
З В І Т 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ЗА 2020 РІК 

 

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

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

криміналістики. 

3. Тема і обсяг річної планової наукової роботи: «Методики 

експертного встановлення причинно-наслідкового зв’язку», 1,5 друк. арк.  

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

експертного встановлення причинно-наслідкового зв’язку», 1,64 друк. арк. 

4.1. Форми  впровадження: за темою дослідження опубліковано: 2 

розділи до монографії, 2 статті, 1 тези наукової доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: проведено аналіз 

основних методів та способів експертного встановлення причин та наслідків і 

виявлено проблеми формування відповідних висновків.  

8. Участь у конференціях: 

1) IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice 

of today» (16-19 листопада 2020 р., м. Анкара, Туреччина). 

2) ІV Харківський міжнародний юридичний форум  (23-25 вересня 2020 

року, м. Харків). 

3) Міжнародна науково-практична конференція «Діджиталізація і 

безпека»  (19 листопада 2020 року, м. Харків). 

 9. Видавнича діяльність: 

Монографія: 

1. Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-

річчя заснування: монографія /за ред. В. Ю. Шепітько. Харків : Право, 2020. 

С.42-51; 237-244 (у співавт.) (0,24 др. арк.). 

 

 



Статті: 

2. Vaccination against infectious diseases: international standards of patient's 

rights. Wiadomosci lekarskie.Warsaw, Poland. 72(12 cz 2). 2019. P. 2518-2523 

(Польша) (SCOPUS) (1,4/0,5 друк. арк.). 

3. Поняття «детермінізм»: міждисциплінарні та криміналістичні 

проблеми визначення. Юридичний бюлетень. Випуск 15. Одеса: Вид. дім 

«Гельветика»,  2020. С. 191-199. (0,6 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

4. Philosophical issues of forensic activity. Science and practice of today: 

abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Ankara, Turkey. 

November 16-19),  2020.  Р. 231-233 рр. (0,3 друк. арк.)  

 9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus: 

1. Vaccination against infectious diseases: international standards of patient's 

rights. Wiadomosci lekarskie.Warsaw, Poland. 72(12 cz 2). 2019. P. 2518-2523 

(Польша) (SCOPUS) (1,4/0,5 друк. арк.). 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.006, створеної для 

проведення разового захисту дисертації Федоренка Маркіяна Сергійовича  на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

К.ю.н., доцент                                      Демидова Є. Є. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри криміналістики 

(протокол № 7 від 03 грудня 2020 р.) 

Ст. лаборант                                                       Дуднікова І. Є. 


