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 МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ЗАЛА № 246 

 
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Реєстрація учасників 
 

10.00 – 11.00 

Пленарне засідання 11.00 – 12.30 
 

Вітальні тематичні слова: 
 
на тему: «Реформування ОВС: сучасний стан та 
перспективи» 
ректор Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, доцент 
 

 
 
 
 
 
Чернєй В.В. 
 

на тему: «Реформування відомчої освіти в 
умовах євроінтеграції» 
проректор Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор 
 

 
 
 
Чернявський С.С. 

на тему: «Принцип справедливості в 
правотворчій діяльності» 
проректор Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 
 

 
 
 
Сокуренко В.В. 

Наукові повідомлення на пленарному засіданні: 
 
на тему: «Тенденції розвитку правової системи в 
період європейської інтеграції України» 
доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, академік Національної академії 
правових наук України, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, 
професор кафедри філософії та юридичної  
логіки НАВС  
 

 
 
 
 
 
 
 
Костицький М.В. 

на тему: «Місце і роль правоохоронних органів у 
формуванні правової держави в умовах 
євроінтеграції України»  
доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, член-кореспондент Національної 
академії правових наук України, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права НАВС  

 
 
 
 
 
 
Колодій А.М. 
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на тему: «Кримінологічна ювенологія: поняття, 
предмет, система»  
доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, головний науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної роботи НАВС  
 

 
 
 
 
Джужа О.М. 

на тему: «Задачі правоохоронних органів в 
період євроінтеграції України»  
доктор юридичних наук, професор, учений 
секретар Вченої ради НАВС  
 

 
 
 
Константінов С.Ф. 

на тему: «Застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою в ході досудового 
розслідування» 
доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист 
України, професор кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики Національного 
університету державної податкової служби України 
 

 
 
 
 
 
 
Топчій В.В. 

на тему: «Основні тенденції реформування 
державної служби в контексті удосконалення 
діяльності МВС Україні» 
доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, завідувач кафедри державної 
служби та кадрової політики Національної академії 
державного управління при Президентові України 
 

 
 
 
 
 
 
Федоренко В.Л. 

на тему: «Європеїзація прокуратури України: 
доктринально-правові засади та інституційно-
функціональна трансформація» 
доктор юридичних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу наукового 
забезпечення організації роботи та управління в 
органах прокуратури Науково-дослідного інституту 
Національної академії прокуратури України 
 

 
 
 
 
 
 
 
Проневич О.С. 

на тему: «Роль ефективної антикорупційної 
політики у формуванні правової держави» 
кандидат політичних наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри політичної аналітики і 
прогнозування Національної академії державного 
управління при Президентові України 
 

 
 
 
 
 
Рейтерович І.В. 

на тему: «Особливості захисту порушеного 
права у кредитних зобов’язаннях» 
доктор юридичних наук, професор, завідуючий 
кафедрою цивільного права і процесу НАВС 
 

 
 
 
Заіка Ю.О. 
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на тему: «Про стан забезпеченості 
життєдіяльності деяких об’єктів установ 
виконання покарань» 
доктор юридичних наук, професор, директор 
ННІПП НАВС 
 

 
 
 
 
Колб О.Г. 

на тему: «Проблеми визначення малозначності 
діяння у правозастосуванні» 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінального права НАВС 
 

 
 
 
Кузнецов В.В. 

  

Перерва  12.30-13.30 
Засідання секцій: наукові доповіді учасників  13.30-15.30 
Підведення підсумків, оголошення рекомендацій 15.30-16.00 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Доповіді на пленарному засіданні до 10 хв. 
Секційні наукові доповіді  до 5 хв. 
Дискусії  до 3 хв. 
Робоча мова конференції: українська 
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СКЛАД ПРЕЗИДІЇ: 

 
Чернєй  
Володимир 
Васильович  
 

 ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, доцент; 
 

Чернявський  
Сергій 
Сергійович 
 

 проректор Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор; 
 

Сокуренко 
Валерій 
Васильович 
 

 проректор Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент; 

Опалинський 
Юрій 
Володимирович  
 

 начальник ННІЗН НАВС, кандидат юридичних наук, 
доцент; 
 

Джужа 
Олександр 
Миколайович  
 

 доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, головний науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи НАВС; 
 

Заіка  
Юрій 
Олександрович  
 

 доктор юридичних наук, професор, завідуючий 
кафедрою цивільного права і процесу НАВС; 
 

Колб  
Олександр 
Григорович 
 

 директор навчально-наукового інституту права та 
психології Національної академії внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор; 

Колодій 
Анатолій 
Миколайович  
 

 доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, член-кореспондент Національної академії 
правових наук України, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права НАВС; 
 

Константінов 
Сергій 
федорович 
 

 доктор юридичних наук, професор, учений секретар 
Вченої ради НАВС; 

Костицький 
Михайло 
Васильович  

 доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, академік Національної академії правових наук 
України, член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, професор кафедри філософії та 
юридичної логіки НАВС; 
 

Кузнецов 
Віталій 
Володимирович 

 доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінального права НАВС; 
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Проневич 
Олексій 
Станіславович 
 

 доктор юридичних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу наукового забезпечення організації 
роботи та управління в органах прокуратури Науково-
дослідного інституту Національної академії прокуратури 
України; 
 

Рейтерович 
Ігор 
В’ячеславович  
 

 кандидат політичних наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри політичної аналітики і прогнозування 
Національної академії державного управління при 
Президентові України; 
 

Топчій  
В’ячеслав 
Віталійович 
 

 доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист 
України, професор кафедри кримінального права, процесу 
та криміналістики Національного університету державної 
податкової служби України; 
 

Федоренко 
Владислав 
Леонідович 
 

 доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри державної служби та кадрової 
політики Національної академії державного управління 
при Президентові України. 
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СЕКЦІЯ І «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС,  
УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ» 

 
Місце проведення: ауд. 510 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Кузьменко О.В. – начальник кафедри адміністративного права та 
процесу НАВС, доктор юридичних наук, професор. 
Заступник керівника: Шевчук Г.В. – декан факультету підготовки 
спеціалістів-правознавців ННІЗН НАВС, кандидат юридичних наук. 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 

 
1. Органи МВС як суб’єкти реалізації державної політики України у 
сфері внутрішніх справ: крок у майбутнє 
Авакян Т.А. 
 
2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції зарубіжних країн: 
порівняльний аналіз при здійсненні поліцейської реформи в Україні 
Басс В.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративної діяльності НАВС 
 
3. Правова детермінація феномена «потерпілий в адміністративно-
деліктному процесі» 
Беринець М.М., студент 6-КМ курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шевченко Л.В. 
 
4. Офіційне попередження, як один із спеціальних заходів, щодо 
неприпустимості вчинення насильства в сім’ї в умовах євроінтеграції 
України: до питання адміністративної відповідальності 
Білик В.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративної діяльності НАВС 
 
5. Протидія зловживанню владою або службовим становищем та іншим 
злочинам, учиненими працівниками ДАІ МВС України 
Боднар В.Є., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
6. Координація по запобіганню автотранспортних злочинів 
Борисова О.Я., слухач ННІЗН НАВС 
 
7. Реформування системи Міністерства внутрішніх справ в умовах 
євроінтеграції України 
Борець Т.О., кандидат юридичних наук, науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем кримінальної міліції ННІПФПСКМ НАВС 
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8. Шляхи реформування правоохоронної системи України 
Братель С.Г., кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри 
адміністративної діяльності НАВС 
 
9. Протидія корупції у системі освіти – запорука європейської інтеграції 
Бурак М.В., кандидат юридичних наук, науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем кримінальної міліції ННІПФПСКМ НАВС 
 
 

10. Адміністративна відповідальність за порушення виборчого 
законодавства України та її ознаки 
Бурлака О.О., слухач 6 В-С курсу факультету підготовки працівників ОВС 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Козодой Л.М. 
 
11. Міжнародні стандарти щодо прав людини на мирні зібрання 
Варивода В.І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
адміністративної діяльності НАВС  
 
12. Пріоритетні заходи протидії наркотизації населення України 
Гаркуша А.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціальних 
дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету 
державної податкової служби України 
 
13. Перспективи створення муніципальної поліції в умовах реформування 
міліції України 
Волуйко О.М., начальник курсу факультету підготовки працівників ОВС 
ННІЗН НАВС 
 
14. Становлення Національної поліції в умовах кризи правоохоронних 
органів: до питання адміністративної діяльності 
Гора М.І., студент ННІЗН НАВС. 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Луговий І.О. 
 
15. Щодо проблематики визначення строків адміністративного 
затримання 
Горбач О.Ю., студент 6 МК-1Б курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
 
16. До проблеми управління в органах внутрішніх справ через 
формування рольової поведінки курсантів 
Коцюба Р.Р., студентка 6-КМП курсу ННІЗН НАВС 
Горбенко С.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та 
педагогіки ННІПП НАВС 
 
17. Проблеми імплементації європейських стандартів дисциплінарної 
відповідальності прокурорів в Україні 
Горзов А.П., провідний науковий співробітник відділу вивчення проблем 
кадрового забезпечення органів прокуратури Науково-дослідного інституту 
Національної академії прокуратури України 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Подоляка А.М. 
 



 9 

18. Проблеми імплементації європейських стандартів дисциплінарної 
відповідальності прокурорів в Україні 
Горзов А.П., провідний науковий співробітник відділу вивчення проблем 
кадрового забезпечення органів прокуратури Науково-дослідного інституту 
Національної академії прокуратури України 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Подоляка А.М. 
 
19. Реформування державної служби в Україні та Польщі: порівняльно-
правові аспекти 
Грайнер Є.В., студент юридично-психологічного факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Константінов С.Ф. 
 
20. Завдання та напрями діяльності служби дільничних інспекторів міліції 
Гусар Р.О., слухач ННІЗН НАВС 
 
21. Принципи кодифікації адміністративно-деліктного законодавства 
України 
Довженко М.С., слухач курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
 
22. Зміст та складові гарантій законності як основоположної категорії 
юридичної науки 
Долгий О.О., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту Національної 
академії прокуратури України 
 
23. Муніципальна поліція: проблеми реформування правоохоронної 
системи України в умовах євроінтеграції 
Дроздова І.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративних та цивільно-правових дисциплін Прикарпатського 
факультету НАВС 
 
24. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності органів 
внутрішніх справ 
Дунов Р.А., слухач ННІЗН НАВС 
 
25. Особливості оформлення адміністративних матеріалів за керування 
транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного 
сп'яніння 
Здор С.А., слухач 6-ВС курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Братков С.І. 
 
26. Особливості форм взаємодії правоохоронних органів 
Золотарьова Н.І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
адміністративної діяльності НАВС 
Безверха Л.М., слухач ННІЗН НАВС 
 
27. Адміністративно-правові форми забезпечення громадського порядку 
Іркабаєв О.А., слухач магістратури ННІЗН НАВС 
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28. До питання забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх 
справ України 
Іванник О.Ю., слухач 3-В курсу факультету підготовки спеціалістів-
правознавців ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Луговий І.О. 
 
29. Реформа міліції як вагомий крок до євроінтеграції України 
Іскрижицька Л.М., студент юридично-психологічного факультету ННІЗН 
НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Котирло О.О. 
 
30. Повноваження органів державної фіскальної служби України як 
органів адміністративної юрисдикції: деякі проблемні питання 
Іщенко В.В., викладач кафедри публічного права Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» 
 
31. Особливості здійснення прокурором захисту інтересів держави в суді  
за новим Законом України «Про прокуратуру» 
Казак О.А., здобувач Національної академії прокуратури України 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  Наулік Н.С. 
 
32. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ у сфері боротьби з 
правопорушеннями серед дітей 
Квітка Я.М., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
адміністративної діяльності НАВС 
 
33. Завдання міліції з охорони громадського порядку під час проведення 
масових заходів 
Кондратій Я.В., слухач 2-В курсу факультету підготовки спеціалістів-
правознавців ННІЗН НАВС 
 
34. Окремі аспекти реформування правоохоронної системи України 
Король В.В., студент 6-КМ курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Кузнецов В.В. 
 
35. Принципи діяльності міліції відповідно до міжнародних стандартів 
Коруля І.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри управління та 
роботи з персоналом НАВС 
 
36. Реформування служби боротьби з економічною злочінністю в умовах 
євроінтеграції 
Косенчук В.О., Ярошенко Р.В.,слухачі Миколаївського відділення ННІЗН 
НАВС 
Науковий керівник: кандидат наук з державного управління Сірий Ю.М. 
 
37. Концептуальні підходи до реформування правового регулювання 
управління державною власністю 
Кравчук О.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
господарського та адміністративного права Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» 
 



 11 

38. Юрисдикційні повноваження органів виконавчої влади щодо захисту 
прав промислової власності 
Кривенко Я.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Можаровська Н.О. 
 
39. Діяльність правоохоронних органів в умовах євроінтеграції 
Крижна В.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем кримінальної міліції ННІПФПСКМ НАВС 
 
40. Особливості організації діяльності територіальних органів внутрішніх 
справ України 
Куций Ю.І., слухач курсу з підготовки фахівців ступеня вищої освіти 
«Магістр» за спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
Науковий керівник:кандидат юридичних наук, доцент Доценко О.С. 
 
41. Метод стимулювання особового складу, як фактор ефективного 
управління в ОВС 
Лазебна А.С., старший психолог відділу кадрового забезпечення Деснянського 
РУ ГУМВС України в місті Києві, слухач ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент Александров Д.О. 
 
42. До питання управління у сфері внутрішніх справ 
Леута Р.В., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Лазаренко Л.А. 
 
43. Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах 
євроінтеграції України 
Лім В.Ю., курсант ННІПФЕКП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Марков М.М 
 
44. Особливості провадження за зверненнями громадян 
Листушенко Р.В., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
45. Реформування органів внутрішніх справ в умовах євроінтеграції 
України 
Мазниченко А.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Пастух І.Д. 
 
46. Сім’я, дитинство, материнство як об’єкти адміністративно-правового 
захисту 
Маліцька Н.М., студент 6-КС курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Плугатир М.В. 
 
47. Роль правоохоронних органів України у формуванні правової держави 
в умовах євроінтеграції 
Марков М.М., кандидат юридичних наук, викладач кафедри спеціальної 
техніки та оперативно-розшукового документування ННІПФПСКМ НАВС 
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48. Європейський досвід протидії нелегальній міграції 
Мартиненко Б.С., слухач магістратури ДДУВС 
Дуйловський О.В., ад’юнкт ДДУВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Шалгунова С.А. 
 
49. До проблеми визначення поняття «рекламна діяльність» 
Марченко О.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, 
трудового та господарського права Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара 
 
50. Реформа правоохоронних органів – первинна ланка у системі реформ в 
Україні 
Мельніченко А.С., слухач магістратури ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Лазнюк Н.В. 
 
51. Особливості відшкодування шкоди, завданої працівником під час 
виконання службових обов'язків 
Михальченко Ю.С., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ІКВС Скриник Л.М. 
 
52. Підстави застосування адміністративного примусу 
Мороз Т.Л., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
53. Критерії ефективності управлінської діяльності в ОВС 
Москаленко Т.В., студент 3-КП курсу ННІЗН НАВС 
Бойко-Бузиль Ю.Ю., кандидат психологічних наук, доцент, професор 
кафедри психології та педагогіки ННІПП НАВС  
 
54. Правова природа адміністративного затримання, що застосовується до 
неповнолітніх 
Москаленко Н.М., слухач курсу з підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» 
факультету підготовки працівників ОВС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Горбач О.В. 
 
55. Правове забезпечення міграційних процесів в умовах євроінтеграції 
України: філософсько-правовий дискурс 
Муранова В.В., кандидат юридичних наук, науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем громадської безпеки ННІПФПМГБНГУ НАВС 
 
56. Протидія корупції в Україні : сучасний стан на шляху до євроінтеграції 
Наврусевич Н.В., курсант ННІПФЕКП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Марков М.М. 
 
57. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина в умовах євроінтеграції 
Наруцька А.І., студент Миколаївського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Муратова Д.Б. 
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58. Забезпечення безпеки дорожнього руху як об’єкта адміністративно-
наглядової діяльності 
Очеретна Т.А., слухач 5-ДЗ курсу ННІЗН НАВС 
 
59. Протидія корупції в ОВС України: проблеми, аспекти, міжнародний 
досвід 
Павленко С.О., науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
роботи НАВС 
 
60. Засади реформування системи МВС України: до питання 
реформування правоохоронних органів 
Панченко С.А., слухач факультету підготовки працівників ОВС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Варивода В.І. 
 
61. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в 
адміністративному праві 
Пасєка Л.Г., старший інспектор факультету підготовки спеціалістів-
правознавців ННІЗН НАВС 
 
62. Активізація діяльності ОВС щодо протидії кіберзлочинності в умовах 
реформування України як правової держави та її євроінтеграції 
Підюков П.П., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення 
навчально-виховного процесу ННІПП НАВС 
Варлакова Є.О., кандидат психологічних наук, науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення навчально-
виховного процесу ННІПП НАВС 
 
63. Використання міжнародного досвіду боротьби з фінансуванням 
тероризму в контексті розбудови України як правової держави та її 
інтеграції  в європейський і світовий простір 
Осипенко Р.І., здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС 
Підюков П.П., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення 
навчально-виховного процесу ННІПП НАВС 
 
64. Вимоги до кадрового забезпечення органів внутрішніх справ 
Плохінова К.О., слухач факультету підготовки працівників ОВС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Коруля І.В. 
 
65. Особливості адміністративно-правового статусу центральних органів 
виконавчої влади зі спеціальним статусом 
Поліщук С.Л., студент 4-К курсу ННІЗДН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
66. Сутність юридичного забезпечення права власності на надра України 
Полигенько І.В., студент 6-КС курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шевченко Л.В. 
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67. Основні причини та умови поширення злочинності серед молоді 
Прохоренко С.М., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
 
68. Кадрове забезпечення професійної діяльності ОВС: стан та напрями 
удосконалення 
Пустовідко А.Л., студент 6-КМ курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Охріменко І.М. 
 
69. Генезис реформування публічної влади в Україні 
Розум В.В., студент 4-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
70. Сучасна парадигма боротьби з хабарництвом у судовій системі 
України 
Рощина І.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права та процесу Національного авіаційного університету  
 
71. Особливості систематизації функцій органів публічної адміністрації 
Рудніцька В.М., студент 4-К курсу ННІЗН НАВС  
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
72. Окремі питання забезпечення законності в Україні, як європейської 
держави 
Салата О.В., слухач 5-В курсу факультету підготовки спеціалістів-
правознавців ННІЗН НАВС 
 
73. Щодо адміністративно-правового забезпечення сучасних методів 
забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні 
економікою України 
Свиридюк Н.П., кандидат юридичних наук, доцент, докторант НАВС 
 
74. Адміністративно-правова природа прав дитини 
Стрельченко О.Г., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу НАВС 
Семенюк О.П., студент 4-К курсу ННІПП НАВС 
 
75. Правоохоронні органи в умовах євроінтеграції України 
Сиволап В.Ю., студент Полтавського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Андрущенко І.Г. 
 
76. Реформування Служби безпеки України в умовах євроінтеграції 
України 
Сігнаєвська К.І., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Пастух І.Д. 
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77. Вплив професійної діяльності працівників ОВС на сімейні стосунки та 
особливості виховання дітей 
Сіра К.Ю., психолог Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Кудерміна О.І. 
 
78. Проблеми становлення адміністративного судочинства 
Сіденко В.В., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шкарупа К.В. 
 
79. Природа правової та соціальної протидії насильству в сім’ї 
Стрельченко О.Г., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу НАВС 
Сморовоз І.О., студент 4-К курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
 
80. Правове регулювання інформаційних послуг в Україні 
Стрельцова Н.М., здобувач кафедри економічної безпеки ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Матвійчук В.В. 
 
81. Основні принципи реформування системи МВС України 
Сулима В.М., слухач факультету підготовки працівників ОВС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Варивода В.І. 
 
82. Поняття доказів в адміністративному судочинстві 
Тарасюк О.В., студент 6-КС курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шевченко Л.В. 
 
83. Формування іміджу органів внутрішніх справ України в умовах 
євроінтеграції 
Телешун Я.С., студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальністю «Політологія» філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, студент освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» ННІЗН 
НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Заяць Н.В. 
 
84. Місце та роль громадськості у сприянні міліції під час забезпечення та 
дотримання прав людини при проведенні масових заходів 
Терещенко В.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративної діяльності НАВС 
 
85. Місце правоохоронних органів у процесі реформування державної 
влади в умовах євроінтеграції України 
Тимощук Н.П., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Заяць Н.В. 
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86. Особливості формування позитивного іміджу міліції України 
Ткачук Є.А., слухач 4-А курсу факультету підготовки працівників ОВС 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Коруля І.В. 
 
87. Правове регулювання охорони громадського порядку 
Топчий Н.С., слухач ННІЗН НАВС 
 
88. Поняття та види спеціальних установ органів внутрішніх справ 
Торган В.Б., слухач ННІЗН НАВС 
 
89. Воєнна безпека України в умовах євроінтеграції 
Харечко Н.В., кандидат юридичних наук, науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем кримінальної міліції ННІПФПСКМ НАВС 
Букієвська А.В., студент ННІЗН НАВС 
 
90. Особливості створення благодійних організацій 
Хоменко М.М., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
91. Створення місцевої міліції - шлях до європейської інтеграції 
Чабан Б.В., cтудент 1-КА курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Іщенко Ю.В. 
 
92. Класифікація рішень співробітників підрозділів МВС України, що 
забезпечують безпеку дорожнього руху, в адміністративно-деліктному 
провадженні 
Червінчук А.В., кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії з проблем діяльності підрозділів ОВС Донецького 
юридичного інституту МВС України 
 
93. Реформування Міністерства внутрішніх справ, як суб’єкта публічної 
адміністрації 
Чернявська О.О., студент 6-МК курсу ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стрельченко О.Г. 
 
94. Інтеграція України до європейського адміністративного простору  
Шило В.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Варивода В.І. 
 
95. Дотримання вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів – один із 
аспектів забезпечення законності в діяльності оргів внутрішніх справ 
Шило С.М., начальник курсу факультету підготовки працівників ОВС ННІЗН 
НАВС 
 
96. Пенітенціарна служба: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення 
Шкарупа К.В., кандидат юридичних наук, викладач кафедри 
загальноюридичних дисциплін ІКВС 
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97. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи 
України в умовах євроінтеграції 
Шкрибайло Н.В., студент Тернопільського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Романенко О.В. 
 
98. Імідж поліцейських в різних країнах світу та його вплив на 
взаємовідносини з учасниками дорожнього руху 
Шруб І.В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
адміністративної діяльності НАВС  
 
99. Вимоги та напрями до реформування системи органів внутрішніх 
справ в умовах євроінтеграції України 
Ющук А.Д., слухач Рівненського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Співак М.В. 
 
100. Нормативно-правове закріплення поняття адміністративна послуга 
Ягужинська К.Д., студент ННІЗН НАВС 
Галай В.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
101. Рівність усіх учасників перед законом і судом як принцип 
адміністративного судочинства України 
Ярмош О.І., студент 6-КС курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шевченко Л.В. 
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СЕКЦІЯ ІІ «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» 

 
Місце проведення: ауд. 508 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Завальний А.М. – начальник кафедри теорії держави та права 
НАВС, кандидат юридичних наук, доцент. 
Заступник керівника: Мотиль І.І. – заступник начальника ННІЗН НАВС, 
кандидат юридичних наук, доцент. 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 

 
1. Забезпечення права на свободу віросповідання і порушення прав 
людини 
Аванесян Д.Л., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Стеблинська О.С. 
 
2. Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах 
євроінтеграції України: до питання конституційного захисту 
Биченко Є.Ю., студент Черкаського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Калиновський Б.В. 
 
3. Конституційний захист і гарантії забезпечення в Україні прав та 
свобод людини і громадянина – головні передумови її євроінтеграції 
Бобко Т.В., молодший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
психологічного забезпечення навчально-виховного процесу ННІПП НАВС 
 
4. Безпека особи як найвища соціальна цінність 
Бойчук Л.В., слухач 4-А курсу факультету підготовки працівників ОВС 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Власенко В.П. 
 
5. Правоохоронні органи як основа євроінтеграції України 
Власенко Л.А., слухач курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» факультету підготовки 
працівників ОВС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Філяніна Л.А. 
 
6. Особливості формування правової держави в умовах євроінтеграції 
України 
Вдовенко С.М., старший лаборант кафедри філософії права та юридичної 
логіки, слухач 6-ВС курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шевчук Р.М. 
 
7. Шляхи розвитку державно-правової політики України в контексті 
інтеграційних процесів 
Волошина І.П., слухач 6-ВС курсу ННІЗН НАВС 
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8. Особисті права та свободи людини й громадянина в Україні та їх 
утвердження і забезпечення у діяльності міліції 
Данильонок Н.Д., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Барчук Г.І. 
 
9. Сучасна конституційна реформа та децентралізація влади як фактор 
ефективної євроінтеграції України 
Демиденко В.О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права НАВС 
 
10. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо 
прав людини 
Заяць Н.В., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та 
права НАВС 
 
11. Народний депутат як суб’єкт трудового права 
Іваненко О.В., студент юридично-психологічного факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Братель О.Г. 
 
12. Співробітництво МВС України з Європейським Союзом у галузі 
забезпечення міжнародного миру і безпеки 
Іващенко О.В., слухач 4-В курсу факультету підготовки працівників ОВС 
ННІЗН НАВС 
 
13. Питання реформування міліції України в науковій спадщині 
П.П. Михайленка 
Іващенко В.А., слухач 5-А курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Кривицький Ю.В. 
 
14. Всеукраїнський референдум: конституційно-правові основи 
Каранда С.Г., студент 4-КА курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Солоненко О.М. 
 
15. Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах 
євроінтеграції України 
Князєв Ю.В., курсант ННІПФПМГБНГУ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Завальний А.М. 
 
16. Поліція замість міліції: принципи реформування органів внутрішніх 
справ України: до питання конституційного захисту 
Копань Т.М., студент Черкаського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Солоненко О.М. 
 
17. Євроінтеграція як фактор утвердження правової держави в Україні 
Король К.О., студент Черкаського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Калиновський Б.В. 
 
18. До питання реформування в сфері внутрішніх справ 
Лазаренко Л.А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загально-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
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19. Права людини у правозастосовній практиці 
Логвинова Ю.О., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Пустовіт Ж.М. 
 
20. Проблеми забезпечення міліцією конституційних особистих прав і 
свобод людини та громадянина 
Мацерук А.В., слухач магістратури ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Демиденко В.О. 
 
21. Компетентнісна характеристика особи юриста 
Мінченко О.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії 
держави і права НАВС 
 
22. Нормативно-правове закріплення права на життя в Україні 
Моткова О.Д., студент Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Науковий керівник:кандидат юридичних наук Сінькевич О.В. 
 
23. Конституційні функції прокуратури України 
Наулік Н.С., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-
правових дисциплін Національної академії прокуратури України 
 
24. Конституційний статус дитини та його забезпечення міліцією в Україні 
Нікітюк З.І., слухач факультету підготовки працівників ОВС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Халюк С.О. 
 
25. Держава та громадянське суспільство 
Оверченко В.В., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ІКВС Скриник Л.М. 
 
26. Актуальні питання гармонізації законодавства України з правом 
Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
Олексієнко А.С., студент ННІППНАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Заяць Н.В. 
 
27. Щодо окремих питань реформаторських процесів у сфері 
правоохоронної діяльності в Україні 
Осадчий М.М., заслужений юрист України, провідний науковий співробітник 
відділу організації науково-дослідної роботи НАВС 
 
28. До питання визначення поняття «побутовий споживач електричної 
енергії» 
Пожоджук Р.В., молодший науковий співробітник відділу проблем приватного 
права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України 
 
29. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні 
Попсуй І.С., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Барчук Г.І. 
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30. Взаємодія циганських громад з органами влади: досвід національних 
досліджень 
Севрук В.Г., кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи НАВС 
 
31. Додержання прав і свобод людини та громадянина, як основний 
критерій модернізації правової системи України 
Сєнькін О.О., слухач 3-В курсу ННІЗН НАВС 
 
32. Конституційна реформа в Україні 
Середа Т.М., здобувач кафедри конституційного та міжнародного права НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Тарасенко К.В. 
 
33. Установча функція Верховної Ради України як важливий елемент 
забезпечення реалізації принципу верховенства права в Україні 
Серьогіна К.В., студент 7-КМ-2Б курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Устименко Т.П. 
 
34. Деякі аспекти впровадження люстрації в Україні 
Сорока Ю.М. слухач 6-ВС курсу ННІЗН 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Сербин Р.А. 
 
35. Екстремізм в суспільстві 
Сіленко А.В., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
 
36. Нормативні гарантії конституційного права громадян України на 
службу в органах місцевого самоврядування 
Сьох К.Я., методист юридично-психологічного факультету ННІЗН НАВС 
 
37. Досвід європейських країн у реформування органів внутрішніх справ 
України 
Тріпник О.М., курсант магістратури ННІПФПСКМ НАВС 
 
38. Міждержавне співробітництво правоохоронних органів в умовах 
євроінтеграційних процесів 
Тюріна О.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії 
держави і права НАВС 
 
39. Правові колізії в сучасному законодавстві 
Христофор М.В., студент 1 К-Н курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мінченко О.В. 
 
40. Процеси глобалізації в сучасному праві та їх прояв в системі 
законодавства України 
Чуб’юк О.В., студент 1 К-Н курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мінченко О.В. 
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41. Рішення та висновки Конституційного Суду України та їх місце в 
системі джерел конституційного права України 
Шапаренко К.В., студент 6МК-1А курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Демиденко В.О. 
 
42. Євроінтеграція: суть та перспективи для України 
Шевченко Я.А., слухач 5-В курсу факультету підготовки спеціалістів-
правознавців ННІЗН НАВС 
 
43. Дотримання прав людини – конституційний принцип оперативно-
розшукової діяльності 
Шевчук О.Ю., кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціальної техніки 
та оперативно-розшукового документування ННІПФПСКМ НАВС 
 
44. До історії концепції розвитку прав і свобод людини 
Шкуратенко О.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
історії держави та права НАВС 
Головатенко О.А., студент 3-КА курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
 
45. Правові аспекти міжнародної співпраці України в області донорства та 
трансплатнології 
Юшкова В.В., викладач Університету сучасних знань 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Лебідь В.І. 
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СЕКЦІЯ ІІІ «СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ» 

 
Місце проведення: ауд. 516 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Василевич В.В. – начальник кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент. 
Заступник керівника: Зав’ялов С.М. – декан юридично-психологічного 
факультету ННІЗН НАВС, кандидат юридичних наук. 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 
 

1. Особливості соціалізації підлітків 
Аксьонова І.А., курсант психологічного факультету ІКВС  
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
 
2. Шляхи ранньої діагностики невротичних станів серед особового 
складу ОВС 
Біленко М.О., слухач ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент Александров Д.О. 
 
3. Міліція місцевого самоврядування в Україні: перспективи та шляхи 
удосконалення 
Бойко В.В., ад’юнкт кафедри економіко-правових дисциплін НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Павлов Д.М. 
 
4. Психологічний аналіз кримінальної мотивації засуджених жінок 
Вороніна Д.О., Одарченко І.В., курсанти психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Сова М.О. 
 
5. Емоції і почуття в житті людини 
Даценко В.О., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
 
6. Психологічні особливості колективу: теоретичний аналіз 
Дрогоморецька А.М., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
 
7. Організація соціально-психологічної роботи із засудженими до 
довічного терміну відбування покарання 
Євтушенко В.В., курсант ІКВС 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дєніжна С.О., 
 
8. Психологічні особливості особистості неповнолітнього засудженого 
Жукова Д.О., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
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9. Пенсільванська і Оборнська тюремні системи – виправлення чи 
віддалення людини від цивілізованого життя 
Кващук В.А., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ІКВС Скриник Л.М. 
 
10. Удосконалення системи психологічного забезпечення професійної 
діяльності працівників правоохоронних органів в умовах сучасних 
трансформаційних процесів 
Кордік Д.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мартенко О.Л. 
 
11. Соціальна робота із засудженими пенсійного віку 
Коровай К.Ю., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Левенець А.Є. 
 
12. Провідні засоби впливу в професійній діяльності психолога 
Кравченко С.І., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Левенець А.Є. 
 
13. Візуальна діагностика в переговорній діяльності працівників ОВС 
Лук’янова Н.Д., слухач ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент Александров Д.О. 
 
14. Актуальні проблеми у діяльності кримінальної міліції у справах дітей 
Порохня В.В., ад’юнкт кафедри юридичної психології НАВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Волошина О.В. 
 
15. Проблеми соціальної адаптації жінок засуджених після відбування 
покарання 
Приступа А.Є., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Кушнірова Т.В. 
 
16. Прояви девіантної поведінки в умовах військової дисципліни 
Сєдікова Є.І., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
 
17. Підвищення рівня психологічної компетентності правоохоронців в 
умовах сучасних трансформаційних процесів 
Сидоренко О.Ю., кандидат психологічних наук, старший інспектор 
навчально-консультаційного пункту м. Івано-Франківськ ННІЗН НАВС 
 
18. Синдром емоційного вигорання у працівників кримінально-
виконавчої служби 
Труфен М.Д., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Сова М.О. 
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19. Психологічні особливості девіантної поведінки засуджених чоловіків 
Халамендик А.С., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Левенець А.Є. 
 
20. Психологічне супроводження екстремальних видів правоохоронної 
діяльності 
Шелег Л.С., здобувач кафедри юридичної психології НАВС 
21. Проблеми соціальної адаптації засуджених до умов життя на волі 
Шкарбан І.А., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Кушнірова Т.В. 
 
22. Новації законодавства у сфері фінансового моніторингу 
Яременко Д.Ю., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
Чубенко А.Г. 
 
23. До проблеми профілактики проявів девіантної поведінки як соціально-
психологічної проблеми 
Яценко К.В., студент 5-МП курсу ННІЗН НАВС 
Бойко-Бузиль Ю.Ю., кандидат психологічних наук, доцент, професор 
кафедри психології та педагогіки ННІПП НАВС 
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СЕКЦІЯ ІV «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС» 

 
Місце проведення: ауд. 246 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Запотоцький А.П. – начальник кафедри економіко-правових 
дисциплін НАВС, кандидат юридичних наук. 
Заступник керівника: Процюк Т.Б. – кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС. 
 
1. Реформування податку на майно в сучасних умовах 
Білич А.О., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Процюк Т.Б. 
 
2. Правовий статус керуючого санацією у справі про банкрутство 
Біляєва А.М., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Тищенко Ю.В. 
 
3. Особливості системи державного регулювання та державного нагляду 
за державними закупівлями 
Богданевич А.А., студент Житомирського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Удовик М.С. 
 
4. Особливості реалізації державними службовцями своїх корпоративних 
прав 
Борцевич П.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарсько-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
5. Проблеми захисту прав іноземних інвесторів в Україні 
Гелич Ю.О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС 
Гелич А.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
господарського права і процесу Юридичного інституту Національного 
авіаційного університету 
 
6. Взаємодія підприємств з органами прокуратури 
Говорова І.В., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Л.Л. 
 
7. До питання про забезпечення позову в господарському процесі 
Городницький П.С., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петрина В.Н. 
 
8. Загальні засади майнових відносин в господарських об’єднаннях 
Гуменчук Н.П., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Гелич Ю.О. 
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9. Про досудове врегулювання спорів 
Давиденко О.В., студентка  ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петрина В.Н. 
 
10. Проблеми інституту свідків у господарському процесі 
Давиденко О.C., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петрина В.Н. 
 
11. Проблемні питання захисту прав споживачів та шляхи їх подолання 
Дондель Т.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Гелич Ю.О. 
 
12. Реформування правоохоронних органів, що виявляють податкові 
правопорушення 
Дудак В.А., студент ННІЗН НАВС  
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Нескороджена Л.Л. 
 
13. До питання судового захисту інтересу довірителів фонду фінансування 
будівництва 
Загорняк Н.Б., кандидат економічних наук, доцент кафедри господарсько-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
14. Проблеми визначення організаційних форм підприємств 
Лук’яненко В.О., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петрина В.Н. 
 
15. Про проблеми доказування в господарському процесі України 
Матвєєва О.І., студент  ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петрина В.Н. 
 
16. Проблеми теорії та практики щодо розмежування юрисдикції 
адміністративних та господарських судів України 
Маштакова Т.Ф., студент 6-КС курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: викладач кафедри господарсько-правових дисциплін 
ННІПП НАВС Беспаль О.Л. 
 
17. Оптимізація обліку платників податку в сучасних умовах 
Мишанський В.С., слухач Миколаївського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Процюк Т.Б. 
 
18. Перевірки правоохоронними органами діяльності суб’єктів 
господарювання 
Нескороджена Л.Л., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
19. Організаційно-правові аспекти дерегуляторної політики в Україні у 
сфері господарської діяльності: до питання дерегулювання 
Новицький Д.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук Грущенко О.А. 
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20. Правове регулювання перевезення вантажів 
Олейнікова А.О, студент 6-КС ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петрина В.Н. 
 
21. Особливості побудови податкової системи України у порівнянні із 
зарубіжними країнами 
Онищенко А.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Процюк Т.Б. 
 
22. До питання про поняття інвестиційної діяльності 
Петрина В.Н., кандидат юридичних наук, професор кафедри господарсько-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
23. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання 
Піжевська А.В., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Тищенко Ю.В. 
 
24. Економічні аспекти євроінтеграції України 
Прохорова Д.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Гелич Ю.О. 
 
25. «Грошове зобов’язання» як категорія провадження у справі про 
банкрутство 
Тищенко Ю.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарсько-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
26. Досудове врегулювання господарських спорів: сучасний погляд на 
медіацію 
Туробова С.О., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Загорняк Н.Б. 
 
27. Адаптація судової системи України до європейських стандартів 
Феденко В.І., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Гелич Ю.О. 
 
28. Реформування органів податкового контролю щодо удосконалення 
системи обліку платників податку в сучасних умовах 
Чорнобривець В.М.,, слухач Миколаївського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Процюк Т.Б. 
 
29. Протидія ровику тіньового ринку в Україні 
Южека Р.С., студент юридичного факультету ДДУВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри господарсько-правових 
дисциплін ДДУВС Амбражей О.А. 
 
30. Цінова дискримінація в сучасній Україні 
Юсіфлі Б.Т.о., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Тищенко Ю.В. 
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СЕКЦІЯ V «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ» 

 
Місце проведення: ауд. 511 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Савченко А.В. – начальник кафедри кримінального права НАВС, 
доктор юридичних наук, професор. 
Заступник керівника: Безуглий Л.А. – начальник факультету підготовки 
працівників ОВС ННІЗН НАВС, кандидат юридичних наук. 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 
 
1. Отримання трансплантаційних матеріалів незаконним шляхом 
Антонюк А.Д., студент 3-КА курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кісілюк Е.М. 
 
2. Суб’єктивна сторона причетності до злочину 
Беніцький А.С., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС 
 
3. Законодавчі новели щодо протидії насильству в сім’ї 
Беспаль О.Л., викладач кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП 
НАВС 
 
4. Особливості кримінальної відповідальності за відмивання коштів, 
отриманих від наркотиків, за законодавством України 
Безногих В.С., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
 
5. Звільнення від покарання у зв’язку з давністю притягнення до 
кримінальної відповідальності 
Бєлякова В.О., студент 1-КН курсу ННІЗН НАВС 
Шуляк Ю.Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права НАВС 
 
6. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, пов’язаним 
із сутенерством та втягненням особи в заняття проституцією 
Білаш О.В., студент 4–К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Левченко Ю.О. 
 
7. Місце інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в 
системі кримінального права України 
Боднар Х.Й., слухач курсу з підготовки фахівців ступеня вищої освіти 
«Магістр» за спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кісілюк Е.М. 
 
8. Злочини в сфері страхування: особливості вчинення їх в Україні 
Бондаренко Є.В., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
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9. Юридична особа як суб’єкт злочину за законодавством країн Європи 
Власюк Ю.О., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кришевич О.В. 
 
10. Окремі питання кримінально-правового значення співучасті у злочині 
Вознюк А.А., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
11. Особливості виконання покарань в зарубіжних країнах: порівняльний 
аналіз 
Войтюк І. В., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Гришина А.В. 
 
12. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 
засудженими жінками 
Вороніна Д.О., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: викладач кафедри пенітенціарної педагогіки та психології 
ІКВС Чичуга М.М. 
 
13. Окремі аспекти проблем запобігання негативному впливу ЗМІ на 
формування злочинної поведінки неповнолітніх 
Галаган В.І., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
 
14. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або 
пошкодження майна 
Гольдмілліо А.В., студент юридичного факультету ННІЗН НАВС 
 
15. Особливості розуміння змісту диспозиції ст. 172 КК України 
Горбач О.В., слухач ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Семенюк О.О. 
 
16. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості: питання 
кваліфікації та відмежування 
Гордієнко О.В., студент 4 К-А курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мостепанюк Л.О. 
 
17. Фактори, що детермінують насильницькі злочини 
Горлач С.В., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
 
18. Розвиток кримінального права України в період становлення 
державної незалежності 
Гриценко О. Ю., курсант 3 юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Міщук І.П. 
 
19. Запобігання маргінальним явищам, пов’язаним з ювенальною 
злочинністю 
Джужа А.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін ІКВС 
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20. Про зміст функції прокуратури як учасника кримінально-виконавчих 
правовідносин 
Дудко Є.В., прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, 
державної митної служби та державної прикордонної служби управління 
нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури 
міста Києва 
 
21. Кримінально-правові засади безпеки: порівняльно-правове 
дослідження 
Єрмошенко І.А., студент юридично-психологічного факультету ННІЗН НАВС 
 
22. Щодо проблем правового регулювання профілактики дорожньо-
транспортного травматизму в Україні 
Кальченко Л.В., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права, інспектор відділу зв'язків з громадськістю НАВС 
 
23. Кримінологічний аналіз видів профілактики злочинності 
неповнолітніх 
Кальченко Т.Л., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС 
 
24. Про деякі змістовні елементи криміналістичної характеристики 
злочинів, що вчиняються у виправних колоніях 
Карпенко Н.В., здобувач кафедри кримінального процесу НАВС 
 
25. Види суб'єкта злочину 
Катеринчук К.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
26. Кримінальна субкультура та її вплив на поширення витоків 
злочинного світу в суспільстві 
Кващук В.А., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кирилюк В.А. 
 
27. Проступок в кримінальному праві України та європейський досвід 
Кожевніков В.О., студент юридично-психологічного факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук , доцент Вартилецька І.А. 
 
28. Про види і форми контролю забезпечення безпеки у кримінально-
виконавчій діяльності України 
Журавська З.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права і процесу Східноєвпропейського національного університету імені Лесі 
Українки 
Колб І.О., кандидат юридичних наук, старший прокурор відділу прокуратури 
міста Києва 
 
29. Про зміст оперативно-розшукової характеристики незаконного 
заволодіння транспортними засобами 
Колб С.О., старший державний ревізор-інспектор Луцької ОДПІ ГУ 
Міністерства доходів і зборів України у Волинській області 
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30. Проблеми кримінальної відповідальності за ухилення від відбування 
покарання у виді обмеження волі 
Копієвська Н.О., студент 4-К курсу юридичного факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Процюк О.В. 
 
31. Підроблений документ, як предмет шахрайства з фінансовими 
ресурсами 
Король Б.В., студент 1-КН курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шуляк Ю.Л. 
 
32. Щодо питання про об’єкт злочину, передбачений статтею 258 КК 
«Терористичний акт» 
Краснопольська Р.А., студент 3-К курсу юридично-психологічного 
факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Шуляк Ю.Л. 
 
33. Окремі питання сучасного функціонування прогресивної системи 
виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у 
виправних колоніях 
Кревсун О.М., молодший науковий співробітник науково-дослідного центру з 
питань діяльності органів та установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 
Державної пенітенціарної служби України ІКВС 
 
34. Зарубіжний досвід боротьби з шахрайством на ринку страхових послуг 
Кришевич О.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінального права НАВС 
 
35. Про деякі особливості реалізації кримінально-виконавчої політики 
щодо засуджених, які мають право на відпустки 
Крук О.М., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
 
36. Інформування суспільства про кримінальні правопорушення: 
сучасність і перспективи 
Курята К.Л., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Опалинський Ю.В. 
 
37. Проблеми ресоціалізації неповнолітніх злочинців 
Кухтій О.О., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Левенець А.Є. 
 
38. Спірні питання використання теорій причинності в доктрині 
кримінального права 
Ладнюк В.Р., студент 6-КС курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Бабаніна В.В. 
 
39. Зміст оперативно-розшукової профілактики злочинів, що вчиняються 
персоналом виправних колоній 
Лопоха В.В., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
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40. Помилування в Україні 
Лях М.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор  юридичних наук, старший науковий спiвробiтник 
Таран О.В. 
 
41. Щодо питання відбування покарання у виді довічного позбавлення 
волі 
Макар О.Б., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Микитась І.М. 
 
42. До питання про кримінально-правову кваліфікацію евтаназії в Україні 
Манько Ю.В., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Міщук І.П. 
 
43. Кримінально-правові проблеми визначення потерпілого від 
перешкоджання законній професійній діяльності журналіста 
Марценюк О.В., студент Рівненського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Вартилецька І.А. 
 
44. Спеціальна конфіскація – новела кримінального законодавства 
Машталір І.М., курсант ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кришевич О.В. 
 
45. Кримінально-правовий захист ВІЛ-позитивних дітей 
Мегей Н.В., студент 4 К-А курсу юридичного факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Процюк О.В. 
 
46. Кримінальна відповідальність за проведення незаконних 
археологічних досліджень на об’єкті археологічної спадщини 
Міщенко М.О., кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінально-
правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
47. Звільнення від відбування довічного позбавлення волі: це можливо? 
Мостепанюк Л.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права НАВС 
 
48. Протидія злочинам у сфері суспільної моралі - один із пріоритетних 
напрямів роботи правоохоронних органів на шляху до євроінтеграції 
України 
Мосяженко В.Ю., здобувач Донецького юридичного інституту МВС України, 
оперуповноважений СКР Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська 
та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Пекарський С.П. 
 
49. Особливості виконання покарань у країнах заходу 
Мотуз І.В., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ІКВС Скриник Л.М. 
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50. Суб’єкт злочину при порушенні встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
Міхно Т.О., слухач ННІПФПСКМ НАВС 
Шуляк Ю.Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права НАВС 
 
51. Класифікація злочинів 
Невмержицька Н.М., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кісілюк Е.М. 
 
52. Організатор злочину за законодавством України і зарубіжних країн 
Негода К.О., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Катеринчук К.В. 
 
53. Підкуп чи неправомірна вигода? 
Неміч Ф.Ю., ад’юнкт кафедри кримінального права НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Семенюк О.О. 
 
54. Суб’єкт злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією 
Нєбитов А.А., кандидат юридичних наук, здобувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права НАВС 
 
55. До питання виконання покарання щодо неповнолітніх 
Пеньора М.І., курсант юридичного ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Микитась І.М. 
 
56. Проблема суїцидів у місцях позбавлення волі 
Руда К.В., Мордасова А.Є., курсанти юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: викладач кафедри пенітенціарної педагогіки та психології 
ІКВС Чичуга М.М. 
 
57. Ієрархія як одна із ознак злочинної організації 
Семенко О.В., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Катеринчук К.В. 
 
58. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за порушення таємниці 
голосування 
Семеняка К.С., слухач ННІЗН 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Семенюк О.О. 
 
59. Психологічні особливості відбування покарання неповнолітніми 
особами 
Семесько К.В., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: викладач кафедри пенітенціарної педагогіки та психології 
ІКВС Чичуга М.М. 
 
60. Сутність та визначення поняття «неправомірна вигода» 
Сивопляс Ю.Ю., ад’юнкт кафедри кримінального права НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Смаглюк О.В. 
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61. Користування Глобальною мережею Інтернет засудженими як засіб 
зв’язку із зовнішнім світом 
Сіліч Є.Г., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: викладач кафедри кримінально-виконавчого права ІКВС 
Лисенко М.І. 
 
62. Особливості конструкції складу злочину, передбаченого ст. 113 
Кримінального кодексу України 
Слюсарчук Є.А., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Міщук І.П. 
 
63. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 131 
КК України 
Смик К.М., слухач курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» факультету підготовки 
працівників ОВС ННІЗН НАВС 
 
64. Методологічні засади дослідження громадської безпеки як об'єкта 
злочину 
Соколовський В.Л., здобувач кафедри кримінального права НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Приходько Т.М. 
 
65. Смертна кара як вид покарання в УСРР (УРСР) у 1917-1950 роках 
Соловей Д.Ю., здобувач кафедри історії держави та права НАВС 
 
66. Визначення поняття «службова особа» за КК України та перспективи 
їх удосконалення 
Старостін Д.А., слухач 4-А курсу факультету підготовки працівників ОВС 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Грудзур О.М. 
 
67. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьких 
злочинів 
Стопченко Є.І., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кулакова Н.В. 
 
68. Проблеми термінологічного удосконалення Кримінального кодексу 
України щодо кримінального закону 
Стороженко Г.В., студент 5-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Опалинський Ю.В. 
 
69. Напрями вдосконалення статті 316 КК України 
Стрільців О.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
начальник наукової лабораторії з проблем кримінальної міліції 
ННІПФПСКМ НАВС 
 
70. Особливості встановлення об’єктивної сторони насильницького 
донорства (ст. 144 Кримінального кодексу України) 
Теребило Н.В., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Міщук І.П. 
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71. Вимірювання стану латентної злочинності: підходи та орієнтири 
Тичина Д.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
роботи НАВС 
 
72. Профілактика злочинності неповнолітніх, як основа формування 
правової держави 
Тіщенко А.В., студент 4-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
Мінченко С.І. 
 
73. Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в 
європейський союз 
Федів Л.В., Шмарко Н.С., студенти Національного університету державної 
податкової служби України 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Фрідман-Козаченко М.М. 
 
74. Спеціальна конфіскація: позитивні та негативні аспекти її 
застосування 
Шапошник І.Г., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мостепанюк Л.О. 
 
75. Працівник правоохоронного органу, близькі родичі, члени сім’ї чи інші 
близькі йому особи як потерпілі від злочину, передбаченого ст. 345 КК 
України 
Шармар О.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права НАВС 
 
76. Поняття та загальна характеристика інституту співучасті у злочині за 
кримінальним правом України та Франції 
Шаршун Н.В., студент ННІПП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Міщенко М.О. 
 
77. Кримінально-правове становище жінки на українських землях в 
складі Великого князівства Литовського 
Шевченко К.Ю., слухач 6МК-1А курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Прус В.З. 
 
78. Щодо заборони перевезення повітряним транспортом наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
Шевчук Г.В., кандидат юридичних наук, декан факультету підготовки 
спеціалістів-правознавців ННІЗН НАВС 
 
79. Інститут необхідної оборони в Україні та інших країнах світу 
Южека Р.С., студент юридичного факультету ДДУВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Соболь О.І. 
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СЕКЦІЯ VІ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 
Місце проведення: ауд. 509 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Удалова Л.Д. – начальник кафедри кримінального процесу НАВС, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. 
Заступник керівника: Калиновський Б.В. – начальник кафедри 
конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, 
доцент. 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 
 
1. Щодо поняття, суті та значення завдань кримінального провадження 
Азаров Ю.І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
кримінального процесу НАВС 
Заїка С.О., кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника з 
координації роботи регіональних відділень ННІЗН НАВС 
 
2. Окремі питання діяльності працівників ОВС при встановленні факту 
смерті людини без ознак насильницької смерті 
Анцупова Ю.С., студент 6-КМ курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Алєксєєва-Процюк Д.О. 
 
3. Виклик особи при розслідуванні вбивства новонародженої дитини 
Антощук А.О., кандидат юридичних наук, старший інспектор відділення 
моніторингу якості підготовки навчально-методичного центру НАВС 
 
4. Правова регламентація огляду місця події як слідчої дії 
Атішева М.О., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Тимошенко Ю.П. 
 
5. Судова інженерно-технічна експертиза з безпеки життєдіяльності і 
охорони праці у розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва 
Бабич Н.В., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 
Таран О.В. 
 
6. Сучасний стан протидії вчиненню розбійним нападів в Україні 
Бабич А.Ю., здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету 
права та масових комунікацій ХНУВС 
Пчьолкін В.Д., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій 
ХНУВС 
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7. Актуальні проблеми участі захисника у досудовому провадженні 
Безверха Ю.Б., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Савицький Д.О. 
 
8. Звільнення від покарання у зв’язку з давністю притягнення до 
кримінальної відповідальності 
Бєлякова В.О., студент 1-КН курсу ННІЗН НАВС 
Шуляк Ю.Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права НАВС 
 
9. Роль прокурора на досудовому кримінальному провадженні 
Бобир О.О., студент Кіровоградського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
10. Процес доказування у кримінальному провадженні 
Богомаз А.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хабло О.Ю. 
 
11. Окремі питання участі понятих у кримінальному провадженні 
Бондаренко С.М., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Савицький Д.О. 
 
12. Розслідування злочинів на ґрунті расової, національної та релігійної 
ворожнечі в умовах формування правової держави (євроінтеграції) 
Боровик А.М., ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Комаринська Ю.Б. 
 
13. Окремі аспекти легалізації автотранспортних засобів здобутих 
злочинним шляхом 
Брисковська О.М., кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 
ННІПФПСКМ НАВС 
 
14. Слідчий експеримент: використання спеціальних знань та умови їх 
нормативного застосування 
Гусаченко Є.О., ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Радецька В.Я. 
 
15. Тимчасовий доступ до речей і документів 
Дорожинський О.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хабло О.Ю. 
 
16. Обшук у кримінальному процесі 
Дубівка І.В., слухач магістратури ННІПФПСКМ НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
17. Актуальність розробки концепції та алгоритму взаємодії органів 
досудового розслідування з оперативними підрозділами ОВС під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
Дуброва Р.В., ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Никифорчук Д.Й. 
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18. Негласні слідчі (розшукові) дії: перспективи та проблеми 
Заблоцький Ю.П., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
19. Рішення Європейського суду в діяльності слідчого судді 
Заіка Т.В., студент 6-МК курсу юридично-психологічного факультету ННІЗН 
НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
20. Особливості планування розслідування злочинів, вчинених 
організованими групами 
Заїка М.В., слухач факультету підготовки спеціалістів-правознавців  
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Азаров Ю.І. 
 
21. Співвідношення понять «особа підозрюваного (обвинуваченого)» та 
«особистість підозрюваного (обвинуваченого)» 
Кастарнов Д.Б., ад´юнкт кафедри кримінального процесу НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Азаров Ю.І. 
 
22. Інтерпретація слідової інформації при розслідуванні кримінальних 
правопорушень 
Комаринська Ю.Б., кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
криміналістики та судової медицини НАВС 
 
23. Запровадження практики застосування суду присяжних в 
кримінальному процесі 
Кравченко О.Ю., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Зарубей В.В. 
 
24. Деякі аспекти допустимості використання інформації, отриманої у ході 
оперативно-розшукової діяльності, в якості доказів у кримінальних 
провадженнях за фактами незаконного обігу наркотиків через призму 
міжнародного досвіду 
Кротюк А.М., здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права НАВС 
 
25. Слідчий як суб’єкт кримінального провадження 
Лисецький О.О., ад’юнкт кафедри кримінального процесу НАВС 
Науковий керівник: заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, 
доцент Письменний Д.П. 
 
26. Криміналістична і оперативно-тактична характеристики злочину 
Лук’янчиков Є.Д., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 
Лук’янчиков Б.Є., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
криміналістики та судової медицини НАВС 
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27. Деякі проблемні аспекти створення Державного бюро розслідувань в 
Україні 
Мазур М.Л., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Александренко О.В. 
 
28. Деякі особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
під час розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою 
або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу 
Макаренко М.М., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
29. Особливості кримінального провадження щодо іноземців 
Максимук А.С., студент 6-КМ курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Климчук М.П., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального процесу НАВС 
 
30. Основні вимоги, що пред’являються до роботи перекладача у 
кримінальному процесі 
Мархевка О.В., слідчий СУ ГУМВС у Львівській області 
 
31. Тактика дій сторони захисту на початку досудового розслідування 
Марченко А.О., студент 4-К курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Климчук М.П. 
 
32. Особливості передання неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого під нагляд 
Мельник В.М., студент 4-К курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Климчук М.П. 
 
33. Розслідування серійних сексуальних вбивств 
Мельничук К.Г., слухач Рівненського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Омельченко О.Є. 
 
34. Значення криміналістичних знань у суспільному житті людини 
Микитин І.М., слухач 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Весельський В.К. 
 
35. Судово-психологічна експертиза вчинення вбивства неповнолітніми 
Миргородська Н.А., курсант психологічного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат психологічних наук Левенець А.Є. 
 
36. Основи формування та удосконалення інституту спеціальних знань 
при розслідуванні фальшивомонетництва 
Мировська А.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики 
та судової медицини НАВС 
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37. Огляд місця події в ході розслідування масових заворушень 
Олійник Ю.Я., кандидат юридичних наук, начальник курсу факультету 
підготовки працівників ОВС ННІЗН НАВС 
 
38. Зберігання документів та вирішення питання про них 
Павлюк В.В., ад’юнкт кафедри кримінального процесу НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Тимошенко Ю.П. 
 
39. Особливості проведення обшуку при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з фіктивним підприємництвом 
Патик А.А., кандидат юридичних наук, науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
40. Особливості проведення огляду документів при розслідуванні 
кримінальних правопорушень, пов’язаних з фіктивним підприємництвом 
та діяльністю «конвертаційних центрів» 
Патик Л.Л., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
криміналістики та судової медицини НАВС 
 
41. Розслідування корисливо-насильницьких злочинів вчинених 
організованою групою 
Пізняхівський В.Ф., студент КМ-2А курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Лук’янчиков Б.Є. 
 
42. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові): поняття 
та співвідношення 
Пічкуренко С.І., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
оперативно-пошукової роботи та документування ФПФСП НАВС 
Злагода О.В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
оперативно-пошукової роботи та документування ФПФСП НАВС 
 
43. Особливості способу вчинення розбійних нападів під час інкасації 
грошових коштів, цінностей та цінних паперів 
Попадюк А.П., слухач курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» ННІЗН НАВС 
 
44. Види насильницьких злочинів, які вчиняються щодо неповнолітніх 
Пясковський В.В., кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника 
кафедри криміналістики та судової медицини НАВС 
 
45. Боротьба з корупцією, як основа євроінтеграції 
Ревера М.С., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Кузьмічова-Кисленко Є.В. 
 
46. До питання щодо вдосконалення законодавчого врегулювання 
проведення допиту 
Романенко Л.І., студент Кіровоградського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Александренко О.В. 
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47. Прокурорський нагляд за забезпеченням законності в оперативно-
розшуковій діяльності 
Сальнікова У.О., студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
 
48. Розслідування злочинів, пов’язаних із поширенням порнографічної 
продукції в умовах євроінтеграції України 
Сидоріна А.О., студент 6-КМ курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Комаринська Ю.Б. 
 
49. Правовий статус потерпілого за сучасним Кримінальним 
процесуальним кодексом України 
Скиба О.В., студент магістратури ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
50. Історичний розвиток інституту обшуку у кримінальному процесі 
Степова М.В., здобувач кафедри кримінального процесу НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
51. Правові та організаційні засади взаємодії органів досудового 
розслідування та інших суб’єктів під час розслідування злочинів проти 
безпеки виробництва 
Таран О.В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
52. Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки під 
час протидії шахрайствам у сфері кредитних операцій банків в Україні 
Трач С.С., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 
ННІПФПСКМ НАВС 
 
53. Окремі аспекти експертного дослідження документів, які наділені 
спеціальним захистом 
Тютюнник Р.С., курсант ННІПФЕКП НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Сокиран М.Ф. 
 
54. Розслідування посадових злочинів, що вчиняються співробітниками 
правоохоронних органів 
Узунова Г.Ю., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
лабораторії з проблем досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
 
55. Право на захист від підозри 
Фараон О.В., здобувач кафедри кримінального процесу НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
56. Процесуальний статус потерпілого за чинним Кримінальним 
процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини 
правової регламентації 
Фесенко Т.В., слухач ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Степанов О.С. 
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57. Ознаки інсценувань злочинів та механізм їх виявлення 
Філіпчук А.С., слухач ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Мировська А.В. 
 
58. Актуальні питання розслідування зайняття гральним бізнесом 
Фінагеєва К.А., студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Вознюк А.А. 
 
59. Ювенальна юстиція сьогодення 
Худолій М.О., студент магістратури ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
60. Проблематика залучення експерта у кримінальному провадженні 
Целуйко А.М., студент Кіровоградського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Хахуцяк О.Ю. 
 
61. Затримання особи за міжнародними стандартами 
Цирульник В.О., слухач 2-В курсу ННІЗН НАВС 
 
62. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні кримінальних 
правопорушень 
Чернявська М.С., слухач курсу з підготовки фахівців ступеня вищої освіти 
«Магістр» за спеціальністю «Правознавство» факультету підготовки 
працівників ОВС ННІЗН НАВС 
 
63. Поняття та система тактико-криміналістичного забезпечення слідчої 
діяльності 
Ієрусалимов І.О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
досудового розслідування ННІПФПСКМ НАВС 
Чернявський А.В., слухач курсу з підготовки фахівців ступеня вищої освіти 
«Магістр» за спеціальністю «Правознавство» факультету підготовки 
працівників ОВС ННІЗН НАВС 
 
64. Матеріали звукозапису та відеозапису(у тому числі електронні) як 
докази в кримінальному провадженні 
Шабельна О.О., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Тимошенко Ю.П. 
 
65. Особливості криміналістичної характеристики зловживань владою 
або службовим становищем 
Швець О.П., студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Вознюк А.А. 
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66. Роль прокурора у забезпеченні прав неповнолітніх учасників 
кримінального провадження 
Щербакова Г.В., кандидат юридичних наук, доцент, головний науковий 
співробітник відділу досліджень проблем ювенальної юстиції Науково-
дослідного інституту Національної академії прокуратури України 
 
67. Експертна практика як основа наукового розвитку судових експертиз 
у 1920-1930 рр. 
Юсупов В.В., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
начальник науково-дослідної лабораторії з проблем експертно-
криміналістичного забезпечення діяльності ОВС ННІПФЕКП НАВС 
 
68. Зовнішній та внутрішній прояви протидії розслідування злочинів 
пов'язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспортних засобів 
Якимчук Р.В., ад’юнкт кафедри криміналістики та судової медицини НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Комаринська Ю.Б. 
 
69. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу 
Ярмолінська М.В., студентка 4-К курсу юридично-психологічного 
факультету ННІЗН НАВС 
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СЕКЦІЯ VІІ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО, 
ЖИТЛОВЕ, СПАДКОВЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 

 
Місце проведення: ауд. 513 
Час засідань: 13.00-16.00 
 
Керівник: Заіка Ю.О. – завідувач кафедри цивільного права та процесу 
НАВС, доктор юридичних наук, професор. 
Заступник керівника: Заїка С.О. – заступник начальника ННІЗН НАВС, 
кандидат юридичних наук, доцент. 
 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ: 
 
1. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 
Архипова А.А., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
2. Щодо поняття цивільно-правового договору 
Бевзюк І.М., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
3. Договір підряду 
Бердник В.А., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
4. Участь органів державної влади у цивільних справах про визнання 
правочинів недійсними 
Бернатович О.В., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
5. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: 
аналіз стану наукової розробленості теми 
Бєловалова Н.Ю., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
6. Специфіка цивільно-правової відповідальності за шкоду завдану 
внаслідок порушення договору перевезення залізничним транспортом 
Бикова А.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук,професор Заіка Ю.О. 
 
7. Цінні папери як об’єкт цивільних прав 
Білан М.О., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
8. Правова природа договору будівельного підряду 
Біленко М.С., кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу 
проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф.Г. Бурчака АПрН України 
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9. Дослідження та оцінка письмових і речових доказів під час розгляду і 
вирішення цивільних справ про визнання правочинів недійсними в 
порядку цивільного судочинства 
Білоус О.В., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
10. Специфіка договору довічного утримання в контексті цивільно-
правових зобов`язань 
Бобрікова М.Р., студент 2-КА курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник : доктор юридичних наук , професор Тімуш І.С. 
 
11. Обставини і факти як складові елементи предмету доказування під час 
розгляду і вирішення цивільних справ 
Бондарчук Л.П., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
12. Колізії права власності подружжя та державної реєстрації прав на 
нерухоме майно 
Вернер А.І., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Іванов Ю.Ф. 
 
13. Окремі аспекти захисту права власності 
Вісневська Н.С., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
14. Оспорювання батьківства (материнства) за Сімейним кодексом 
України 
Галіцька М.Ю., студент Житомирського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Полішко Н.Л. 
 
15. Позовна давність як інститут у цивільному праві 
Герасимюк В.А., курсант юридичного факультету ІКВС 
Науковий керівник: старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін ІКВС Скриник Л.М. 
 
16. Договір купівлі-продажу: загальна характеристика 
Главацька Ю.О., студент 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
17. Продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-
правових договорів 
Губарєв С.В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 
загальноюридичних дисциплін ІКВС 
 
18. Рецепція інституту недійсності правочинів римського права в правовій 
системі сучасності 
Донченко В.М., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
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19. Показання свідків як засіб доказування у цивільних справах про 
визнання правочинів недійсними 
Дубина С.А., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
20. Конституційно-правовий статус судової влади в Україні 
Дудченко Т.О., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Залізняк В.А. 
 
21. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського 
союзу у сфері інтелектуальної власності 
Дяченко А.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Чурпіта Г.В. 
 
22. Спадкові правовідносини за цивільним законодавством України та 
провідних країн ЄС: порівняльно-правовий та практичний аналіз 
Жуковська А.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
23. Відповідальність без вини у системі цивільно-правової 
відповідальності 
Заіка Р.Ю., студент магістратури юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 
24. Окремі аспекти розгляду справ про визнання правочинів недійсними в 
світлі нового цивільного та цивільно-процесуального законодавства 
Збожинська О.І., студент Вінницького ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
25. Захист інформації з обмеженим доступом на підприємстві 
Зіневич Д.С., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Залізняк В.А. 
 
26. Проблемні аспекти договору Інтернет купівлі-продажу 
Ільман Т.Ю., студентка 3-К курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Мироненко В.П. 
 
27. Плагіат як вид порушення авторських прав: проблеми 
відповідальності 
Ільченко О.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент  Мироненко В.П. 
 
28. Процесуальні особливості розгляду судом справ про встановлення 
фактів, які тягнуть виникнення, зміну чи припинення сімейних 
правовідносин 
Кашперська Т.Ц., здобувач кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
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29. Захист прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому 
провадженні 
Ковбасюк К.І., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Лов’як О.О. 
 
30. Актуальні проблеми мораторію на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті 
Кожевніков В.О., студент 2-К-А курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, професор Гопанчук В.С. 
 
31. Окремі проблеми відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла 
від кримінального правопорушення 
Козак І.А., помічник судді вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Заіка Ю.О. 
 
32. Конституційне право на правову допомогу в контексті розгляду і 
вирішення справ в порядку цивільного судочинства 
Козачук С.С., студент Вінницького відділення ННІЗН 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
33. Правові підстави порушення в суді цивільної справи 
Кокуніна К.В. студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Полішко Н.Л. 
 
34. Виконання судових рішень: окремі питання 
Коляда М.О., студент 4- КА курсу ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. 
 
35. Заповіт подружжя як новела вітчизняного спадкового законодавства 
Краєвська З.Р., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Лов’як О.О. 
 
36. Оформлення спадщини в світлі нових змін до цивільного 
законодавства України 
Крайнік Ю.А., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
37. Правова характеристика шлюбного договору 
Кузьмич А.О., студент Житомирського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Полішко Н.Л. 
 
38. Особливості господарських договорів про передачу майна у власність 
Лайчук О.М., студент Житомирського відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Полішко Н.Л. 
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39. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні 
Лов’як О.О., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Капусяк А.І., слухач Закарпатського відділення ННІЗН НАВС 
 
40. Проблемні аспекти визначення місця проживання малолітньої дитини 
Лов’як С.С., магістр права, член асоціації правників України, здобувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС 
 
41. Припинення поруки за кредитним договором: проблеми теорії та 
практики 
Луценко М.В., студент юридично-психологічного факультету ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Заіка Ю.О. 
 
42. До питання спадкової трансмісії в контексті імплементації 
європейського законодавства 
Марковська К.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Гопанчук В.С. 
 
43. Міжнародно-правове регулювання працевлаштування молоді 
Мусійчук А.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Лов’як О.О. 
 
44. Деякі особливості розгляду цивільних справ, що виникають із 
спадкових правовідносин 
Овдій Т.В., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Силенко Л.М. 
 
45. Захист права інтелектуальної власності у контексті реформування 
національного законодавства 
Петришен Г.П., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Лов’як О.О. 
 
46. Визнання правочинів недійсними: проблеми чинного цивільного 
процесуального законодавства України 
Петровський Д.В., студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Пилипенко С.А. 
 
47. Роль адвокатури у формуванні правової держави: до питання 
цивільно-процесуального захисту 
Присяжнюк Е.Ю., студент освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальністю «Правознавство» ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
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48. Особливості мовчазної згоди в орендних правовідносинах 
Рощенко О.С., здобувач кафедри цивільного права і процесу НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Лов’як О.О. 
 
49. Теоретико-правові аспекти охорони та захисту прав на торговельні 
марки 
Сварицевич О.М., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Можаровська Н.О. 
 
50. Захист інтересів учасників електронних торгів 
Скрипник А.О., старший лаборант кафедри галузевих юридичних наук 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Заіка Ю.О. 
 
51. До питань захисту прав та інтересів учасників цивільних 
правовідносин 
Скрипник В.Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих 
юридичних наук Кременчуцького національного університету імені 
М. Остроградського 
 
52. Особливості договорів купівлі-продажу повітряних суден 
Скура В.В., студент Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Лов’як О.О. 
 
53. Співвідношення норм цивільного та господарського права щодо 
визнання договорів недійсними 
Сокирчук М.А., слухач Вінницького відділення ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
54. Проблеми отримання приватної інформації, наділеної науковою, 
художньою чи історичною цінністю 
Софіюк Т.О., здобувач кафедри цивільного права та процесу НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Заіка Ю.О. 
 
55. Особливості реформування органів внутрішніх справ  у сучасних 
умовах євроінтеграції 
Халавка Х.Б., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Якимець О.І. 
 
56. Основна проблематика визначення поняття честі та гідності людини в 
цивільному законодавстві України 
Чернецький В.В., студент 2-КА курсу юридично-психологічного факультету 
ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Заіка Ю.О. 
 
57. Окремі аспекти участі правоохоронних органів у процесі виконання 
рішень суду про повернення дитини батькам чи іншим особам 
Чурпіта Г.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного 
права і процесу НАВС 
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58. Проблеми спадкування за законом 
Шегеда О.О., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Петровський А.В. 
 
59. Форми права власності закріплені у нормативно-правових актах та у 
Цивільному кодексі України 
Южека Р.С., студент юридичного факультету ДДУВС 
Науковий керівник: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ДДУВС 
Бондар О.С. 
 
60. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення правил 
дорожнього руху: особливості та актуальні проблеми сьогодення 
Колісник Ю.І., студент ННІЗН НАВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Кузьменко О.В. 
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