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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: «Можливості 

судових експертиз при встановленні причин та наслідків», 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Можливості 

судових експертиз при встановленні причин та наслідків», 1,8 друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження: за темою дослідження опубліковано: 1 

параграф до підручнику, 2 статті, 1 тези наукової доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проведено аналіз 

сучасних можливостей встановлення причинно-наслідкового зв’язку шляхом 

проведення судової експертизи, виявлено закономірності формування 

відповідних висновків.  

8. Участь у конференціях: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична практика в 

країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (25–26 січня 2019 року, м. Арад, 

Румунія). 

2) Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці» (12 

грудня 2019. м. Харків.). 

 9. Видавнича діяльність: 

Підручник: 

1. Допит судового експерта. Криміналістика: підручник у 2 т. Т.1 / 

за ред. В. Ю. Шепітько, Харків, 2019. С.358-361. (0,3 друк. арк.). 

 

 



Статті: 

2. The concept of forensic activity (ontological aspect). 

Przestepczosc_XXI_wieku. Bialystok. 2019. P. 467-476 (Польща) (0,8 друк. арк.). 

3. Verification of social and economic determination of crime in Ukraine. 

Journal of advanced research in law and economic. Volume IX. Issue 7(37), 

winter 2018. P. 2344-2382. (Румунія) ( SCOPUS) (1,0/0,2 друк. арк.)– не 

увійшло до звіту за 2018 р. 

Тези наукових доповідей: 

4. Роль судової експертизи у встановленні причинно-наслідкових 

зв’язків під час розслідування злочинів. Legal practice in EU countries and 

Ukraine at the modern stage: materials of international scientific and practical 

conference (Arad, Romania, January 25-26, 2019). Arad: Izdevnieciba “Baltija 

Publishing, 2019. p. 502-505 (Румунія). (0,3 друк. арк.). 

 5. Значення експертного встановлення причинно-наслідкового зв’язку. 

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій 

експертизі та юридичній практиці : матер. міжнар. «круглого столу»  (12 

грудня 2019. м. Харків.). Харків : Право, 2019. С.50-52 (0,2 друк. арк.) 

 9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus: 

1. Verification of social and economic determination of crime in Ukraine. 

Journal of advanced research in law and economic. Volume IX. Issue 7(37), 

winter 2018. P. 2344-2382. (SCOPUS, Румунія) (1,0/0,2 друк. арк.). 
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