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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: «Особливості тактики 

проведення окремих слідчих (розшукових) кібервандалізму», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: «Особливості тактики 

проведення окремих слідчих (розшукових) кібервандалізму», 1,85 друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження: – за темою дослідження опубліковано розділ у 

підручнику, 2 наукові статті та 1 тези наукової доповіді.   

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: Проаналізовано окремі аспекти 

проведення  слідчих (розшукових) дій під час розслідування кібервандалізму; 

запропоновано алгоритми слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

кібервандалізму; надано визначення та охарактеризовано поняття 

кібервандалізму; визначено судові експертизи та окремі особливості  їх 

проведення під час розслідування кібервандалізму.  

6. Зв’язок з практикою: 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Науково-дослідному інституту вивчення проблем злочинності імені академіка   

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

Харківської медичної академії післядипломної освіти щодо наявності конфлікту 

інтересів у спільній роботі керівництва та близьких родичів (разом з асист. 

Гетьман Г. М.). 

8. Участь у конференціях. 

 Міжнародний «круглий стіл» «Інноваційні методи та цифрові технології в 

криміналістиці, судові експертизі та юридичній практиці» (м. Харків, 12 грудня 

2019 р.). 

9. Видавнича діяльність. 
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Підручник: 

1. Розслідування хуліганства // Криміналістика: підручник: у 2-х т. Т. 2 / [В. 

Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. – 

Харків: Право, 2019. – 328 с. (Розділ 16 – С. 238-249)  (0,6 друк. арк.). 

Наукові статті:  

1. Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кібервандалізму // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. (0,5 друк. арк.). 

2. Розслідування кібервандалізму: можливості судових експертиз // 

Прикарпатський юридичний вісник – 2019. – № 3. (0,5 друк. арк.) 

Тези: 

1. Інноваційні методи та цифрові технології під час розслідування 

вандалізму // Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судові 

експертизі та юридичній практиці: матер. міжнар. «круглого столу» (м. Харків, 

12 грудня 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 91-94 (0,25 друк. арк.).  

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1) Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування кібервандалізму // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. (0,5 друк. арк.). Index Copernicus 

International 

2) «Розслідування кібервандалізму: можливості судових експертиз // 

Прикарпатський юридичний вісник – 2019. – № 3. (0,5 друк. арк.). Index 

Copernicus International. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Разом з проф. В. Ю. Шепітько підготовлено відзив на автореферат 

дисертації Поліщук І. Ю. «Розслідування незаконного використання 

торгівельних марок». 

Асистент                                                               Латиш  К. В. 

Затверджено на засіданні кафедри 

криміналістики  протокол №  4  від 04.12. 2019 р. 

Зав. лабораторією              Дуднікова І. Є. 

http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24788521,3.html
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Додаток 1. 

№ 

з/п 

 

Назва виду роботи 

 

 

Години 

3 

1. Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

кібервандалізму // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». – 2019. – № 59. 

2. Розслідування кібервандалізму: можливості судових експертиз // 

Прикарпатський юридичний вісник – 2019. – № 3. 

200 

7 

Розслідування хуліганства // Криміналістика: підручник: у 2-х т. Т.2 / [В. Ю. 

Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. – 

Харків: Право, 2019. – 328 с.  – С. 238-249). 

30 

14 

Інноваційні методи та цифрові технології під час розслідування вандалізму // 

Матеріали між нар. «круглого столу» «Інноваційні методи та цифрові 

технології в криміналістиці, судові експертизі та юридичній практиці» (Харків, 

12 грудня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 91-94. 

40 

16 

Рецензування автореферату. 

Підготовлено відзив на автореферат дисертації Поліщук І. Ю. «Розслідування 

незаконного використання торгівельних марок». (разом з проф. В. Ю. 

Шепітько). 

3 

20 

Харківська медична академія післядипломної освіти, науково-правовий 

висновок щодо наявності конфлікту інтересів у спільній роботі керівництва та 

близьких родичів (разом з Гетьман Г. М.). 

50 

 Усього: 323 

 

 


