукові 

статті.   

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: сформульовано поняття та 

ознаки кібервандалізму, а також здійснено його класифікацію. Проаналізовано 

окремі елементи криміналістичної характеристики кібервандалізму.  

6. Зв’язок з практикою: 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1) Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса надано науково-правовий висновок у відповідь на запит адвоката 

Радченко Б. Є. у зв’язку з направленням матеріалів кримінального провадження 

№ 42018220000000383 до Червонозаводського районного суду м. Харкова за 

ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України 

(«Вимагання»);  

2) Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса надано науково-правовий висновок у відповідь на запит 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (вх. № 237-01-53 від 

13.11.2018 р.) щодо наявності конфлікту інтересів у спільній роботі керівництва 

та близьких родичів. 

8. Участь у конференціях. 

 14 Міжнародний Конгрес «Криміналістика та судова експертологія: наука, 



 2 

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

9. Видавнича діяльність. 

Наукові статті:  

1) Вандалізм // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: 

Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Х.: Право, 2018. – С. 

63-64. (0,1 друк. арк.). 

2) Кибервандализм: понятие и виды // Криміналістика та судова 

експертологія: наука, навчання, практика: матеріали 14 міжн. Конгресу, м. Одеса, 

13-15 вересня. У 2-х томах. Т. 1. – Одеса: Видавничий дім «Гельменевтика», 

2018. – С. 223-230. (0,5 друк. арк.). 

3) Кібервандалізм: окремі способи вчинення // Право і суспільство. – 2018. 

– № 6. (0,5 друк. арк.). 

4) Криміналістична характеристика кібервандалізму // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2018. – № 53. (0,5 

друк. арк.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Кібервандалізм: окремі способи вчинення // Право і суспільство. – 2018. 

– №6. (0,5 друк. арк.) Index Copernicus International. 

2) Криміналістична характеристика кібервандалізму // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2018. - № 53. (0,5 

друк. арк.) Index Copernicus International. 

 

 

Асистент                                                          Латиш  К. В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

криміналістики  протокол № 3 від 4 грудня 2018 р. 

 Зав. лабораторією                                  Дуднікова І. Є. 
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