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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: «Криміналістичні 

підходи до розуміння причини та наслідку», 1,5 д. а.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної наукової роботи: 

«Криміналістичні підходи до розуміння причини та наслідку», 1,5 д. а. 

4.1. Форми  впровадження: за темою дослідження опубліковано 3 

статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: розроблено теоретичні 

положення щодо визначення сутності причини та наслідку під час 

розслідування кримінальних правопорушень.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. 

Підготовлено висновок на проєкт Закону України «Про судову 

експертизу та самоврядування судових експертів» у відповідь на лист  (вх. № 

121-01-1421 від 20.08.2021 р.) щодо надання пропозицій та зауважень до 

проєкту Закону України «Про судову експертизу та самоврядування судових 

експертів», поданого Народним депутатом України М. В. Павлюк (разом з 

проф. Шепітько В. Ю.). 

  8. Участь у конференціях, круглих столах. 

 Цифровий Міжнародний конгрес криміналістів присвячений темі 

«Умови викладання криміналістики та судових наук». 28 травня 2021 р. м. 

Харків. 
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Статті: 

1. Intellectual property: search of the optimum model of legal protection. 

Amazonia Investiga. 2021.Volume10 (Issue 39). P. 136-148 (у співав.) 

(авторський внесок 0,5 др. арк.).  

2. Corruption offences in the sphere of medications circulation: investigation 

problems. Wiadomosci lekarskie.Warsaw, Poland. ISSUE 12. 2021. (Польща) 

(авторський внесок 0,4 др. арк.).  

3. Типові помилки порушення логіки при встановленні причинно-

наслідкового зв’язку під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. (0,6 др. арк.). 

9.1. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Web of Science: 

1). Intellectual property: search of the optimum model of legal protection. 

Amazonia Investiga. 2021.Volume10 (Issue 39). P. 136-148  (авторський внесок 

0,5 друк. арк.). (Web of science). 

2). Corruption offences in the sphere of medications circulation: 

investigation problems. Wiadomosci lekarskie.Warsaw, Poland. ISSUE 12. 2021. 

(Польща) (авторський внесок 0,4 др. арк.). (Scopus). 
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