
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Навчально-науковий інститут ННІ №1 

Наукове товариство здобувачів вищої освіти 

Юридична клініка «Захист»  

 

 

Юридична наука: сучасний стан 

та перспективи розвитку 
 

Матеріали 

міжвузівської науково-практичної конференції 
 (Київ, 30 листопада 2017 року) 

 

 

Присвячено Всеукраїнському тижню права 
 

 
 

Київ 2017 



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Навчально-науковий інститут ННІ №1 

Наукове товариство здобувачів вищої освіти 

Юридична клініка «Захист»  

 

 

 

 

Юридична наука: сучасний стан та 

перспективи розвитку 
 

Матеріали 

міжвузівської науково-практичної конференції 
 (Київ, 30 листопада 2017 року) 

 

 

Присвячено Всеукраїнському тижню права 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2017 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Лошицький Михайло Васильович – доктор юридичних 

наук, професор,  т.в.о. директора навчально-наукового   
інституту № 1 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; 

 
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; 

 
Герасименко Лариса Володимирівна – кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри забезпечення 
фінансової безпеки та фінансового розслідування 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; 

 
Цюприк Наталія Олександрівна – кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник відділу забезпечення 
навчального процесу навчально-наукового інституту № 1 
Національної академії внутрішніх справ. 
 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

14:30 – 15:00 – реєстрація учасників конференції; 

 

15:00 – 17:00 – робота конференції; 

 

17:00 – 17:30 – підведення підсумків  

 

 

 

Місце проведення: лекційна зала №1 навчально-наукового 

інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ  

 

 

 

Регламент: 

 

Доповіді     до 10 хв. 

 

Повідомлення    до 5 хв. 

 

Виступи та обговорення   до 5 хв.



 

 

ВІДКРИТТЯ ТА ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Гусарєв Станіслав Дмитрович – доктор юридичних наук, 
професор, перший проректор Національної академії внутрішніх 
справ; 
 
Лошицький Михайло Васильович – доктор юридичних наук, 
професор,  т.в.о. директора навчально-наукового інституту № 1 
Національної академії внутрішніх справ.  

 

 
 

Ведуча конференції: 
 
Кундельська Ірина Сергіївна – здобувач вищої освіти 
навчально-наукового інституту № 1 Національної академії 
внутрішніх справ. 
 
 
 
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
  

Галаган Володимир Іванович – завідувач кафедри галузевих 

правових наук факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних 

наук, професор: «Окремі аспекти вдосконалення КПК України» 

 

Калиновський Богдан Валерійович – завідувач кафедри 

конституційного права та прав людини, доктор юридичних наук, 

доцент: «Сучасні тенденції удосконалення управління районом 

у місті»  

 

 



 

 

Ляш Андрій Олексійович – професор кафедри галузевих 

правових наук факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», професор: 

«Проблеми доказування у кримінальному провадженні» 

 

Користін Олександр Євгенович – заступник директора 

Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор 

юридичних наук, професор: «Сучасні моделі правоохоронної 

діяльності» 

 

Бреус Сергій Михайлович – керівник Четвертого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, аспірант кафедри конституційного права юридичного 

факультету  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Окремі аспекти реалізації дітьми їх 

конституційного права на безоплатну професійну правничу 

допомогу» 
 

Литвинчук Олександр Іванович – доцент кафедри досудового 

розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, 

доцент, керівник наукового гуртка з кримінального 

процесуального права  «Щодо правового регулювання порядку 

збирання доказів у кримінальному провадженні» 

 

Приймак Катерина Володимирівна – студентка 2-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Деякі проблемні питання щодо 

врегулювання правового статусу адвоката свідка у 

кримінальному провадженні» (презентація) 

Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 

розслідування ННІ №1 НАВС Симчук Анатолій Степанович. 

 

 

 



 

 

Молодих Елла Вікторівна – курсант 3-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Впровадження стандартів захисту прав людини в 

національне законодавство України» (презентація) 

Науковий керівник: доцент кафедри конституційного права та 

прав людини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Халюк 

Сергій Олександрович.  

 

Столяренко Дмитро Вікторович – здобувач вищої освіти 4-го 

курсу навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Новітні підходи до формування кадрового 

потенціалу у сфері забезпечення фінансової безпеки держави» 

Науковий керівник: професор кафедри фінансової безпеки та 

фінансового розслідування, доктор юридичних наук, доцент 

Тихонова Олена Вікторівна. 

 

 Перушко Максим Олександрович – здобувач вищої освіти 

бакалавра навчально-наукового інституту №1 Національної 

академії внутрішніх справ: «Запобігання корупції у військовій 

сфері»  
Науковий керівник: викладач кафедри адміністративної 

діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук Костенко Ірина Володимирівна 

 

 Юзва Л.В. – здобувач ступеня вищої освіти магістра навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Вивчення кримінологічної характеристики жіночої 

злочинності - необхідна умова ефективності заходів щодо її 

запобігання та  розслідування» 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук  Миронюк Т.В. 

Манубата Джулія Емека – студентка 2-гo курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 



 

 

«Особливості та проблематика проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відео конференції» 

Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 

розслідування ННІ №1 НАВС Симчук Анатолій Степанович. 

 
 

 

ЗАПРОШЕНІ ДО УЧАСТІ: 

 

Автухов Костянтин Анатолійович – асистент кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник: «Про деякі 

конституційні гарантії реалізації права засуджених на 

гуманне ставлення» 

 

Безногих Володимир Сергійович – спеціаліст з протидії 

корупції Програми Розвитку ООН в Україні: «Аналіз внесених 

змін до статті 306 КК України» 

 

Василюк Ігор Миколайович – адвокат Волинської колегії 

адвокатів: «Про деякі проблеми реалізації в теорії та на 

практиці права засуджених на гуманне ставлення до себе і на 

повагу гідності, властивої людської особистості» 

 

Джужа Олександр Миколайович – головний науковий 

співробітник відділу організації науково-дослідної роботи НАВС, 

доктор юридичних наук, професор: «Щодо змісту принципу 

гуманізму та поваги до прав і свобод людини у кримінально-

виконавчому законодавстві України» 

  

Valentyna Lukianets – PhD in Law, associate professor, professor 

of the Constitutional Law and Human Right Law Chamber of the 

National Academy of Internal Affairs: «Right to a fair trial by the 

european convention on human rights» 



 

 

 

Журавська Зоряна Валентинівна – доцент кафедри 

кримінального права і процесу Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, кандидат 

юридичних наук, доцент: «Гуманне ставлення до засуджених – 

як основа забезпечення їх права на особисту безпеку»  

 

Козодой Леонід Михайлович – доцент кафедри конституційного 

права та прав людини  Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук: «Виборче право громадян України 

та нормативно-правові гарантії його реалізації» 

 

Колб Іван Олександрович – прокурор відділу нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян прокуратури Київської області, 

кандидат юридичних наук: «Про деякі проблемні питання 

реалізації на практиці права засуджених на гуманне 

ставлення та повагу до людської гідності» 
 

Колб Олександр Григорович – професор кафедри кримінології 

та кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх, доктор юридичних наук, професор: «Про деякі 

правові прогалини, що стосуються змісту права засуджених 

на гуманне ставлення» 

 

Колб Сергій Олександрович – старший державний ревізор-

інспектор Луцької ОДПІ ГУ Міністерства доходів і зборів 

України у Волинській області: «Гуманізм – як принцип 

запобіжної діяльності у сфері боротьби із злочинністю» 

 

 

 



 

 

Кондратішина Вікторія Вікторівна – доцент кафедри 

кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, 

доцент: «Про деякі концептуальні проблеми, що стосуються 

права засуджених на гуманне ставлення» 

 

Левченко Ю.О. – завідувач кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент: 

«Запобігання тінізації світової економіки» 

Ліховицький Ярослав Олександрович – доцент кафедри 

кримінального права юридичного факультету Ужгородського 

Національного університету, кандидат юридичних наук: «Про 

деякі правові гарантії забезпечення персоналом колоній права 

засуджених на гуманне ставлення» 

 

Мердова Ольга Миколаївна – завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін Донецького юридичного 

інституту МВС України (м. Кривий Ріг), кандидат юридичних 

наук: «До питання про професійні компетентності 

поліцейського» 

 

Миронюк Тетяна Василівна – доцент кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права НАВС кандидат юридичних 

наук: «Детермінанти злочинів, що вчиняються на побутовому 

ґрунті» 

 

Новосад Юрій Олександрович – начальник управління нагляду 

у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області, 

кандидат юридичних наук: «Про елементи, що визначають 

зміст права на повагу до гідності людини» 

 

Романюк Ірина Ігорівна – асистент кафедри публічного права, 

керівник юридичної клініки юридичного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія 



 

 

Федьковича, кандидат юридичних наук:  «Правове регулювання 

фінансової безпеки держави» та «Юридична клінічна освіта» 

 

Свиридюк Наталія Петрівна – заступник завідувача НДЛ 

кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності 

Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор 

юридичних наук, доцент: «Щодо окремих питань реалізації 

процесу національного оцінювання ризиків організованої 

злочинності» 

 

Терещенко Людмила Володимирівна – доцент кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук:  

«Система гарантій соціальних прав людини і громадянина» 

 
Хальота Андрій Іванович – професор кафедри конституційного 

права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент: «Право кожного на 

звернення до омбудсмана за захистом своїх прав і свобод»  

 

Шурин Олена Андріївна – асистент кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук: 

«Неприпустимість зловживання процесуальними правами у 

цивільному процесі: актуальні питання теорії та практики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/


 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

СЕКЦІЯ 1  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, ТЕОРІЇ 

ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПОЛІТИЧНИХ І 

ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ, КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА, 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНОГО 

ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 

СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА, ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ» 

 

Бартащук Катерина Володимирівна – аспірант кафедри 

забезпечення фінансової безпеки та фінансового розслідування 

ННІ №1 НАВС: «Організація системи моніторингу економічної 

безпеки держави» 

Беляй Олександр Іванович – Міжрегіональна академія 

управління персоналом, кандидат юридичних наук: «Теоретичні 

засади захисту економічної конкуренції» 

  

Гвоздюк Віталій Валерійович – слухач магістратури 1-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Реалізація прав і свобод людини і 

громадянина: проблеми сучасності» 
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна.  
 

Георжи Василь Іванович – аспірант кафедри конституційного 

права та прав людини Національної академії внутрішніх справ: 

«Європейські правові акти з питань заборони катування, 

жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність 

людини, поводженню чи покаранню» 
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Городнюк Дарина Едуардівна – студентка 2-го курсу 

Національної академії внутрішніх справ: «Місце омбудсмана в 

системі органів державної влади» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна. 

 

Данільцева В.Г. – слухач магістратури 1-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Покоління прав людини» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка О.Я.  

 

Зубрицька Анна Ігорівна – студентка 2-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Міжнародні стандарти права на достатній життєвий 

рівень» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Пелих Наталія 

Анатоліївна. 

 

Кравчук Діана Сергіївна – слухач магістратури 1-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Права людини у сфері охорони здоров’я» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна. 

 

Гончарук С. С. – студент 2-го курсу Національної академії 

внутрішніх справ: «Необхідність правового врегулювання 

свободи мирних зібрань в Україні» 

Науковий керівник: професор  кафедри конституційного права та 

прав людини кандидат юридичних наук, доцент  Лук’янець В.С. 
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Малікова А.О. – слухач магістратури 1-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Значення положень хартії основних прав європейського союзу 

щодо модернізації праволюдних положень конституції 

України» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна  
 

Мельник О.М. – слухач магістратури 2-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Право на громадянство: міжнародно-правове та національне 

регулювання» 
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна  

 

Мирончук Юлія Валентинівна – студент  3-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Принцип верховенства права в Україні» 
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Пелих Наталія 

Анатоліївна.  

 

Молодих Елла Вікторівна – курсант 3-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Впровадження стандартів захисту прав людини в 

національне законодавство України» 
Науковий керівник: доцент кафедри конституційного права та 

прав людини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Халюк 

Сергій Олександрович. 

 

Назарко Юлія В’ячеславівна – аспірантка заочної форми 

навчання кафедри конституційного права та прав людини 
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Національної академії внутрішніх справ України: «Право 

засуджених на охорону здоров’я в Україні та світі» 

 

Ніжинська Юлія Сергіївна – здобувач освітнього ступеня 

магістра 1-го курсу навчально-наукового інституту №1 

Національної академії внутрішніх справ: «Гідність людини як 

моральна основа її прав» 
Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Лапка 

Оксана Ярославівна. 

 

Присяжненко Анна Миколаївна – ад’юнкт кафедри 

конституційного права та прав людини НАВС: «Право дитини 

на правову допомогу в системі юридичних гарантій» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна. 

 

Ремега Вероніка Володимирівна – діловод юридично-

психологічного факультету Національної академії внутрішніх 

справ: «Щодо співвідношення права засуджених на гуманне 

ставлення із змістом принципу законності» 

 

Розовик Ірина Валентинівна – здобувач ступеня вищої освіти 

магістра навчально-наукового інституту №1 Національної 

академії внутрішніх справ: «Реалізація прав людини і 

громадянина в контексті принципу верховенства права» 

Науковий керівник: професор кафедри конституційного права та 

прав людини, кандидат юридичних наук, доцент Лапка Оксана 

Ярославівна. 

 

Столяренко Дмитро Вікторович – здобувач вищої освіти 4-го 

курсу навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Новітні підходи до формування кадрового 

потенціалу у сфері забезпечення фінансової безпеки держави» 
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Науковий керівник: професор кафедри фінансової безпеки та 

фінансового розслідування, доктор юридичних наук, доцент 

Тихонова Олена Вікторівна. 

 

Климко Анна Дмитрівна – здобувач вищої освіти 2-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Загально-правова характеристика 

юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства» 

Науковий керівник: викладач кафедри цивільного права і 

процесу, кандидат юридичних наук Мазур Вікторія Вікторівна 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА І ПРОЦЕСУ, МИТНОГО ПРАВА» 

 

Вернигора В.В. – аспірант кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права Київського 

національного торговельно-економічного університету: «Деякі 

питання щодо напрямків перейняття зарубіжного досвіду 

адміністративно-правового регулювання військово-службових 

відносин» 
Науковий керівник: завідувач кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктор 

юридичних наук, професор Гуржій Т.О. 

 

Лук’ян Валерія Олександрівна – студентка другого курсу, 

юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича: «Адміністративна 

відповідальність за самочинне будівництво» 

Науковий керівник: асистент кафедри публічного права 



 

 

юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Федорчук Марина 

Дмитрівна. 

 

Лащук Олена Вікторівна – аспірант заочної форми навчання 

Національної академії внутрішніх справ: «Національна загроза 

поширення нових психоактивних речовин» 

 

Перушко Максим Олександрович – здобувач вищої освіти 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Запобігання корупції у військовій сфері» 

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративної 

діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук Костенко Ірина Володимирівна. 

 

Приходько Максим Олегович – студент 2-КН курсу 

Національної академії внутрішніх справ: «Заохочення 

державних службовців як спосіб впливу на ефективне 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування» 

Науковий керівник: завідувач кафедри адміністративного права і 

процесу, доктор юридичних наук, професор Кузьменко Оксана 

Володимирівна. 

 

Інна Танас – здобувач ступеня вищої освіти магістра навчально-

наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ: 

«Посилення ролі громадянського суспільства та засобів 

масової інформації у виявленні та запобіганні корупції» 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, завідувач  

кафедри забезпечення фінансової безпеки та фінансового 

розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної 

академії внутрішніх справ Герасименко Л.В. 

 

Таран Анна Русланівна – магістр права Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego м. Краків, Республіка 



 

 

Польща: «Джерела lex mercatoria (транснаціонального 

торгового права)» 

Науковий керівник: завідувач кафедри забезпечення фінансової 

безпеки та фінансового розслідування НАВС кандидат 

юридичних наук, доцент Герасименко Л.В. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, 

КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» 

 

Балашова  І.О. – здобувач ступеня вищої освіти бакалавра  

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Застосування електронних засобів 

контролю (сучасний стан і шляхи вдосконалення)» 

Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент    

Ієрусалимов І.О. 

 

Вересенко Антон В’ячеславович – студент 2-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Недопустимість доказів отриманих під час 

проведення обшуку» 
Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 

розслідування навчально-наукового інституту №1 Національної 

академії внутрішніх справ Симчук Анатолій Степанович. 

 

Гребенюк К.С. – здобувач освітнього ступеня магістра 2-го 

курсу навчально-наукового інституту №1 Національної 

академії внутрішніх справ: «Обвинувальний акт у 

кримінальному провадженні» 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінального процесу, 

кандидат юридичних наук, доцент Мельник О.В. 



 

 

 

Дармограй Ярослав Петрович – здобувач 4-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Особливості використання схем кримінального аналізу в 

розслідуванні злочинів» 
Професор кафедри забезпечення фінансової безпеки та 

фінансового розслідування НАВС, доктор юридичних наук, 

доцент Тихонова Олена Вікторівна. 

 

Замкова  Ірина Олександрівна – студентка 2 курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, 

як одна із основних засад кримінального провадження» 

Науковий керівник: завідувач кафедри досудового розслідування 

ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук Моргун Надія 

Сергіївна.  

 

Кудренко Світлана Віталіївна  – здобувач 4-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Актуальні проблеми кримінального процесу, 

криміналістики та судової експертизи. удосконалення 

інституту затримання особи»  

Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук 

Олександр Іванович. 

 

Литвинова Олександра Олегівна – здобувач 4-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Класифікація правових норм щодо 

регулювання техніко-криміналістичного забезпечення 

досудового розслідування» 

Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук 

Олександр Іванович. 

 



 

 

Манубата Джулія Емека – студентка 2-гo курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Особливості та проблематика проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відео конференції» 

Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 

розслідування ННІ №1 НАВС Симчук Анатолій Степанович. 

 

Пилявець Інна Олександрівна – студентка 2-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Актуальні проблеми доказування у 

кримінально-процесуальному законодавстві» 
Науковий керівник: завідувач кафедри досудового розслідування 

ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук Моргун Надія 

Сергіївна. 

 

Приймак Катерина Володимирівна – студентка 2-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Деякі проблемні питання щодо 

врегулювання правового статусу адвоката свідка у 

кримінальному провадженні» 

Науковий керівник: старший викладач кафедри досудового 

розслідування ННІ №1 НАВС Симчук Анатолій Степанович. 

                        

Суворова Анастасія Олексіївна – здобувач 4-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Психологічні особливості допиту 

неповнолітніх осіб» 
Науковий керівник: доцент кафедри досудового розслідування 

ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук 

Олександр Іванович. 

 

Філатов Герман Олександрович – студент 2-го курсу 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ: «Процесуальний статус понятого у 

кримінальному провадженні» 



 

 

Науковий керівник: професор кафедри досудового розслідування 

навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Осауленко 

Олег Анатолійович.  

 

Якименко Оксана Сергіївна – студентка 2-го курсу навчально-

наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх 

справ: «Актуальні питання кримінального провадження на 

підставі угод» 

Науковий керівник: доцент кафедри  досудового розслідування 

навчально-наукового інституту № 1 Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Кулик Марина 

Йосипівна.  

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, 

КРИМІНОЛОГІЇ, КРИМІНАЛЬНО – ВИКОНАВЧОГО 

ПРАВА» 

 

Герасименко Дарина Миколаївна – студент 4-го курсу 

юридичного факультету Київського Національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка: «Фактори злочинності у сфері службової 

діяльності»  
Науковий керівник: професор кафедри забезпечення фінансової 

безпеки та фінансового розслідування НАВС, доктор юридичних 

наук, доцент Тихонова Олена Вікторівна 

                    

Гусєльнікова Надія Дмитрівна – студент 2-го курсу навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Міжнародний досвід запобігання жорстокому поводженню з 

тваринами» 



 

 

Науковий керівник: завідувач кафедри кримінального права 

НАВС,  доктор юридичних наук, професор Савченко Андрій 

Володимирович. 

 

Лещєнко Наталя Іванівна – здобувач вищої освіти  1-го курсу 

навчально-наукового інституту  № 2 Національної академії 

внутрішніх справ: «Щодо співвідношення корупції й 

організованої злочинності» 

Науковий керівник: професор кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права  Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Поліщук Геннадій 

Сергійович. 

 

Павлова А.В. - здобувач вищої освіти  1-го курсу навчально-

наукового інституту  № 2 Національної академії внутрішніх 

справ: «Адаптація курсантів до умов освітнього середовища 

вищого навчального закладу МВС із специфічними умовами 

навчання» 

Науковий керівник: професор кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права  Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент       

Поліщук Г.С. 

 

Савощенко Світлана Дмитрівна – здобувач вищої освіти  1-го 

курсу навчально-наукового інституту  № 2 Національної академії 

внутрішніх справ: «Щодо політичної активності молоді в 

Україні» 
Науковий керівник: професор кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права  Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Поліщук 

Геннадій Сергійович. 

 

Стецька Христина Степанівна – здобувач освітнього ступеня 

магістра 1-го курсу навчально-наукового інституту № 1 



 

 

Національної академії внутрішніх справ: «Кримінологічна 

характеристика злочинності неповнолітніх та фактори що 

їх обумовлюють» 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права, кандидат юридичних наук Піщенко 

Геннадій Іванович. 

 

Таряник Діана Михайлівна – студентка 2-гo курсу навчально-

наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Механізм запобігання та протидії корупції в зарубіжних 

країнах» 

Науковий керівник: завідувач кафедри кримінального права 

НАВС, доктор юридичних наук, професор Савченко Андрій 

Володимирович.          

 

Юзва Л.В. – здобувач ступеня вищої освіти магістра навчально-

наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ: 

«Вивчення кримінологічної характеристики жіночої 

злочинності - необхідна умова ефективності заходів щодо її 

запобігання та  розслідування» 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук  Миронюк Т.В. 
 


