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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова – ректор Харківського національного університету внутрішніх справ 

Сокуренко Валерій Васильович. 

Заступник голови – перший проректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ Швець Дмитро Володимирович. 

Секретар – доцент кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ Манжай Олександр 

Володимирович. 

 

 

 

 

 

Члени оргкомітету: 

– завідувач кафедри кібербезпеки факультету № 4 Гнусов Юрій 

Валерійович; 

– національний спеціаліст проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Кондибіна Надія Валеріївна; 

– начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця Олексій 

Вікторович; 

– декан факультету № 4 Марков В’ячеслав Валерійович; 

– начальник відділу організації наукової роботи Мірошниченко Оксана 

Станіславівна; 

– начальник відділу міжнародних зв’язків Осятинський Станіслав 

Олександрович; 

– начальник інформаційно-технічного відділу Полховський Олександр 

Миколайович; 

– директор загальної бібліотеки Процких Тамара Олексіївна; 

– начальник відділу організації служби Тарасенко Віталій Миколайович. 

 

 

 

 

 

 

 

Конференція проводиться за підтримки та участі 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
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РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Місце проведення: лекційна зала № 1 (амфітеатр). 

 

09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників. 

 

10:00 – 11:20 – Пленарне засідання. 

 

Доповіді – до 10 хвилин. 

Виступи в рамках дискусії – до 3 хвилин. 

 

11:20 – 11:40 – Кава-брейк. 

 

Під час кави-брейк учасники конференції матимуть змогу ознайомитись з: 

– засобами для занурення у віртуальну реальність; 

– виставковим стендом компанії «SMT»; 

– спеціалізованими засобами для здійснення кібер-атак та протидії їм; 

– засобами контролю доступу та їх нейтралізації. 

 

11:40 – 12:40 – Доповіді. 

 

12:40 – 13:00 – Підведення підсумків конференції, прийняття рекомендацій. 

 

13:00 – 14:00 – Обідня перерва. 

 

14:00 – 14:30 – Демонстрація можливостей доступу та роботи із базами даних інформаційно-

пошукової системи Інтерполу «І-24/7». 

 

Місце проведення: 

– навчально-тренувальний центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу 

кібепростору (ауд. № 111/5). 

 

14:30 – 15:30 – Презентація специфіки підготовки та практичної спрямованості навчання 

майбутніх фахівців з протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми у 

Харківському національному університеті внутрішніх справ. 

 

Місце проведення:  

– навчально-тренувальний центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу 

кібепростору (ауд. № 111/5); 

– навчальний полігон протидії кібератакам (ауд. № 112/5); 

– спеціалізований комп’ютерний клас з протидії торгівлі людьми (ауд. № 110/5). 

 

15:30 – 16:00 – Кава-брейк. 

 

16:00 – 17:00 – Робоча нарада «Використання криптовалют: позитивний та негативний 

досвід». 

 

Місце проведення: спеціалізований комп’ютерний клас з протидії торгівлі людьми 

(ауд. № 110/5). 
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ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Вступне слово 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, ректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

КОНДИБІНА Надія Валеріївна, національний спеціаліст проектів 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 

ВИСТУПИ 
 

Новації правового забезпечення протидії кіберзлочинності та торгівлі 

людьми 

БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, 

академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, 

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Реалізація державної політики в сфері протидії торгівлі людьми в Україні: 

застосування інформаційних технологій в розслідуванні 

КРИЩЕНКО Артем Євгенович, начальник Департаменту боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України 

 

Соціальний захист постраждалих від торгівлі людьми в Україні 

ФАРИМЕЦЬ Олена Олегівна, директор Департаменту ґендерного розвитку 

та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України 

 

Окремі аспекти криміногенної ситуації у кіберсфері в Україні та світі 

ДУБОК Геннадій Володимирович, заступник начальника Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України – начальник Управління протидії 

злочинам у сфері інформаційної безпеки 

 

Новітні програмно-апаратні інструменти для аналізу «цифрових слідів» 

під час розкриття сучасних злочинів 

ЧЕХОВСЬКИЙ Сергій Анатолійович, директор компанії «ЕПОС» 

 

Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та 

порушення прав дитини в навчальних закладах інтернатного типу 

СУХОРУКОВА Наталія Андріївна, головний спеціаліст відділу науки, вищої 

та професійної освіти Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

Протидія кіберзлочинності. Блокування Інтернет-контенту 

КАРГАПОЛОВ Юрій Володимирович, генеральний директор Консорціуму 

«Український центр підтримки номерів і адрес», член Правління Інтернет асоціації 

України, голова Доменного комітету 
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Захист інформаційної безпеки засобами кримінального правового характеру 

ДЗЮБА Юрій Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

 

Особливості втягування молодих жінок до участі у зйомках веб-

порнографії 

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Вікторія Миколаївна, співзасновник громадської 

організації «Соціальний кризовий центр», тренер 

 

Анализ способов предотвращения киберпреступлений, связанных с 

несанкционированным проникновением в программном обеспечении «Клиент-

банк» 

КОБРІН Максим Віталійович, адвокат 
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 

Можливості баз даних інформаційно-пошукової системи Інтерполу 

«І-24/7» 

ГАЙЧУК Василь Анатолійович, начальник відділу міжнародного 

поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в 

Харківській області 

 

Використання інформаційних технологій у кримінальному аналізі 

СТРУКОВ Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Використання інформаційних технологій у діяльності терористичних 

організацій 

МАРКОВ В’ячеслав Валерійович, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, декан факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Blockchain и FinTech 

КРАВЧЕНКО Павло Олександрович, засновник Distributed Lab 
 

Моніторинг комп’ютерних мереж з метою виявлення матеріалів з 

протиправним змістом 

КАРАЧЕВЦЕВ Олександр Вікторович, провідний фахівець факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Експлуатація вразливостей веб-серверів 

ІЖБОЛДІН Ян Андрійович, курсант факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

ЧЕРНОВОЛ Валерія Сергіївна, курсант факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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ДОПОВІДІ 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ 
 

Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії 

кіберзлочинності та торгівлі людьми 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович, доктор юридичних наук, ректор 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Щодо розуміння працівниками правоохоронних органів механізму роботи 

сучасних комп’ютерних технологій 

БАНДУРКА Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, 

академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, 

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Вчинення злочину в умовах збройного конфлікту як кваліфікуюча ознака 

торгівлі людьми 

БЕСЧАСТНИЙ Віктор Миколайович, доктор наук з державного управління, 

професор, ректор Донецького юридичного інституту МВС України 

 

Взаємодія національної поліції України з іншими правоохоронними 

органами у сфері боротьби з кіберзлочинністю як один із напрямків забезпечення 

складових сектору безпеки і оборони 

БЕЗПАЛОВА Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Методи мережного аналізу та картографування в системі кримінальної 

розвідки 

БОГІНСЬКИЙ Олег Валерійович, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Кіберзагрози як виклик світовій безпеці 

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Сучасні тенденції поширення кіберзагроз 

ГНУСОВ Юрій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 
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внутрішніх справ 

КАЛЯКІН Сергій Володимирович, завідувач навчальної лабораторії кафедри 

кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

 

Кіберпереслідування як інформаційний злочин 

ГРИЩЕНКО Денис Олександрович, провідний фахівець факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Использование информационных технологий в деятельности 

террористических организаций на примере так называемого «Исламского 

государства» 

ГУСАРОВ Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного права и процесса факультета № 3 

Харьковского национального университета внутренних дел 

МАРКОВ Вячеслав Валерьевич, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник, декан факультета № 4 Харьковского национального 

университета внутренних дел 

 

Вразливість державних закупівель кіберзлочинам 

ЗАЙЦЕВ Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Інформаційна безпека правоохоронної сфери України 

МАРЧУК Микола Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Поширення дитячої порнографії в Інтернеті як загроза для українського 

суспільства 

МЕЛЬНИК Ірина Миколаївна, слухач магістратури факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Роль департаменту превентивної діяльності Національної поліції у 

протидії торгівлі людьми 

МЕРДОВА Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС 

України 
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Напрями удосконалення організаційно-правових засад забезпечення 

інформаційної політики органами поліції України 

НЕГОДЧЕНКО Вадим Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

заступник начальника Управління поліції охорони в Дніпропетровській області 

 

Використання інформаційних систем Інтерполу для протидії злочинності 

ПАНІОТОВ Євгеній Костянтинович, аспірант Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, заступник 

начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва 

Національної поліції України 

 

До питання про напрями протидії кіберзлочинності 

ПИРОЖЕНКО Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри соціально-економічних дисциплін комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, адвокат 

 

Шахрайство у кіберпросторі: окремі аспекти протидії 

ПЛЕТЕНЕЦЬ Віктор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

КАРАБУТА Катерина Вікторівна, курсант КМ-443 факультету підготовки 

фахівців для підрозділів кримінальної поліції  Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

Щодо суб’єктів протидії торгівлі людьми в Україні 

ПОГУЦА Максим Юрійович, курсант факультету № 2 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Використання інтернет-ресурсів для торгівлі людьми: маркери 

небезпечності 

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА Вікторія Миколаївна, голова благодійної організації 

«Благодійний фонд «Добробут України» 

 

Кіберрозвідка в політичній діяльності 

РУСЕЦЬКИЙ Анатолій Анатолійович, кандидат юридичних наук, депутат 

Харківської обласної ради VII скликання 

 

Проблеми правового регулювання сфери кібербезпеки у національному 

законодавстві України 

ЧАЛАБІЄВА Маріям Рзаївна, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, перший 

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Роль громадських організацій у протидії торгівлі людьми 

ШЕВЧУК Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Реалізація механізму взаємодії суб’єктів при здійсненні заходів у сфері 

протидії торгівлі людьми в Закарпатській області 

ЮРКОВИЧ Наталія Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 

САВЧИН Василь Петрович, головний спеціаліст відділу сім'ї, оздоровлення 

дітей та запобігання сімейного неблагополуччя департаменту соціального захисту 

населення Закарпатської обласної державної адміністрації 

САБАДОШ Інна Василівна, голова Закарпатської громадської жіночої  

організації «Веста» 

РІЗАК Василь Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Проблеми обліку кіберзлочинів в Україні 

АМЕЛІН Олександр В’ячеславович, головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні 

НДІ Національної академії прокуратури України 

 

Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми 

БУРБЕЛО Богдан Анатолійович, викладач кафедри криміналістики та 

судової експертології факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

До питання про посилення відповідальності за вчинення злочину з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем 

ВАСИЛЬЄВ Андрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Окремі питання фіксації електронних доказів 

ВІНАКОВ Андрій Вікторович, кандидат юридичних наук, керуючий партнер 

компанії ILP 

МАНЖАЙ Ірина Андріївна, завідувач навчального відділу Харківського 

економіко-правового університету 

 

Окремі елементи моделі злочинної діяльності організованих злочинних 

груп, які займаються торгівлею людьми 

ГРАБАЗІЙ Іван Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів факультету № 2 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з 

використанням криптовалют 

КОРШЕНКО Вадим Анатолійович, завідувач науково-дослідної лабораторії 

захисту інформації та кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Щодо деяких суб’єктів взаємодії зі слідчим під час розслідування торгівлі 

людьми 

КУНТІЙ Андрій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального процесу факультету № 1 Львівського державного університету 

внутрішніх справ 
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Дитячий ґрумінг та окремі аспекти його документування 

МАНЖАЙ Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Криміналістичні та процесуальні особливості у злочинах, пов’язаних із 

кіберзлочинністю 

НАЛИВАЙКО Євгеній Олександрович, кандидат юридичних наук, викладач 

відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство 

Національної академії прокуратури України 

 

Деякі практики забезпечення належності доказів, отриманих з онлайн-

ресурсів 

НОСОВ Віталій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, професор 

кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Негласна діяльність підрозділів Національної поліції щодо пошуку та 

використання електронних доказів 

ПАНАСЮК Іван Вікторович, аспірант Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Актуальні питання розслідування кіберзлочинів 

СОКОЛОВА-ВИСОЧИНА Яна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, 

доцент, старший викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та 

досудове слідство Національної академії прокуратури України 

 

Використання інформаційних технологій для встановлення факту 

перебування підозрюваних осіб на місці події 

ЧЕРНОВОЛ Валерія Сергіївна, курсант факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

НОСОВ Віталій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, професор 

кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Особливості підготовки та проведення обшуку під час розслідування 

злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми 

ЩЕРБАКОВА Ганна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення участі 

прокурорів у кримінальному провадженні НДІ Національної академії прокуратури 

України 
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Кримінально-правові аспекти протидії незаконному використанню 

комп’ютерних паролів та кодів доступу, які надають доступ до комп’ютерних 

систем або їх частин 

ЮРТАЄВА Ксенія Володимирівна, кандидат юридичних наук, старший 

викладач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ У ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ 
 

Сбор и анализ характеристик клавиатурного почерка пользователей с 

целью отслеживания и предотвращения попыток несанкционированного 

доступа к компьютеризированным системам 

АЛЕКСЕЕВ Василий Александрович, аспирант кафедры компьютерной 

радиоинженерии и систем технической защиты информации Харьковского 

национального университета радиоэлектроники 

ГОРЕЛОВ Денис Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры компьютерной радиоинженерии и систем технической защиты 

информации Харьковского национального университета радиоэлектроники 

 

Захист критичної інфраструктури в контексті забезпечення 

інформаційної безпеки держави 

БАРАНЕНКО Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Віруси-шифрувальники як головна зброя кібертерористів 

БЄЛЯЄВА Єлизавета Георгіївна, курсант 2-го курсу факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

РВАЧОВ Олексій Михайлович, старший викладач кафедри кібербезпеки 

факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Використання біометричного контролю доступу до Linux серверів для 

протидії несанкціонованому доступу 

БОРОДАВКА Владислав В’ячеславович, студент Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 

ЦУРАНОВ Михайло Віталійович, старший викладач кафедри комп’ютерних 

систем та мереж Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«ХАІ» 

 

Забезпечення безпеки одного класу веб-додатків 

ГОРЕЛОВ Олександр Юрійович, студент факультету комп’ютерних наук 

Харківського національного університету радіоелектроніки 

 

Заходи протидії атакам з використанням вразливостей архітектури 

НТТР- повідомлень 

ГОРЕЛОВ Юрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інформаційних технологій факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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Розробка експертної системи виявлення шкідливого програмного 

забезпечення на базі аналізу вірусу Petya 

ГАВРИЛЕНКО Світлана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

«Обчислювальна техніка та програмування» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

ШЕВЕРДІН Ілля Валентинович, аспірант кафедри «Обчислювальна техніка 

та програмування» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

 

Основні види кібератак на web-сайти 

ДЕМИДОВ Захар Георгійович, науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії захисту інформації та кібербезпеки Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

Отдельные уязвимости в ядре операционной системы Linux 

ИЖБОЛДИН Ян Андреевич, курсант факультета № 4 Харьковского 

национального университета внутренних дел 

 

Методи захисту сайту на CMS WORDPRESS 

КОБЗЕВ Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

ЛУК'ЯНОВА Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри природознавчих наук Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

 

Особливі питання збору та обробки інформації 

КОЛІСНИК Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційних технологій  факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

ТУЛУПОВ Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Використання методів інтелектуальної обробки інформації в мережі 

DARKNET для протидії торгівлі людьми 

ЛАНОВИЙ Олексій Феліксович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри програмної інженерії Харківського національного університету 

радіоелектроніки 

 

Особенности трафика передачи информации гибридной компьютерной 

сети криминогенного мониторинга Украины 

МОЖАЕВ Александр Александрович, доктор технических наук, профессор, 
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профессор кафедры информационных технологий факультета № 4 Харьковского 

национального университета внутренних дел 

НАЕМ Хазим Рахим, аспирант кафедры мультимедийных информационных 

технологий и систем Национального технического университета «Харьковский 

политехнический институт» 

 

Двофакторна автентифікація як засіб захисту від несанкціонованого 

доступу 

ОНИЩЕНКО Юрій Миколайович, кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

ПЕТРОВА Катерина Костянтинівна, студентка групи факультету 

комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки 

 

Спосіб оцінки вразливості системного програмного забезпечення 

СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

ХАЛИФЕ Кассем, аспірант кафедри «Обчислювальна техніка та 

програмування» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

ЗМІЇВСЬКА Віталіна Миколаївна, завідувач навчальної лабораторії кафедри 

«Обчислювальна техніка та програмування» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Аналіз вимог якості передачі та обробки даних в комп’ютерних системах в 

умовах зовнішніх впливів 

СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри «Обчислювальна техніка та програмування» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

ШИПОВА Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри «Обчислювальна техніка та 

програмування» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

 

Аналіз показників централізації зв’язків для оцінки безпеки мережі Internet 

of Things 

СЕМЕНОВА Анна Сергіївна, студентка Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

БАРТОШ Максим Володимирович, студент Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

 

Використання інформаційних технологій у злочинах, пов'язаних з 

торгівлею людьми 

СЕНЬ Руслан Юрійович, провідний фахівець факультету № 4 Харківського 
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національного університету внутрішніх справ 

ЧЕРНОВОЛ Валерія Сергіївна, курсант факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Застосування методів соціального інжинірингу при розслідуванні 

кіберзлочинів 

СВІТЛИЧНИЙ Віталій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Модифікація алгоритму кластеризації К-MEANS 

СТРУКОВ Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Використання технології блокчейн для протидії кіберзлочинності у сфері 

державного управління 

ТРЕГУБ Юлія Володимирівна, студентка Національного аерокосмічного 

університету ім. Н. Є. Жуковського «ХАІ» 

 

Деякі особливості пошуку та встановлення особи при розслідуванні 

кіберзлочинів 

ТУЛУПОВ Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ Валерій Миколайович, старший викладач кафедри 

інформаційних технологій факультету № 4 Харківського національного 

університету внутрішніх справ 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Психологічні принципи отримання достовірної інформації в процесі 

проведення співбесіди з кандидатом на посаду в поліції 

БАРКО Вадим Іванович, доктор психологічних наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії психологічного забезпечення Державного 

науково-дослідного інституту МВС України 

 

Ефективність діяльності національного антикорупційного бюро України 

КОНОНЕЦЬ Віта Петрівна, кандидат юридичних наук, старший викладач 

кафедри адміністративного права, процесу, адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

ХИТРОВ Владислав Олександрович, слухач магістратури факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

 

Щодо можливості підготовки в Національній академії внутрішніх справ 

фахівців з протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми 

КУДІНОВ Вадим Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, професор кафедри інформаційних технологій та кібернетичної безпеки 

Національної академії внутрішніх справ 

 

Психологічні аспекти ставлень майбутніх працівників кіберполіції до явищ 

соціально-професійного оточення 

МАКАРЕНКО Павло Валентинович, кандидат психологічних наук, доцент, 

заступник декана з навчально-методичної роботи факультету № 4 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

ЛАРІОНОВ Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та психології факультету № 3 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Кібертероризм як загроза міжнародній безпеці 

АРЕНДАР Вікторія Володимирівна, слухач магістратури факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Протидія торгівлі людьми: міжнародний досвід та українські реалії 

БУНДЮК Тетяна Юріївна, студентка 10 факультету 4 курсу 1 групи 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

Протидія кіберзлочинності в Україні як складова забезпечення міжнародної 

безпеки 

ДЕРЕВЯГІН Олексій Олександрович, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

розкриття злочинів факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми 

КАВУН Сергій Віталійович, Prof., Dr.Sc.(Econ), Ph.D.(CS&E), начальник 

відділу інформаційних технологій Харківського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

ВАКУЛЕНКО Наталія Олексіївна, студентка Харківського навчально-

наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет 

банківської справи» 

 

ФБР у боротьбі з кіберзлочинністю 

ЛАПТА Сергій Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

криміналістики та судової експертології факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Кібербезпека як напрям діяльності ООН 

ОЛІЙНИК Катерина Миколаївна, слухач магістратури факультету № 3 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Андрій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Protection from Child Exploitation in Prostitution: International Legal Aspect 

POZHYDAIEVA Iryna Igorivna, student of Faculty of International Economic 

Relations and Travel Business V. N. Karazin Kharkiv National University 
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Деякі аспекти подачі заяв до трибуналу зі спорів ООН через портал 

eFILING 

ФОМІН Павло Вікторович, аспірант кафедри міжнародного і європейського 

права юридичного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна 

 

Деякі аспекти діяльності ради з управління інформацією міжнародного 

кримінального суду 

ФОМІНА Ліна Олександрівна, викладач кафедри міжнародного і 

європейського права юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 
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