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Пленарне засідання   15:00 – 15:15 

Робота секцій    15: 15  – 17:30  

Підбиття підсумків конференції 17:30 – 18:00 

 

 

 

Регламент роботи: 

 

Доповіді на пленарному засіданні                до 10 хв. 

Наукові доповіді                             до 10 хв. 

Наукові повідомлення                 до 5 хв. 

Дискусії                  до 3 хв. 

 

Мова конференції – українська, англійська 

 

 

 

Місце проведення: 

м. Київ, вул. Народного ополчення, 9 

Навчально-науковий інститут № 1 Національної академії 
внутрішніх справ 

 



Робота секцій: 

 

Пленарне засідання – лекційна зала № 1  

 

Секція № 1. «Кримінології та  
кримінально-виконавчого права, 

«Кримінального права» 

– аудиторія № 13  

 

Секція № 2. «Криміналістики та судової 

медицини» 
Секція № 3. «Адміністративного права і 

процесу», 

 «Конституційного права та прав людини»,  
«Адміністративної діяльності» 

– аудиторія № 32  

 
– аудиторія № 31 

 

 

Секція № 4. «Фінансової безпеки та 

фінансового розслідування»,  

«Фінансового права та фіскального 

адміністрування»  

«Цивільного права і процесу» 

– аудиторія № 45 

Секція № 5. «Оперативно-розшукової 

діяльності» 

Секція № 6. «Досудового розслідування» 
Секція № 7. «Кримінального процесу» 

– лекційна зала № 1 

 

– аудиторія № 12 
– лекційна зала  № 2 

Секція № 8. «Історії держави та права», 

« Юридичного документознавства» 

– читальна зала № 2 

 
Секція №9. «Філософії права та юридичної 

логіки» 

– бібліотека  

 

Секція № 10. «Тактико-спеціальної 

підготовки», 
 «Інформаційних технологій та  

кібернетичної безпеки» 

 

– аудиторія № 143 

 
 

 

Підбиття підсумків конференції – лекційна зала № 1 

 

 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Власенко Валерій Павлович – кандидат юридичних наук, 
заступник директора навчально-наукового інституту № 1 
Національної академії внутрішніх справ з навчально-методичної та 
наукової роботи; 
 
Герасименко Лариса Володимирівна – кандидат юридичних 
наук, доцент, завідувач кафедри забезпечення фінансової безпеки 
та фінансового розслідування навчально-наукового інституту № 1 
Національної академії внутрішніх справ; 
 
Корнейко  Олександр Васильович – кандидат технічних наук, 
професор, т.в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій та 
кібернетичної безпеки навчально-наукового інституту №1 
Національної академії внутрішніх справ; 
 
Моргун Надія Сергіївна – кандидат юридичних наук, завідувач 
кафедри досудового розслідування навчально-наукового інституту 
№ 1 Національної академії внутрішніх справ; 
 

Стратулат Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри юридичного документознавства 
навчально-наукового інституту № 1 Національної академії 
внутрішніх справ;  
 
Цюприк Наталія Олександрівна – кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник відділу забезпечення навчального 
процесу навчально-наукового інституту № 1 Національної академії 
внутрішніх справ. 
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ВІДКРИТТЯ ТА ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Гусарєв Станіслав Дмитрович – доктор юридичних наук, 
професор, перший проректор Національної академії внутрішніх 
справ; 

 
Власенко Валерій Павлович – кандидат юридичних наук, 
заступник директора навчально-наукового інституту № 1 
Національної академії внутрішніх справ з навчально-методичної та 
наукової роботи; 
 

 
Ведуча конференції: 

 
Запорожець Анастасія Костянтинівна – здобувач вищої освіти 
навчально-наукового інституту № 1 Національної академії 
внутрішніх справ.  

 

 

ЗАПРОШЕНІ ДО УЧАСТІ: 

 

Жидков Валерій Леонідович – детектив Національного 

антикорупційного бюро України, аспірант наукової лабораторії з 

проблем досудового розслідування Національної академії 
внутрішніх справ;  

 

Левченко Юрій Олександрович – завідувач кафедри кримінології 
та кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;  

 
Свиридюк Наталія Петрівна – заступник завідувача Науково-

дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем 

запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту 

МВС України, доктор юридичних наук, доцент. 
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Титко Анна Василівна – начальник відділу організації науково-

дослідної роботи НАВС, кандидат юридичних наук; 
 

Калиновський Олександр Валерійович – заступник начальника 

відділу організації науково-дослідної роботи НАВС  – завідувач 
відділення організації науково-дослідної роботи перемінного 

складу, кандидат юридичних наук. 

 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

СЕКЦІЯ № 1 

«КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО 

ПРАВА»,  

«КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» 

 

Місце проведення:   аудиторія № 13  

Час проведення:               15:15 – 17:30 
 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Миронюк Тетяна Василівна – доцент кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права НАВС, кандидат юридичних наук;  

Семенюк Олександр Олександрович – доцент кафедри 
кримінального права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; 
Секретар секції: Матвійчук Анжеліка Віталіївна. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Віксич Софія Дмитрівна, курсант 201 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Конфіскація майна як 
захід протидії тіньовій економіці»  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенюк Олександр 
Олександрович; 
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2. Васюта Юлія Володимирівна, курсант 201 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Суспільно-
небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони складу 
злочину»  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент Семенюк Олександр Олександрович; 
 
3. Борових Діана Олександрівна, курсант 201 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Кримінально-
правова характеристика ст. 188-1 КК України 
«Викрадення води, електричної або теплової енергії 
шляхом її самовільного використання»  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенюк Олександр 
Олександрович; 
 
4. Перушко Максим Олександрович, курсант 305 
навчальної групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: 
«Соціально-натуралістична доктрина як основа реформи в 
Україні».  
Науковий керівник: завідувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права НАВС, кандидат юридичних 
наук, доцент Левченко Юрій Олександрович; 
 
5. Запорожець Анастасія Костянтинівна, курсант 305 

навчальної групи ННІ № 1 НАВС, наукове повідомлення «Сучасний 

стан кібезлочинності в Україні» 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права НАВС, кандидат юридичних наук Миронюк 

Тетяна Василівна; 
 
6. Матвійчук Анжеліка Віталіївна, курсант 312 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Психологічний 
портрет вбивці» 
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Науковий керівник: доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права НАВС, кандидат юридичних 
наук Крижна Людмила Володимирівна; 
 
7. Пилипченко Катерина Олегівна, курсант 206 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь «Кримінальна 
відповідальність та її підстави».  
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права 
НАВС Крутевич Микола Миколайович; 
 
8. Дудко Анастасія Геннадіївна, курсант 2-го курсу ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Кримінально-правова характеристика 
декларування недостовірної інформації»  
Науковий керівник: викладач кафедри кримінального права 
НАВС Крутевич Микола Миколайович. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

СЕКЦІЯ 2  

«КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ» 
 

Місце проведення:   аудиторія № 32 
Час проведення:    15:15 – 17:30 

 
КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

 
Курилін Іван Ростиславович – доцент кафедри криміналістики та 
судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;  
Семенов Віктор Васильович – доцент кафедри криміналістики та 
судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук; 
Антонюк Поліна Євгенівна, професор кафедри криміналістики та 
судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук; 
Секретар секції: Король Марина Геннадіївна. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Баштова Ольга Ігорівна, курсант 321 навчальної групи ННІ 

№1 НАВС, наукова доповідь «Значення судово-балістичної 

експертизи для розслідування кримінальних правопорушень». 
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук Патик Леся 

Леонідівна; 
 

2. Молодих Елла Вікторівна, курсант 306 навчальної групи ННІ 

№1 НАВС, наукова доповідь:  «Використання спеціальних 

психологічних знань під час проведення слідчих (розшукових) дій»  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук Патик Леся 

Леонідівна; 
 

3. Запорожець Анастасія Костянтинівна, курсант 305 

навчальної групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Сучасні 

форми використання засобів масової інформації при 

розслідуванні злочинів»  
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Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук Патик Леся 

Леонідівна; 

 

4. Іваненко Лілія Олексіївна, курсант 409 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь:  «Тактичні особливості  огляду 

трупа, пов’язаного з ексгумацією»  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук Патик Леся 

Леонідівна; 

 

5. Король Марина Геннадіївна, курсант 304 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Тактика допиту-потерпілих 

жінок від насильницьких злочинів»  

Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук Антощук Андрій 

Олександрович; 

 

6. Мурзо Євгенія Олександрівна, курсант 305 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Використання поліграфа для 

виявлення неправдивих показань під час розслідування 

кримінальних правопорушень»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики та 

судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук Кононенко 

Наталія Олександрівна; 

 
7. Печенюк Олександра Володимирівна, курсант 305 

навчальної групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Сучасні види 

криміналістичних експертиз, їх значення для розслідування 

кримінальних правопорушень»   
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики та 

судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук Кононенко 

Наталія Олександрівна; 
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8. Гаріян Інна Володимирівна, курсант 306 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Опис зовнішності особи, його 

сутність і використання у практиці розслідування кримінальних 

правопорушень»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики та 
судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук Кононенко 

Наталія Олександрівна; 

 

9. Гаращенко Юлія Сергіївна, курсант 306 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Джерела, засоби та методи 

дослідження слідів особи підозрюваного».  

Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики та 
судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук Кононенко 

Наталія Олександрівна; 

 

10. Жовнодій Катерина Вікторівна, студент 301 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Сліди запаху людини як об’єкт 

криміналістичного дослідження»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики та 
судової медицини НАВС Зубрійчук Володимир Васильович; 

 

11. Клімова Анна Миколаївна, студент 301 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь: «Сліди відображення в 

криміналістиці: природа, види»  
Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Сокиран 

Федір Михайлович; 

 

12.  Бурцева Анна В’ячеславівна, студент 301 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Правові основи, 

криміналістичні засоби та методи подолання протидії 

розслідуванню»  
Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Сокиран 

Федір Михайлович; 
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13. Іщук Юлія Вікторівна, студент 301 навчальної групи ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Криміналістична характеристика 

вбивств, прихованих інсценуванням»  
Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Сокиран 

Федір Михайлович; 

 

14. Михайльо Сергій Іванович, студент 302 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Особливості слідчого огляду 

при розслідуванні крадіжок, грабежів та розбоїв»  
Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Сокиран 

Федір Михайлович; 

 

15. Нігруца Олександр Олександрович, студент 302 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Міжнародне 

співробітництво при розкритті і розслідуванні злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів»  
Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Сокиран 

Федір Михайлович; 

 

16. Воротило Євгеній Валентинович, студент 302 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Поняття та види 

судово-медичних експертиз»  
Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Сокиран 

Федір Михайлович; 

 

17. Абрамян Олександр Олександрович, студент 306 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Використання 

безпілотних повітряних апаратів («дронів») під час огляду на 

відкритій місцевості»   
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Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; 

 

18. Федоренко Дар’я Валентинівна студент 306 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Криміналістичне дослідження 

інформації про зовнішність особи методами та засобами 

інформатики»  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; 

 
19. Якимчук  Владислав Юрійович, студент 306  навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Слідчий огляд 

комп’ютерних об’єктів»  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; 

 
20. Сидорук Марина Вікторівна, студент 401 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Виявлення ознак злочину, 

вчиненого особами з фізичними або психічними вадами під час 

огляд»  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; 
 

21. Бакал Анастасія Андріївна, студент 402 навчальної групи ННІ 

№1 НАВС, наукова доповідь: «Використання результатів 

одорологічного дослідження як доказів у кримінальному 

провадженні»  
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 
медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; 
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22. Баранова Наталія Ігорівна,  студент 402 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Особливості розслідування 

сексуальних убивств»   
Науковий керівник: доцент кафедри криміналістики та судової 

медицини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Семенов 

Віктор Васильович; 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

«АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ»,  

«КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРАВ ЛЮДИНИ», 

«АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
Місце проведення:   аудиторія № 31 
Час проведення:    15:15 – 17:30 

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Білик Вадим Миколайович – доцент кафедри адміністративної 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;  
Лук’янець Валентина Станіславівна – професор кафедри 
конституційного права та прав людини НАВС, кандидат юридичних 

наук, доцент. 

Стрельченко Оксана Григорівна, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу НАВС, кандидат юридичних 

наук, доцент; 
Секретар секції: Говрас Валентина Олександрівна. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Мурзо Євгенія Олександрівна, курсант 305 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Адміністративні послуги: 

організаційно-правові реалії» 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук Костенко Ірина Володимирівна; 
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2. Павличенко Ірина Богданівна, курсант 409  навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Адміністративно-правовий 

аспект опитування особи, як превентивного поліцейського 

заходу»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Басс Вікторія 

Олександрівна; 

 
3. Кухаревська Оксана Русланівна, курсант 309  навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Організація і тактика 

здійснення поліцейського піклування, як превентивного 

поліцейського заходу»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Басс Вікторія 

Олександрівна; 
 

4. Дмитренко Аліна Олександрівна, курсант 309 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь:  «Основні причини низької 

ефективності електронних петицій в аспекті проблем 

оскарження» 
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Басс Вікторія 

Олександрівна;  

 

5. Дмитренко Аліна Олександрівна,  курсант 309 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь:  «Статус жінки в 

системі державної служби через призму гендерної політики» 
Науковий керівник: завідувач кафедри конституційного права та 
прав людини НАВС, доктор юридичних наук, професор 

Калиновський Богдан Валерійович; 

 
6. Сподинський Богдан Олександрович, курсант 309  

навчальної групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Порядок і 

підстави застосування поліцейських заходів»  



 

12 
 

Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Басс Вікторія 

Олександрівна; 

 

7. Говрас Валентина Олександрівна,  курсант 311 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Проблеми кругообігу 

зброї в Україні та шляхи її реалізації» 

Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 

 

8. Гричаненко Яна Володимирівна, курсант 311 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Дільничний офіцер 

поліції як представник Національної поліції на поліцейській 

дільниці»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 

 
9. Шевченко Віктор Олександрович, курсант 311 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Адміністративно-

правові засади протидії корупції в органах Національної поліції 

України»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 
 

10. Баштова Ольга Григорівна, курсант 312 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Організація діяльності 

Національної поліції України, щодо забезпечення вимог дозвільної 

системи»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 
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11. Ільєнко Вікторія Михайлівна, курсант 312 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Адміністративний нагляд, 

який здійснюється органами Національної поліції України»   
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 

 

12. Матвійчук Анжеліка Віталіївна, курсант 312 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Система та структура 

підрозділів органів Національної поліції України та 

повноваження Міністерства внутрішніх справ у відношеннях з 

поліцією»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 

 
13. Мужчина Тетяна Станіславівна, курсант 312  навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Діяльність поліції з 

протидії домашнього насильства»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 
 

14. Жовнодій Катерина Вікторівна, студент 301-ПОД  навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Проблемні питання 

правового забезпечення доставлення порушника»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 
 

15. Мирончук Юлія Валентинівна, студент 301-ПОД навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Порівняльно-правовий 

аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства щодо 

застосування зброї поліцією без попередження»  
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Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 

 

16. Тута Наталія Олександрівна, студент 301-ПОД навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Порядок розгляду 

звернень громадян в системі МВС України»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративної діяльності 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Білик Вадим 

Миколайович; 

 

17. Подакін Дмитро Ігорович, студент 208 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь: «Роль конвенційних органів захисту 

прав людини: порядок звернення»  
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини НАВС, кандидат юридичних наук,Ю доцент 

Лук’янець Валентина Станіславівна; 

 

18. Гончарук Сергій Сергійович, студент 208 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Дотримання Україною 

міжнародних стандартів у забезпеченні права людини на свободу 

та особисту недоторканність»  
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини НАВС, кандидат юридичних наук,Ю доцент 

Лук’янець Валентина Станіславівна; 

 
19. Приймак Катерина Володимирівна, студент 201 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Джерела міжнародного 

права: стан імплементації до національних законодавств»   
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Лук’янець 

Валентина Станіславівна; 
 

20. Дудко Анастасія Геннадіївна, курсант 2-го курсу  ННІ № 1 

НАВС, наукове повідомлення: «Особливості адміністративно-
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правових відносини у сфері охорони здоров’я в умовах їх 

реформування»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права і 

процесу НАВС, кандидат юридичних наук Стрельченко Оксана 

Григорівна; 
 

21. Трохимчук І.О., cтудент 3-го курсу НАВС, наукове 

повідомлення: «Актуальні особливості провадження щодо 

вступу до патрульно-постової служби»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права і 

процесу НАВС, кандидат юридичних наук Стрельченко Оксана 

Григорівна; 
 

22. Манубата Джулія Емека, студентка 3-го курсу  НАВС, 

наукове повідомлення: «Адміністративно-правова 

характеристика особливостей реформування сфери охорони 

здоров’я»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права і 

процесу НАВС, кандидат юридичних наук Стрельченко Оксана 

Григорівна; 

 

23. Вересенко А.В., студент 3-го курсу НАВС, наукове 
повідомлення: «Сутність діяльності національного 

антикорупційного бюро України»  
Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права і 

процесу НАВС, кандидат юридичних наук Стрельченко Оксана 

Григорівна. 
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СЕКЦІЯ 4 

 «ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ», 

«ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ФІСКАЛЬНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 «ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ» 

 
Місце проведення:   аудиторія № 45 
Час проведення:    15:15 – 17:30 

 
КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Островерх Лариса Леонідівна – доцент кафедри фінансового права 

та фіскального адміністрування НАВС, кандидат економічних наук, 
доцент; 

Тихонова Олена Вікторівна – професор кафедри фінансової 

безпеки та фінансового розслідування ННІ № 1 НАВС, доктор 
юридичних наук, доцент;  

Мазур Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри 

цивільного права і процесу НАВС, кандидат юридичних наук; 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1. Столяренко Дмитро Вікторович, курсант 4-го курсу ННІ №1 

НАВС, наукове повідомлення: «Новітні підходи до формування 

кадрового потенціалу у сфері забезпечення фінансової безпеки 

держави» 

Науковий керівник: професор кафедри фінансової безпеки та 

фінансового розслідування ННІ № 1 НАВС, доктор юридичних 

наук, доцент Тихонова Олена Вікторівна; 

 

2. Сплодитель Ольга, здобувач освітнього ступеня магістра ННІ 

№3 НАВС, наукова доповідь: «Особливості антикорупційної 

експертизи»  
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Науковий керівник: завідувач кафедри фінансової безпеки та 

фінансового розслідування ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних 
наук, доцент Герасименко Лариса Володимирівна; 

 

3. Вахненко Сергій Володимирович, здобувач освітнього 
ступеня магістра ННІ №3 НАВС, наукова доповідь: «Корупційні 

чинники у вищих навчальних закладах та шляхи їх подолання»  
Науковий керівник: завідувач кафедри фінансової безпеки та 

фінансового розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних 
наук, доцент Герасименко Лариса Володимирівна; 

 

4. Романова Ніколь, здобувач освітнього ступеня магістра ННІ 
№3 НАВС, наукова доповідь: «Антикорупційна політика 

України»  
Науковий керівник: завідувач кафедри фінансової безпеки та 

фінансового розслідування ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних 
наук, доцент Герасименко Лариса Володимирівна; 

 

5. Дармограй Ярослав Петрович, курсант 4-го курсу ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Особливості використання схем 

кримінального аналізу в розслідуванні злочинів» 

Науковий керівник: професор кафедри забезпечення фінансової 
безпеки та фінансового розслідування ННІ №1 НАВС, доктор 

юридичних наук, доцент Тихонова Олена Вікторівна; 

 

6. Тітаренко Катерина Ігорівна, курсант 113 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Дослідження законності 

операцій з крипто валютами та їх вплив на економічну безпеку 

України»  
Науковий керівник:  доцент кафедри фінансового права та 

фіскального адміністрування НАВС, кандидат економічних наук, 

доцент Островерх Лариса Леонідівна; 

 

 



 

18 
 

7. Тарасенко Станіслав Володимирович, курсант 113 

навчальної групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Перспективи 

використання енергозберігаючих технологій в житлових 

будинках»  
Науковий керівник:  доцент кафедри фінансового права та 
фіскального адміністрування НАВС, кандидат економічних наук, 

доцент Островерх Лариса Леонідівна; 

 

8. Робейко Оксана Ігорівна, курсант 114 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь:  «Алгоритм складання бізнес-плану: 

теорія питання та практичне втілення» 
Науковий керівник:  доцент кафедри фінансового права та 
фіскального адміністрування НАВС, кандидат економічних наук, 

доцент Островерх Лариса Леонідівна; 

 

9. Серкіз Вікторія Богданівна, студентка 405 навчальної групи 
НАВС, наукова доповідь: «Державне стимулювання розвитку 

виробництва електроенергії та використання альтернативних 

джерел енергії» 
Науковий керівник: доцент кафедри фінансового права та 

фіскального адміністрування кандидат економічних наук, доцент 

Грущенко Олена Анатоліївна; 

 
10.  Мельник Марина Сергіївна, здобувач вищої освіти 401 

навчальної групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Право на ім'я 

як об'єкт особистих немайнових прав»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри цивільного права і 

процесу, кандидат юридичних наук Мазур Вікторія Вікторівна. 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

СЕКЦІЯ № 5  

«ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
Місце проведення:   Л.з. № 1 
Час проведення:    15:15 – 17:30 

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 
 

Марков Михайло Миколайович – професор кафедри оперативно-
розшукової діяльності НАВС, кандидат юридичних наук;  

Варваринець Василь Іванович – викладач кафедри оперативно-

розшукової діяльності НАВС; 

Секретар секції: Торбич Оксана Ігорівна. 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Голець Людмила Вікторівна, курсант 401 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Оперативно-розшукове 

попередження та розкриття злочинів, пов’язаних із незаконним 

заволодінням транспортними засобами»         

Науковий керівник: доцент кафедри оперативно розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Круглий Віталій 

Миколайович; 

 

2. Григор’єва Анастасія Андріївна, курсант 406 навчальної групи 

ННІ № 1, наукова доповідь: «Організація і тактика протидії 

злочинам пов’язаним з торгівлею людьми» 

Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 

3. Калашник Єлизавета Сергіївна,  курсант 402 навчальної групи 

ННІ № 1, наукова доповідь: «Міжнародний досвід боротьби з 

організованою злочинністю»  
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Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 

4. Кундельська Ірина Сергіївна, курсант 406 навчальної групи 
ННІ № 1, наукова доповідь:  «Окремі аспекти фінансування 

тероризму в Україні»  

Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності   НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 

5. Лемак Дарина Романівна, курсант 302 навчальної групи ННІ № 
1, наукова доповідь:  «Злочини, пов’язані з торгівлею людьми і 

людськими органами»  

Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 

6. Лесик Яна Владиславівна, курсант 303 навчальної групи ННІ 
№ 1, наукова доповідь:  «Нелегальна міграція, як негативне явище 

у забезпеченні національної безпеки України»  

Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 

7. Лук’яненко Лілія Олександрівна, курсант 301 навчальної 
групи ННІ № 1, наукова доповідь:  «Загрози національній безпеці 

на сучасному етапі»  

Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 
 

 



 

21 
 

8. Мельник Ірина Олегівна,  курсант 402 навчальної групи ННІ № 

1, наукова доповідь:  «Актуальні аспекти міжнародного 

співробітництва підрозділів Національної поліції України в 

напрямку протидії торгівлі людьми»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
 

9. Острик Галина Валеріївна, курсант 402 навчальної групи ННІ 
№ 1 , наукова доповідь: «Організована злочинність як найвища 

стадія криміналітету» 
 Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
 

10. Резніченко Марина Володимирівна, курсант 404 навчальної 
групи ННІ № 1, наукова доповідь:  «Запобігання та протидія 

корупції»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 
11. Сідлак Артем Леонідович, курсант 404 навчальної групи ННІ 

№ 1, наукова доповідь: «Боротьба з тероризмом у світі» 

Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
 

12. Совецький Андрій Анатолійович, курсант 405 навчальної 
групи ННІ № 1, наукова доповідь:  «Протидія злочинам 

пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної  зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин»  
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Шевчук 

Оксана Юріївна; 
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13. Совтан Юлія Василівна, курсант 404 навчальної групи ННІ № 

1, наукова доповідь:  «Статеві злочини: характеристика, 

розслідування, профілактика»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
 

14. Солтис Ольга Василівна, курсант 301 навчальної групи ННІ 

№ 1, наукова доповідь:  «Проблеми гендерної рівності у секторі 

забезпечення національної безпеки України»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 

15. Статкевич Євгеній Володимирович, курсант 301 навчальної 

групи ННІ № 1, наукова доповідь: «Організація боротьби з 

організованою злочинністю»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
 

16. Падурар Крістіна Андріївна, курсант 303 навчальної групи 

ННІ № 1, наукова доповідь:  «Попередження та розкриття 

злочинів терористичної спрямованості підрозділами 

Національної поліції України»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
 

17. Торбич Оксана Ігорівна, курсант 302 навчальної групи ННІ № 
1, наукова доповідь: «Взаємодія слідчого та оперативного 

працівника у кримінальному провадженні»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 
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18. Шевчук Дмитро Олександрович, курсант 301 навчальної 
групи ННІ № 1, наукова доповідь:  «Радикалізм та екстремізм як 

внутрішні загрози національній безпеці України»  
Науковий керівник: професор кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Марков Михайло 

Миколайович; 

 
19. Штука Олександра Миколаївна, курсант 405 навчальної 

групи ННІ № 1, наукова доповідь:  «Гарантії законності під  час 

здійснення ОРД та негласних слідчих (розшукових) дій» 
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Шевчук 

Оксана Юріївна; 
 
20. Лозовой Родіон Миколайович, курсант 403 навчальної 
групи ННІ № 1, наукова доповідь: «Міжнародний досвід 
впровадження інституту приватних детективів» 
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Ємець Олег 
Миколайович; 

21. Гричаненко Яна Володимирівна, курсант 311 
навчальної групи ННІ № 1, наукова доповідь: «Використання 
поліграфу під час проведення ОРД»  
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Ємець Олег 
Миколайович; 
 

22. Баштова Ольга Григорівна, курсант 312 навчальної групи 

ННІ № 1, наукова доповідь:  «Історично-правовий огляд 

становлення i розвитку оперативно-розшукової діяльності» 
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Ємець Олег 

Миколайович;. 
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23. Шимків Анастасія Любомирівна, курсант 312 навчальної 

групи ННІ № 1, наукова доповідь: «Протидія злочинам, 

пов’язаним з торгівлею людськими органами»  
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 

діяльності НАВС, кандидат юридичних наук Ємець Олег 

Миколайович;. 

 

 

СЕКЦІЯ № 6 

 «ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ» 
 

Місце проведення:   аудиторія № 12 
Час проведення:    15:15 – 17:30 

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Моргун Надія Сергіївна, завідувач кафедри досудового 
розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук;  

Зарубей Вікторія Володимирівна, професор кафедри досудового 

розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1. Бондаренко Оксана Миколаївна, курсант 407 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Допустимість доказів у 

кримінальному провадженні»  
Науковий керівник: завідувач кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук Моргун Надія 

Сергіївна; 
 

2. Литвинова Олександра Олегівна, курсант 407 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Кримінально-

процесуальне доказування на  стадії судового розгляду»  
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Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Ієрусалимов 

Ігор Олександрович; 

 

3. Філатов Герман Олександрович, студент 21 БПМС ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Повідомлення про підозру»  

Науковий керівник: завідувач кафедри досудового 

розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук 

Моргун Надія Сергіївна;. 
 
4. Острик Галина Валеріївна, курсант 402 навчальної групи ННІ 

№1 НАВС, наукова доповідь: «Досудове розслідування 

кіберзлочинів»  
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук 

Олександр Іванович; 

 
5. Пилявець Інна Олександрівна, студент 21 БПМС ННІ №1 

НАВС, наукова доповідь: «Процесуальний статус захисника в 

кримінальному провадженні»  
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук 

Олександр Іванович; 

 
6. Приймак Катерина Володимирівна, студент 201 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Захисник у 

кримінальному судочинстві»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 

розслідування ННІ № 1 НАВС Симчук Анатолій Степанович; 

 
7. Балашова Ірина Олександрівна, курсант 415 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Застосування електронних 

засобів контролю»  



 

26 
 

Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Ієрусалимов 

Ігор Олександрович; 

 

8. Замкова Ірина Олександрівна, студент 21 БПМС ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь:  «Порівняльний аналіз суду присяжних у 

кримінальному процесі України і США»  
Науковий керівник: завідувач кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук Моргун Надія 

Сергіївна; 

 

9. Баркова Анастасія Олексіївна, курсант 417 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Правова регламентація 

проведення освідування особи: проблеми та шляхи вирішення» 
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук 

Олександр Іванович; 

 

10.  Губань Олександра Вікторівна, студент 21 БПМС ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Правовий статус слідчого органу 

Національної поліції України»  
Науковий керівник: завідувач кафедри досудового розслідування 
ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук Моргун Надія 

Сергіївна; 

 

11.  Іващенко Яна Вікторівна, курсант 407 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь: «Затримання особи як тимчасовий 

запобіжний захід»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 
розслідування ННІ № 1 НАВС Симчук Анатолій Степанович; 

 

12.  Сасяцян Катерина Вартанівна, курсант 407 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Обвинувальний акт і реєстр 

матеріалів досудового розслідування» 
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Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Осауленко 

Олег Анатолійович; 

 

13.  Фещенко Лілія Михайлівна, курсант 407 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь: «Особливості процесуального 

доказування під час розслідування дорожньо-транспортних 

пригод»  

Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 
ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Плєва Ксенія 

Валеріївна; 

 
14.  Бевзо Юлія Назарівна, курсант 407 навчальної групи ННІ №1 

НАВС, наукова доповідь: «Процесуальний порядок застосування 

запобіжного заходу у вигляді застави»  
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 
ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук Кулик Марина 

Йосипівна; 

 
15.  Бєдна Вєроніка Володимирівна, курсант 407 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Документи як джерело доказів 

у кримінальному процесі»  
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук Степанова Ганна 

Миколаївна; 

 
16.  Бєдна Анжеліка Володимирівна, курсант 407 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Повідомлення про підозру у 

кримінальному провадженні»  
Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Зарубей 

Вікторія Володимирівна; 
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17.  Кудренко Світлана Віталіївна, курсант 408 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Проблемні питання 

затримання особи, як запобіжного заходу»  
Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Зарубей 

Вікторія Володимирівна; 

 

18.  Суворова Анастасія Олексіївна, курсант 408 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Процесуальне оформлення 

закриття кримінального провадження»  
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Плєва Ксенія 

Валеріївна; 

 

19.  Марченко Владислав Сергійович,  курсант 408  навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Інститут екстрадиції у 

кримінальному процесі»  
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук Степанова Ганна 

Миколаївна; 

 

20.  Буртак Артем Володимирович, курсант 408 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Ізоляційні запобіжні заходи» 

Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Осауленко 

Олег Анатолійович; 

 

21. Макойда Юлія Іванівна, курсант 4-го курсу Прикарпатського 

факультету (м. Івано-Франківськ) НАВС, наукова робота «Правові 

гарантії особи у кримінальному судочинстві» 

Науковий керівник: старший науковий співробітник наукової 

лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ № 1 НАВС, 
кандидат юридичних наук, доцент Гуцуляк Микола Ярославович; 
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22.  Мальованої Олени Михайлівна, курсант 303 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукове повідомлення: «Слідчий експеримент під 

час розслідування умисного пошкодження об’єктів 

електроенергетики»  
Науковий керівник: науковий співробітник наукової лабораторії з 
проблем досудового розслідування ННІ № 1 НАВС,  кандидат 

юридичних наук Грига Марія Андріївна; 

 

23. Таранова Анастасія Миколаївна, ад’юнкт 2-го курсу НАВС, 
наукове повідомлення: «Особливості використання спеціальних 

знань під час проведення допиту при розслідуванні неналежного 

використання професійних обов’язків медичним або 

фармацевтичним працівником»  
Науковий керівник: провідний науковий співробітник наукової 

лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ № 1 НАВС,   

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Таран 

Олена Вікторівна; 

 

24.  Животовська С.А., студент 402 навчальної групи ННІ №1 
НАВС, наукове повідомлення: «Актуальні проблеми розслідування 

екологічних злочинів»  
Науковий керівник: доцент кафедри оперативно-розшукової 
діяльності НАВС,  кандидат юридичних наук Тарасенко Олег 

Сергійович. 
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СЕКЦІЯ 7 

«КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» 

Місце проведення:  л.з. № 2 
Час проведення:   15:15 – 17:30 

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Мельник Оксана Вікторівна – доцент кафедри кримінального 

процесу НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;  

Хабло Оксана Юріївна – доцент кафедри кримінального процесу 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; 

Секретар секції: Миронченко Руслана Володимирівна. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Баштова Ольга Григорівна, курсант 312 навчальної групи  

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Початок досудового 

розслідування: законодавча регламентація та шляхи 

вдосконалення» Науковий керівник: доцент кафедри 

кримінального процесу НАВС, кандидат юридичних наук, доцент 

Хабло Оксана Юріївна; 

 

2. Бережна Анастасія Андріївна, курсант 302 навчальної групи  

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Права потерпілих у 

кримінальному провадженні»  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 

 

3. Васюта Юлія Володимирівна, курсант 301 навчальної групи  

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Презумпція невинуватості у 

кримінальному провадженні».  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 
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4. Дон Руслана Олегівна, курсант 302 навчальної групи  ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Доступ до відомостей досудового 

розслідування та недопустимість їх розголошення 

представниками ЗМІ» 
 Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 

 
5. Запорожець Анастасія Костянтинівна, курсант 

312 навчальної групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: 

«Особливості формування та діяльності суду присяжних» 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Хабло Оксана Юріївна; 

 

6. Лукяненко Лілія Олександрівна, курсант 301 навчальної 
групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Слідчий суддя як 

суб’єкт кримінального процесу» 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 

 
7. Матвійчук Анжеліка Віталіївна,  курсант 312 навчальної 

групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Проблеми вилучення 

речових доказів при проведенні слідчих (розшукових) дій». 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Хабло Оксана Юріївна; 

 

8. Миронченко Руслана Володимирівна, курсант 302 навчальної 
групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Розумні строки у 

кримінальному провадженні».  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 
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9. Ніколаєва Ангеліна Олександрівна, курсант 301 навчальної 

групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Зупинення та 

відновлення досудового розслідування» 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 

 

10. Перушко Максим Олександрович, курсант 305 навчальної 

групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Підстави та суб’єкти 

обрання запобіжних заходів» 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Хабло Оксана Юріївна; 
 

11. Попович М.В., здобувач ННІЗДН з науковою роботою та 

тезами «Негласні слідчі (розшукові) дії: проблемні аспекти» 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 

 
12. Слободянюк Максим Миколайович, курсант 311 навчальної 

групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Затримання у 

кримінальному провадженні».  
Науковий керівник: завідувач кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Рожнова Вікторія 

Василівна; 
 
13. Солтис Ольга Василівна, курсант 301 навчальної групи  ННІ 

№1 НАВС, наукова доповідь: «Процесуальне інтерв’ю – сучасна 

альтернатива допиту». 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 
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14. Торбич Оксана Ігорівна, курсант 302 навчальної групи  ННІ 

№1 НАВС, наукова доповідь: «Захист обвинуваченого у 

кримінальному провадженні» 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Оксана 

Вікторівна; 

 

15. Шимків Анастасія Любомирівна, курсант 312 навчальної 

групи  ННІ №1 НАВС, наукова доповідь:  «Сучасна модель 

діяльності суду присяжних в Україні»  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Хабло Оксана Юріївна; 
 

16. Жовнодій Катерина Вікторівна, студент 301 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Слідчий експеримент: 

історичний та нормативно-правовий аспекти»  
Науковий керівник: професор кафедри кримінального процесу, 

кандидат юридичних наук, доцент Никоненко Михайло Якович; 

 
17. Мужчина Тетяна Станіславівна, курсант 312 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Підстави та умови звернення з 

клопотанням про застосування тримання під вартою»  
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу 

НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Хабло Оксана Юріївна; 
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СЕКЦІЯ № 8  

«ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»,  

«ЮРИДИЧОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» 

 
Місце проведення:   читальна зала № 2 
Час проведення:    15:15 – 17:30 

 
КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Лощинська Наталія Василівна – доцент кафедри юридичного 
документознавства ННІ №1 НАВС, кандидат філологічних наук, 
доцент; 
Галій Марина Сергіївна – доцент кафедри юридичного 
документознавства ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук. 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Трохименко Катерина Вікторівна, курсант 207 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Методи 

аргументації в судових дебатах»  

Науковий керівник: доцент кафедри юридичного 

документознавства ННІ №1 НАВС, кандидат філологічних наук, 

доцент Лощинська Наталія Василівна; 
 

2. Глушкова Ганна Вадимівна, курсант 101 навчальної групи ННІ 

№ 1 НАВС, наукова доповідь: «Білінгвізм та диглосія як 

функціональні аспекти двомовності в Україні»  
Науковий керівник: доцент кафедри юридичного 

документознавства ННІ №1 НАВС, кандидат філологічних наук 

Усачова Катерина Сергіївна;  
 

3. Ополонська Ірина,  курсант 203 навчальної групи ННІ № 2 

НАВС, наукова доповідь:  «Володіння державною мовою як 

необхідна умова набуття громадянства в Україні»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри юридичного 

документознавства ННІ №1 НАВС Проценко Галина Петрівна;  
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4. Лисичук Наталія Леонідівна, курсант 109  навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь:  «Державна мова і духовна 

творчість народу»  
Науковий керівник: доцент кафедри юридичного 

документознавства ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук Галій 

Марина Сергіївна; 

 

5. Лагодич Тетяна Павлівна, курсант 203 навчальної групи ННІ 

№3 НАВС «Правозастосовна помилка як вид юридичної 

помилки»  

Науковий керівник: доцент кафедри юридичного 

документознавства ННі №1 НАВС, кандидат юридичних наук, 
доцент Красницька Анжела Віталіївна; 

 

6. Супрунчук Олег Олександрович, курсант 1-го курсу ННІ № 1 

НАВС, наукова доповідь: «Соціально-правове становище 

острабайтерів з Житомирщини»  

Науковий керівник: завідувач кафедри історії держави та права 

НАВС, кандидат юридичних наук,  доцент Шкуратенко Олена 

Володимирівна; 

 

7. Єрмак Василь Володимирович, курсант 1-го курсу ННІ №1 
НАВС, наукова доповідь: «Організаційно-правові основи 

легалізації та діяльності Українського війська (1913 – 1918 та 

2013 – 2018 рр.)»  

Науковий керівник: завідувач кафедри історії держави та права 
НАВС, кандидат юридичних наук,  доцент Шкуратенко Олена 

Володимирівна; 
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СЕКЦІЯ 9 

«ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ» 
 

Місце проведення:   бібліотека  
Час проведення:   15:15 – 17:30 
 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Михайленко Роман Володимирович – доцент кафедри філософії 

права та юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук, 
доцент; 

Роговенко Марія Михайлівна – доцент кафедри філософії права 

та юридичної логіки НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент; 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Тітаренко Катерина Ігорівна, курсант 113 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Сучасне розуміння 

політичного ідеалу»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент 

Роговенко Марія Михайлівна; 

 

2. Сарібекян Юлія Артурівна, курсант 113 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Місце та роль релігії у 

світогляді людини»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 

 

3. Шкідченко Владислав Петрович, курсант 101 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь «Філософсько-правові 

виміри евтаназії»  

Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 
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4. Єрмак Василь Володимирович, курсант 102 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС,  наукова доповідь: «Тероризм та сучасні 

його різновиди»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 

 

5. Горюшкіна Анастасія Ігорівна, курсант 105 навчальної 
групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Роль ЗМІ у формуванні і 

управлінні масовою свідомістю»  

Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 

 

6. Бондар В’ячеслав Юрійович, курсант 111 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Розуміння поняття «атому» 

в античній філософії»   

Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 

 
7. Санжаревська Дар’я Вадимівна, курсант 112 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Філософські погляди 

Фоми Аквінського»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 

 
8. Бастриков Владислав Олександрович, курсант 103 

навчальної групи ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Прояви 

релігійного екстремізму в сучасній політиці світу»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 
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9. Марценюк Юлія Юріївна, курсант 112 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Вибори та їх роль у 

політичному житті держави»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент  

Роговенко Марія Михайлівна; 
 

10. Самборська Марія Анатоліївна, курсант 112 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Національний 

характер і політична ментальність українського народу» 
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент  

Роговенко Марія Михайлівна; 

 

11. Слюсар Людмила Євгеніївна, курсант112 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Особливості розвитку 

політичної системи в Україні»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент  

Роговенко Марія Михайлівна; 

 

12. Александров Владислав Андрійович, курсант 107 навчальної 

групи ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Партійна система 

в Україні»  

Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук Носенко 

Олександр Володимирович; 

 

Дорман Анатолій Миколайович, курсант 107 навчальної групи 
ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Патріотизм в Україні» 

Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки, кандидат юридичних наук Шевчук Роман 

Миколайович; 
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13. Дубовик Катерина Віталіївна, курсант 108 навчальної групи 

ННІ №1 НАВС, наукове повідомлення: «Історичні типи 

діалектики»  

Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат філософських наук, доцент 

Михайленко Роман Володимирович; 

 

14. Лось Юлія Романівна, курсант 113 навчальної групи ННІ №1 

НАВС, наукове повідомлення: «Філософські погляди Григорія 

Сковороди»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 

юридичної логіки НАВС, кандидат педагогічних наук, доцент  

Роговенко Марія Михайлівна; 

 

15. Розовик Ірина Валентинівна, здобувач вищої освіти магістра 

1-го курсу ННІ №1 НАВС, наукова доповідь: «Справедливість як 

правова цінність і гармонізуючий чинник вітчизняної правової 

дійсності»  
Науковий керівник: доцент кафедри філософії права та 
юридичної логіки, кандидат юридичних наук Шевчук Роман 

Миколайович. 
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СЕКЦІЯ № 10 

«ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ» 

«ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ» 
 

Місце проведення:   аудиторія №143 
Час проведення:   15:15 – 17:30 

 

КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ: 

Пакриш Олександр Євгенович – доцент кафедри інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат 

технічних наук, доцент; 

Чукаєва Аліна Валеріївна – старший викладач кафедри 
інформаційних технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, 

кандидат юридичних наук; 

Мельников Ілля Миколайович – старший викладач кафедри 
інформаційних технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС; 

Красіков Олександр Михайлович – професор кафедри тактико-

спеціальної підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, 
старший науковий співробітник; 

Секретар секції: Молодих Елла Вікторівна. 
. 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

1. Лемак  Дарина Романівна, курсант 302 навчальної групи ННІ 
№1 НАВС, наукова доповідь: «Сутність та ознаки незаконних 

збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на 

південному сході України»  
Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 
2. Запорожець Анастасія Костянтинівна, курсант 305 

навчальної групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Порядок 

підготовки графічних документів в органах поліції»  
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Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 
науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 

3. Запорожець Анастасія Костянтинівна, курсант 305 
навчальної групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь:  «Теорія 

тривимірної візуалізації звуку»  

Науковий керівник:  доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат технічних наук, 
доцент Пакриш Олександр Євгенович; 

 

4. Лук’яненко Лілія Олександрівна,  курсант 301 навчальної 
групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Особливості дій 

підрозділів патрульної служби,залучених на охорону 

громадського порядку при проведенні масових заходів»  

Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 

5. Лукяненко Л Лілія Олександрівна,  курсант 301 навчальної 

групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Сучасні проблеми 

інформатизації в Україні та шляхи їх вирішення»  
Науковий керівник: доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук 

Ігнатушко Юрій Іванович; 
 

6. Солтис Ольга Василівна, курсант 301 навчальної групи ННІ 

№ 1 НАВС, наукова доповідь: «Діяльність поліції в умовах 

надзвичайного та воєнного стану»  
Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович;  
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7. Солтис Ольга Василівна, курсант 301 навчальної групи ННІ 

№ 1 НАВС, наукова доповідь: «Особливості вилучення 

комп’ютерної інформації»   
Науковий керівник: доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук 

Ігнатушко Юрій Іванович; 
 

8. Ніколаєва Ангеліна Олександрівна, курсант301 навчальної 

групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Забезпечення безпеки 

миротворчих контингентів МВС України»  

Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 
науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 

9. Мурзо Євгенія Олександрівна, курсант 305 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Забезпечення особистої 

безпеки співробітника ОВС у ситуаціях, що ускладнюють 

оперативну обстановку»  

Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 
підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 
10. Печенюк Олександра Володимирівна, курсант 305 

навчальної групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Шляхи 

підвищення рівня особистої безпеки при поводженні з 

вогнепальною зброєю та спеціальними засобами»  
Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 

науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 

11. Торбич Оксана Ігорівна, 302 навчальної групи ННІ № 1 

НАВС, наукова доповідь: «Тероризм в Україні. Передумови 

виникнення»  
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Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 
науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 

12. Бережна Анастасія Андріївна, курсант 302  навчальної групи 
ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Особливості підготовки 

кадрів поліції в зарубіжних країнах»  

Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 
науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 

13. Дон Руслана Олегівна, курсант 302 навчальної групи ННІ № 1 
НАВС, наукова доповідь: «Вплив психофізіологічних чинників на 

забезпечення особистої безпеки»  

Науковий керівник: професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки ННІ №3 НАВС, кандидат військових наук, старший 
науковий співробітник Красіков Олександр Михайлович; 

 
14.  Молодих Елла Вікторівна, курсант 306 навчальної групи ННІ 

№ 1 НАВС, наукова доповідь: «Технологія блокчейн та її 

застосування в державному земельному кадастрі України» 

Науковий керівник: старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат 
юридичних наук Чукаєва Аліна Валеріївна;  
  
15.  Хмилівська Юлія Вікторівна, курсант 306 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Соціальна інженерія: зв'язок із 

системою органів Національної поліції»  
Науковий керівник: старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат 

юридичних наук Чукаєва Аліна Валеріївна;   
 
16.  Гаращенко Юлія Сергіївна, курсант 306 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Банківські картки як об’єкт 

шахрайства»  
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Науковий керівник: старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС Мельников 

Ілля Миколайович; 

 
17.  Баштова Ольга Григорівна, курсант 312 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Кіберзлочини, пов’язані з 

крипто валютою»   
Науковий керівник: старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС Мельников 

Ілля Миколайович; 
 
18.  Лещинська Анна Русланівна,  курсант 307 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Правові та організаційні 

засади  використання комп’ютерного програмного забезпечення»  

Науковий керівник: доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук 

Ігнатушко Юрій Іванович; 
 
19.  Перушко Максим Олександрович, курсант 305 навчальної 

групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь: «Технологія блокчейн та 

її застосування в державному земельному кадастрі України» 

Науковий керівник: доцент кафедри інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки, кандидат технічних наук, доцент Пакриш 

Олександр Євгенович; 
 
20.  Улянченко Юрій Олександрович, курсант 308 навчальної 

групи ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь:  «Особливості 

використання засобів мобільного зв’язку в оперативно-службовій 

діяльності працівників поліції»  
Науковий керівник: професор кафедри інформаційних технологій 

та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат фізико-
математичних наук, доцент Кудінов Вадим Анатолійович; 
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21.  Буряченко Олеся Анатоліївна, курсант 416 навчальної групи 

ННІ № 1 НАВС, наукова доповідь:  «Організація захисту 

комп՚ютерних інформаційних систем» 
Науковий керівник: професор кафедри інформаційних технологій 
та кібернетичної безпеки, кандидат технічних наук, доцент 

Смаглюк Вячеслав Михайлович; 

 
22.  Данченко Михайло Ігорович, здобувач ступеня вищої освіти 
магістра 101 навчальної групи МП ННІ № 2 НАВС, наукова 

доповідь: «Організаційно-тактичні та програмно-технічні 

особливості вилучення комп’ютерної інформації»  
Наукові керівники: доцент кафедри інформаційних технологій та 
кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук 

Ігнатушко Юрій Іванович; старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та кібернетичної безпеки ННІ №1 НАВС 

Мельников Ілля Миколайович. 
 
 

 

 
 


