
МВС України
Харківський національний університет внутрішніх справ

Програма
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні питання досудового розслідування та тенденції
розвитку криміналістичної методики»

м. Харків, 21 листопада 2018 р.

Харків 2018



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – ректор Харківського національного університету
внутрішніх  справ,  генерал  поліції  третього  рангу  Сокуренко
Валерій Васильович.

Заступник  голови  –  перший  проректор  Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ,  підполковник
поліції,  канд.  юрид.  наук,  доцент  Швець  Дмитро
Володимирович.

Секретар  –  викладач  кафедри  кримінального  процесу  та
організації  досудового  слідства  факультету  №1  Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ,  майор  поліції
Заворіна Олена Петрівна.

Члени оргкомітету:
– декан факультету № 1 полковник поліції Музичук О.М.;
– начальник  відділу  організації  наукової  роботи

підполковник поліції Мірошниченко О.С.; 
– начальник  відділу  матеріального  забезпечення  

Копаниця О.В.; 
– начальник інформаційно-технічного відділу підполковник

поліції Полховський О.М.; 
– начальник відділу зв’язків з громадськістю Щербакова І.В.; 
– директор загальної бібліотеки Процких Т.О.;
– завідувач кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1 Юхно О.О.;
– завідувач  кафедри  криміналістики  та  судової

експертології факультету № 1 капітан поліції Кікінчук В.В.;
– начальник  відділу  організації  служби  підполковник

поліції Тарасенко В.М.; 
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ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
21 листопада 2018 року

РЕЖИМ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00.

Пленарне засідання, підведення підсумків конференції:
10.00 – 13.00.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Харківський національний університет внутрішніх справ

м. Харків, просп. Льва Ландау, 27

РОБОЧІ МОВИ:
українська, російська

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:
Доповіді – до 15 хвилин

Виступи в рамках дискусії – до 3 хвилин
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Актуальні питання досудового розслідування і тенденції
розвитку криміналістичної методики

СОКУРЕНКО Валерій Васильович,  ректор Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ,  генерал  поліції
третього рангу, доктор юридичних наук, професор, заслужений
юрист України

ДОПОВІДІ

Щодо  методико-криміналістичного  забезпечення
розслідування  умисних  вбивств,  учинених  способом,
небезпечним для життя багатьох осіб

НЕВГАД Віталій  Вікторович, заступник  голови
Національної  поліції  України – начальник Головного слідчого
управління,  здобувач Харківського національного університету
внутрішніх справ

Окремі  напрями  практичної  діяльності  працівників
Державного  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного центру МВС України

КРИМЧУК  Сергій  Григорович, перший  заступник
директора  Державного  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного  центру  –  перший  заступник  керівника
Експертної служби МВС України

Окремі напрями вдосконалення кримінального процесу і
криміналістики 

БАНДУРКА  Олександр  Маркович, доктор  юридичних
наук, професор, академік Національної академії  правових наук
України, заслужений юрист України
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Проблеми  кримінального  процесу  у  правозастосовній
діяльності  органів  досудового  розслідування  та  шляхи  їх
удосконалення

ЧИЖ  Сергій  Анатолійович, заступник  начальника
Головного  управління  Національної  поліції  в  Харківській
області – начальник слідчого управління, полковник поліції

Готовність  до  інноваційної  діяльності  в  контексті
професійної підготовки слідчих

ШВЕЦЬ  Дмитро  Володимирович, перший  проректор
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат педагогічних наук, доцент

Деякі напрями вдосконалення універсальних комплектів
техніко-криміналістичних  засобів,  що  застосовуються  під
час огляду місця події

ПЕРЛІН  Станіслав  Ігорович, директор  Харківського
науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру  МВС
України, кандидат юридичних наук

Актуальні  проблеми криміналістики в сучасних умовах
протидії злочинності в Україні

ДАНЬШИН  Максим  Валерійович, доктор  юридичних
наук, професор, заступник декана з наукової роботи юридичного
факультету  Харківського  національного  університету  імені  
В.Н. Каразіна

Оцінка  наукової  обґрунтованості  експертного
дослідження

ЩЕРБАКОВСЬКИЙ Михайло Григорович, професор
кафедри  кримінально-правових  дисциплін  факультету  №  6
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
доктор юридичних наук, доцент

Деякі  шляхи  подальшого  розвитку  криміналістики  в
Україні

СТЕПАНЮК  Руслан  Леонтійович, професор  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
доктор юридичних наук, професор;
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ЛАПТА Сергій Павлович, доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін факультету № 6, кандидат юридичних наук,
доцент

Процесуальний  статус  детектива:  порівняльно-
правовий аспект національного і зарубіжного законодавства

ЮХНО  Олександр  Олександрович, завідувач  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Окремі  питання  щодо  поняття,  властивостей  і
значення доказів у кримінальному провадженні

МАЛЯРОВА  Валерія  Олегівна, професор  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
доктор юридичних наук, доцент

Щодо застосування поліграфа у досудовому розслідуванні
ВОЛОБУЄВ  Анатолій  Федотович, професор  кафедри

кримінально-правових  дисциплін  та  судових  експертиз
Донецького  юридичного  інституту  МВС  України,  доктор
юридичних наук, професор

Щодо  моменту  визнання  особи  потерпілим  у
кримінальному провадженні

АБЛАМСЬКИЙ  Сергій  Євгенович, доцент  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Щодо  доцільності  участі  понятого  під  час
кримінального провадження у сучасних реаліях

АЛАДОЧКІН  Дмитро  Петрович, курсант  3  курсу
факультету  №  4  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ

Форми  використання  спеціальних  знань  у  процесі
збирання доказів по податкових злочинах

6



АМЕЛІНА Анна Сергіївна, професор кафедри фінансових
розслідувань Національного університету державної фіскальної
служби України, кандидат юридичних наук, доцент

Подання  слідчого  як  засіб  реалізації  запобігання
кримінальним  правопорушенням  під  час  досудового
розслідування

БАЛАЦ  Раїса  Михайлівна, викладач  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ

Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів
БАЛЮРА  Аліна  Олександрівна, курсант  4  курсу

факультету  підготовки  фахівців  для  органів  досудового
розслідування  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх справ

Щодо  визначення  розміру  застави  у  кримінальному
проваджені

БАРБАШОВ  Олексій  Георгійович, курсант  3  курсу
факультету  №  4  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ

Вивчення особистості підозрюваного як необхідна умова
підготовки до обшуку

БЕЗСОННА  Тетяна  Федорівна, старший  викладач
кафедри  криміналістики  та  судової  експертології  факультету
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ;

НАЙДА  Віталій  Олегович, курсант  3  курсу  факультету
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ

До  питань  відшкодування  державою  шкоди,  завданої
слідчим, у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 130 КПК України

БЕЗУКЛАДНІКОВА  Юлія  Сергіївна, заступник
начальника  організаційно-методичного  відділу  слідчого
управління ГУНП в Харківській області

Важливість  загальнообов’язкового  дактилоскопіювання
населення  в  розкритті  злочинів  і  встановленні  осіб
невпізнаних трупів
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БЕРЕГОВЕЦЬ Ярослав Ростиславич, головний судовий
експерт сектору дактилоскопічних видів досліджень та обліків
відділу  криміналістичних  видів  досліджень  Харківського
науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру  МВС
України

Тактичні  особливості  допиту  потерпілих  від
незаконного заволодіння мототранспортним засобом

БОРЕЦЬ  Тетяна  Олександрівна, старший  науковий
співробітник  наукової  лабораторії  з  проблем  кримінальної
поліції  навчально-наукового  інституту  № 1  Національної
академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Особливості проведення слідчого огляду при розслідуванні
податкових злочинів

БУТКО  Тарас  Вікторович, студент  5  курсу  факультету
підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  податкової  міліції  Національного  університету
державної фіскальної служби України

Особливості проведення огляду місця події, пов'язаного з
використанням  вибухових  матеріалів  або  таких,  що  їх
нагадують

БУРБЕЛО  Богдан  Анатолійович, начальник  відділу
криміналістичного  забезпечення  слідчого  управління  ГУНП  в
Харківській області

Комплексна експертиза. Особливості та відмінності від
поняття «комплекс експертиз»

ВЕРЕТУН  Ганна  Сергіївна, завідувач  сектора
дактилоскопічних  видів  досліджень  та  обліків  відділу
криміналістичних  видів  досліджень  Харківського  науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Использование  рентгеновского  оборудования  для
криминалистического  исследования  самодельного
огнестрельного оружия

ГИВЕРЦ  Павел  Витальевич, аспирант  кафедры
криминалистики  Национального  юридического  университета
имени Ярослава Мудрого, эксперт баллистической лаборатории
полиции Израиля
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Міжнародні  правові  стандарти  та  зарубіжний  досвід
щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином

ГЛОБЕНКО  Геннадій  Іванович, професор  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Особливості  дослідження  слідів  від  дії  відмичок,
підібраних або підроблених ключів на внутрішніх поверхнях
циліндрових механізмів замків з циліндричними штифтами

ГОЛОМІСЮК  Євген  Андрійович,  головний  судовий
експерт  сектору  трасологічних  досліджень  та  обліків  відділу
криміналістичних  видів  досліджень  Харківського  науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

ЄВСЄЄВ  Павло  Олексійович, старший  судовий  експерт
сектору  трасологічних  досліджень  та  обліків  відділу
криміналістичних  видів  досліджень  Харківського  науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Встановлення  причинності  та  обумовленості  під  час
проведення  судових  експертиз,  в  яких  вирішуються
ситуаційні завдання

ГОРБЕНКО Володимир Олексійович, головний судовий
експерт  Харківського  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного центру МВС України

Експертиза  матеріалів,  речовин  та  виробів  під  час
розслідування  умисних  пошкоджень  об’єктів
електроенергетики

ГРИГА Марія Андріївна, науковий співробітник наукової
лабораторії  з  проблем  досудового  розслідування  Національної
академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

ШУРАШКЕВИЧ Василь Миколайович, аспірант наукової
лабораторії  з  проблем  досудового  розслідування  Національної
академії внутрішніх справ

Деякі  питання  відкриття  кримінального  провадження
щодо злочинів проти працівників правоохоронних органів

ГУСЄВА  Влада  Олександрівна, доцент  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
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Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук, доцент

Стан  наукових  розробок  проблематики  діяльності
оперативно-розшукових сил Національної  поліції  у протидії
злочинності

ДАВИДЮК  Вадим  Миколайович, докторант
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук

Правове регулювання недоторканності права власності у
кримінальному процесі країн СНД

ДРОЗД  Альона  Вікторівна, аспірант  Харківського
національного університету внутрішніх справ

Щодо місця проведення досудового розслідування
ДРОЗД  Валентина  Георгіївна, провідний  науковий

співробітник  2  науково-дослідного  відділу  науково-дослідної
лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення
діяльності  Міністерства  Державного  науково-дослідного
інституту  МВС  України,  кандидат  юридичних  наук,  доцент,
старший науковий співробітник

Щодо  теоретичних  основ  систематизації  способів
злочинів у сфері економічної діяльності

ДУДНІКОВ  Анатолій  Леонідович, доцент  кафедри
криміналістики  Національного  юридичного  університету
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Особливості  проведення  комплексних  експертних
досліджень  при  вирішенні  питань,  пов’язаних  із
завищеннями  вартості  будівельних  матеріалів  у  складі
прямих витрат

ЗАВДОВ’ЄВА  Ірина  Геннадіївна, завідувач  відділу
економічних  досліджень  Харківського  науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України;
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БАШКІРОВ  Геннадій  Борисович, завідувач  відділу
будівельних  та  земельних  досліджень  Харківського  науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Особливості  оперативно-розшукового  забезпечення
досудового  розслідування  вбивств,  які  вчиняються
неповнолітніми

ЗАВОРІНА  Олена  Петрівна, викладач  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ

Окремі  проблемні  питання  виконання  повноважень
слідчим при обранні запобіжних заходів

ЗАЄЦЬ  Уляна  Олегівна, слухач  магістратури
Харківського національного університету внутрішніх справ

Правове  регулювання  підстав  зупинення  досудового
розслідування

ЗАПОРОЖЕЦЬ  Анастасія  Костянтинівна, курсант
4 курсу  навчально-наукового  інституту  №  1  Національної
академії внутрішніх справ

Типові  слідчі  ситуації,  що  виникають  при  виявленні
ознак вчинення примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових  зобов'язань  організованою  злочинною
групою

ЗОЗУЛЯ  Євгеній  Вікторович, викладач  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського національного університету внутрішніх справ

Об’єкти  молекулярно-генетичної  експертизи:
дослідження зубів людини

ЗЮБРІЙ Софія Олександрівна, старший судовий експерт
сектору  молекулярно-генетичних  досліджень  відділу
біологічних  досліджень  Харківського  науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України

11



Молекулярно-генетична експертиза: особливості роботи
з деградованим біологічним матеріалом

ЗЮБРІЙ Софія Олександрівна, старший судовий експерт
сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних
досліджень  Харківського  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного центру МВС України;

ЯРОЩУК  Артем  Леонідович, судовий  експерт  сектору
молекулярно-генетичних  досліджень  відділу  біологічних
досліджень  Харківського  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного центру МВС України

Характерні ознаки злочинів, пов’язаних з використанням
бюджетних коштів в агропромисловому комплексі

КІКІНЧУК  Василь  Васильович, завідувач  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук

Взаємодія прокуратури та Національної поліції в умовах
пореформованого законодавства

КИСЛЮК  Ростислав  Олександрович, курсант  3  курсу
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ 

Застосування  методу  імпульсної  рефлектометрії  при
проведенні  експертних  електротехнічних  досліджень,
пов’язаних  зі  встановленням  обсягу  фактично  виконаних
робіт

КЛИМЧУК  Дмитро  Валерійович, судовий  експерт-
вибухотехнік  відділу  вибухо-технічних  та  пожежно-технічних
досліджень  Харківського  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного центру МВС України

Особливості розслідування злочинів проти правосуддя
КНИЖЕНКО  Світлана  Олександрівна, доцент  кафедри

криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук
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Щодо  наукової  розробки  проблем  використання
спеціальних знань під час розслідування корупційних злочинів

КОВАЛЬОВ  Юрій  Юрійович, аспірант  Харківського
науково-дослідного  інституту  судових  експертиз  імені  Засл.
проф. М. С. Бокаріуса

Окремі  питання  визначення  обставин,  що  підлягають
доказуванню  у  кримінальних  провадженнях  про  злочини,
пов’язані з перешкоджанням законній професійній діяльності
журналістів

КОВТУН  Олександр  Вікторович, заступник  начальника
управління – начальник відділу Головного слідчого управління
Національної поліції України

Дослідження  цифрових  фотозображень  з  метою
виявлення ознак монтажу

КОЖЕВНІКОВ  Олексій  Андрійович, головний  судовий
експерт фототехнічних та портретних видів досліджень відділу
досліджень  у  сфері  інформаційних  технологій  Харківського
науково-дослідного  експертно-криміналістичного  цетру  МВС
України

Взаимодействие  следователя  с  экспертами  при
документировании коррупционных преступлений

КОСМИНА  Наталья  Николаевна, заведующая  отделом
Харьковского  научно-исследовательского  экспертно-
криминалистического  центра  МВД  Украины,  кандидат
юридических наук, старший научный сотрудник

Характеристика слідової картини введення в оману суду
або іншого уповноваженого органу

КОТЛУБАЄВА  Ксенія  Сергіївна, ад’юнкт  Харківського
національного університету внутрішніх справ

Про окремі аспекти визначення процесуального статусу
неповнолітньої  особи,  яка  вчинила  суспільно-небезпечне
діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності 

КОЧУРА  Олександра  Олександрівна, доцент  кафедри
кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського
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національного  університету  внутрішніх  справ,  кандидат
юридичних наук;

ДАНИЛЕНКО Анастасія Володимирівна, доцент кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Особливості  розслідування  крадіжок  особистого  майна
пасажирів, учинених на залізничному транспорті України

КРАВЧЕНКО  Анна  Віталіївна, курсант  4  курсу
факультету  підготовки  фахівців  для  органів  досудового
розслідування  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх справ

Інкорпорація основних нормативно-правових актів щодо
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності  органів
досудового розслідування

КУДІНОВ  Вадим  Анатолійович, професор  кафедри
інформаційних технологій та кібербезпеки Національної академії
внутрішніх справ, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Актуальні  проблеми  організації  та  проведення  судової
вибухово-технічної експертизи

КУЧА  Максим  Сергійович, начальник  відділу
вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Харківського
науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру  МВС
України

Особливості предмета злочинів  у  сфері  корпоративних
правовідносин  як  елемента  криміналістичної
характеристики злочинів даного виду

ЛЕЩУК  Костянтин  Борисович, доцент  кафедри
кримінально-правових  дисциплін  та  адміністративного  права
Харківського  економіко-правового  університету,  кандидат
юридичних наук
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Дискреційні повноваження прокурора та вплив відомчих
показників на їх реалізацію 

ЛОГІНОВА  Наталія  Миколаївна, викладач  кафедри
кримінального  права  та  процесу  Національної  академії
державної  прикордонної  служби  України  імені  Богдана
Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент

Особливості  дослідження  слідів  протиправних  дій,
здійснених  з  використанням  сучасних  інформаційних
технологій

МАЗНИЧЕНКО  Наталя  Іванівна, старший  викладач
кафедри  криміналістики  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

Місце  прокуратури  України  в  системі  правоохоронних
органів

МАКСЮТА  Аліна  Русланівна, студент-магістр
юридичного  факультету  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна

Особливості  проведення  судових  експертиз  під  час
досудового розслідування фактів недоотримання доходів від
наданого в користування державного майна

МАНІНА Олена Василівна, судовий експерт Харківського
науково-дослідного  експертно-криміналістичного  центру  МВС
України;

ОЛЬХОВІКОВА Тетяна Олександрівна, судовий експерт
Харківського  науково-дослідного  експертно-криміналістичного
центру МВС України 

Міжнародна  правова  допомога  у  кримінальному
провадженні

МАРТОВИЦЬКА  Олена  Василівна, доцент  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
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Актуальність  молекулярно-генетичної  експертизи  при
вирішенні ідентифікаційних завдань 

МАТАРИКІНА Олена Володимирівна, завідувач сектору
молекулярно-генетичних  досліджень  відділу  біологічних
досліджень  Харківського  науково-дослідного  експертно-
криміналістичного центру МВС України

Деякі  проблемні  аспекти розслідування  злочинів  проти
виборчих прав громадян

МАТЮШКОВА  Тетяна  Петрівна, доцент  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук, доцент

Проблемні  питання  визначення  повноважень  слідчого
стосовно  проведення  слідчого  експерименту  у  житлі  чи
іншому володінні особи

МОГИЛА  Вадим  Сергійович, аспірант  кафедри
кримінального  процесу  Національного  університету  «Одеська
юридична академія»

Соблюдение прав и свобод человека в процессе реализации
оперативно-розыскной деятельности

МОСКАЛЕВИЧ  Галина  Николаевна,  доцент  БИП-
Институт правоведения (г. Минск), кандидат юридических наук,
доцент

Історичні  та  теоретико-методологічні  підстави  для
вдосконалення  майбутньої  системи  ювенальної  юстиції  в
Україні

НАЙДА  Віталій  Олегович, курсант  3  курсу  факультету
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні  про незаконний обіг  марок акцизного  податку
та контрольних марок
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НЕХОЦА  Діана  Василівна, курсант  навчального  взводу
ПМП-15-2  Національного  університету  державної  фіскальної
служби України 

Питання  дослідження  видової  належності  слідів  крові
на речових доказах

НІКІТЕНКО  Андрій  Миколайович, головний  судовий
експерт  сектору  молекулярно-генетичних  досліджень  відділу
біологічних  досліджень  Харківського  науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України

Предмет  допиту  потерпілих  у  кримінальних
провадженнях,  пов’язаних  із  неналежним  виконанням
обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей

НІКОЛАЙЧУК  Ольга  Василівна, ад’юнкт  Харківського
національного університету внутрішніх справ

Проблемні  питання  залучення  перекладача  у
кримінальному провадженні

Остапенко  Яна  Сергіївна, старший  викладач  кафедри
кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Проблеми соціального і правового захисту громадян, які
сприяють  оперативно-розшуковій  діяльності  підрозділів
кримінальної поліції без укладання письмової угоди

ОТРУДЬКО  Віталій  Іванович, здобувач  Харківського
національного університету внутрішніх справ

Про  особливості  доказування  кримінальних
правопорушень, учинених на ґрунті ксенофобії

ПАЗИНИЧ  Тетяна  Анатоліївна, доцент  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук, доцент
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Щодо предмета та обстановки вчинення декларування
недостовірної інформації

ПЕРЕСАДА Валерій Анатолійович, ад’юнкт Харківського
національного університету внутрішніх справ

Діяльність  оперативних  підрозділів  у  кримінальному
процесі: деякі проблемні питання та шляхи їх вирішення

ПІДБЕРЕЖНИЙ  Вадим  Русланович, курсант  3  курсу
навчально-наукового  інституту  №  2  Національної  академії
внутрішніх справ

Щодо  деяких  аспектів  використання  конфіденційного
співробітництва слідчими підрозділами Національної поліції
України

ПІЧКУРЕНКО  Сергій  Іванович, доцент  кафедри
оперативно-розшукової  діяльності  Національної  академії
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

ЗЛАГОДА Ольга Валеріївна, старший викладач кафедри
оперативно-розшукової  діяльності  Національної  академії
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;

КАЦАН  Любов  Олексіївна, старший  викладач  кафедри
оперативно-розшукової  діяльності  Національної  академії
внутрішніх справ 

Початок досудового розслідування незаконного збирання
з  метою  використання  або  використання  відомостей,  що
становлять комерційну або банківську таємницю

ПОЛУНІНА  Лілія  Валентинівна, старший  викладач
кафедри  фінансових  розслідувань  факультету  підготовки,
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників
податкової  міліції  Національного  університету  державної
фіскальної служби України

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом

ПОЛУНІНА  Лілія  Валентинівна, старший  викладач
кафедри  фінансових  розслідувань  факультету  підготовки,
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перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції  Національного університету державної фіскальної служби
України;

МОЇСЕЄНКО  Катерина  Дмитрівна, здобувач  вищої
освіти Національного університету державної фіскальної служби
України

Щодо формування  окремої  криміналістичної  методики
розслідування  злочинів,  пов’язаних  з  терористичною
діяльністю

ПОПОВ  Володимир  Юрійович, аспірант  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна

Предмет таємниці сповіді у кримінально-процесуальному
законодавстві України

ПОТАЙЧУК  Ірина  Володимирівна, викладач  вищої
категорії  Запорізького  гуманітарного  коледжу  Запорізького
національного  технічного  університету,  кандидат  юридичних
наук, доцент

Щодо  вирішення  питання  доцільності  проведення
одночасного  допиту  за  наявності  в  одного  з  учасників
ВІЛ/СНІДу або заразної форми туберкульозу

ПОЧТОВА  Євгенія  Сергіївна, ад’юнкт  кафедри
криміналістики,  судової  медицини  та  психіатрії
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Деякі проблеми правового регулювання криміналістичних
обліків МВС України

ПРИХОДЬКО  Владлена  Олександрівна, викладач
кафедри  криміналістики  та  судової  експертології  факультету
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ

Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових)
ПЧОЛКІН Валерій  Дмитрович,  доктор  юридичних

наук,  професор,  професор  кафедри  кримінально-правових
дисциплін ХНУВС

19



ХАРЬКОВ  Ростислав  Олегович,  Харківський
національний  університет  внутрішніх  справ,  аспірант  кафедри
кримінально-правових дисциплін факультету № 6

Особливості  підготовки  наукових  матеріалів
працівниками  експертних  підрозділів,  курсантами,
студентами,  аспірантами  та  слухачами  закладів  вищої
освіти МВС України

РИБІН Ігор Васильович, провідний фахівець з організації
наукової  роботи  відділу  забезпечення  діяльності  центру
Харківського  науково-дослідного  експертно-криміналістичного
центру МВС України

Опитування  неповнолітнього  до  відкриття
кримінального провадження щодо неповнолітніх

РОМАНЮК  Віталій  Володимирович, слідчий
організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП в
Харківській області, кандидат юридичних наук

Окремі  питання  правового  регулювання  підстав  до
закриття кримінального провадження

РОСЬ  Анна  Василівна, доцент  кафедри  кримінального
процесу  та  організації  досудового  слідства  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук, доцент

Про  удосконалення  нормативного  регулювання
особливостей  досудового  розслідування  кримінальних
проступків

РОЖНОВА  Вікторія  Василівна, кандидат  юридичних
наук,  доцент,  професор  кафедри  кримінального  процесу
Національної академії внутрішніх справ

Особливості судової пожежно-технічної експертизи
РЯБІНІН Ігор Миколайович, головний судовий експерт

відділу  вибухо-технічних  та  пожежно-технічних  досліджень
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Харківського  науково-дослідного  експертно-криміналістичного
центру МВС України

Консультативна допомога фахівця в галузі медицини під
час  розслідування  злочинів,  учинених  медичними
працівниками

САВЧУК  Тетяна  Іванівна, старший  викладач  кафедри
криміналістики  та  судової  експертології  факультету  №  1
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук

НЕКРАСОВА  Олена  Володимирівна, викладач  вищої
категорії ЦК «Педіатричних дисциплін» Харківського обласного
медичного коледжу

Напрямки  наукових  досліджень  щодо  формування
сучасної  системи  наукового  забезпечення  методичної  бази
судової експертизи

СВІДЕРСЬКИЙ  Олександр  Олександрович, заступник
директора з експертної роботи Харківського науково-дослідного
інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М.  С.  Бокаріуса,
кандидат юридичних наук

Процесуальний  статус  керівника  органу  досудового
розслідування

СИЧОВ  Сергій  Олександрович, ад’юнкт  Харківського
національного університету внутрішніх справ

Загальна  характеристика  кримінального  провадження
щодо застосування примусових заходів медичного характеру

СІМОНОВИЧ Давид Володимирович, начальник відділу
організації  освітньо-наукової  підготовки  Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ, доктор
юридичних наук, старший науковий співробітник

Вплив слідчої ситуації на прийняття тактичних рішень
СКОРИК  Тарас  Миколайович, курсант  4  курсу

факультету  підготовки  фахівців  для  органів  досудового
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розслідування  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх справ

Проблеми  психологічного  впливу  при  розслідуванні
кримінальних проваджень

СОКИРАН  Федір  Михайлович, професор  кафедри
криміналістики  та  судової  медицини  Національної  академії
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Щодо вдосконалення запобіжної діяльності слідчого
СОЛОВЙОВА  Олена  Євгеніївна, доцент  кафедри

кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського
національного  університету  внутрішніх  справ,  кандидат
юридичних наук, доцент

Щодо  вдосконалення  змісту  засади  кримінального
провадження  «доступ  до  правосуддя  та  обов’язковість
судових рішень»

СТЕПАНЮК Дар’я Русланівна, студентка Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дактилоскопічна  експертиза у  кримінальному
проваджені

СУХОМЛИН Тетяна Василівна, старший судовий експерт
сектору дактилоскопічних видів  досліджень  та  обліків  відділу
криміналістичних  видів  досліджень  Харківського  науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Чи потрібно розширювати предмет застави?
ФОМІНА  Тетяна  Григорівна, доцент  кафедри

кримінального  процесу  та  організації  досудового  слідства
факультету  №  1  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
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Суб’єкти обшуку у формі спеціальної операції  (загальна
характеристика)

ФРОЛОВ  Олександр  Павлович, завідувач  навчальної
лабораторії  кафедри  фінансових  розслідувань  факультету
підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
працівників  податкової  міліції  Національного  університету
державної фіскальної служби України

Проблеми  законодавчої  регламентації  тимчасового
доступу до речей і документів та шляхи їх вирішення

ХАБЛО  Оксана  Юріївна,  кандидат  юридичних  наук,
доцент доцент кафедри кримінального процесу НАВС

Особливості реалізації завдань прокурорського нагляду за
додержанням  законів  на  початковому  етапі  досудового
розслідування  кримінальних  правопорушень,  вчинених
організованими злочинними групами

ЦИМБАЛІСТЕНКО  Олександр  Олександрович,
заступник начальника відділу нагляду за  додержанням законів
органами,  які  ведуть  боротьбу  з  організованою  злочинністю,
управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури
Харківської області, кандидат юридичних наук

Процесуально-тактичні  особливості  допиту
неповнолітніх

ШАБАРДІН  Ростислав  Сергійович, курсант  3  курсу
факультету  №  2  Харківського  національного  університету
внутрішніх справ

Проблеми взаємодії  слідчих та оперативних підрозділів
під час оперативно-розшукової протидії статевим злочинам
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ШАХОВА  Катерина  Володимирівна, докторант
Харківського  національного  університету  внутрішніх  справ,
кандидат юридичних наук

Експертний  аналіз  дорожньо-транспортних  пригод:
питання передбачення виникнення небезпеки для руху

ШЕВЦОВ  Сергій  Олександрович, заступник  директора
Харківського  науково-дослідного  експертно-криміналістичного
центру МВС України, кандидат педагогічних наук

Особливості  вилучення  зразків  ґрунтових  об’єктів  для
експертного дослідження

ШЕВЧЕНКО  Валерій  Миколайович, завідувач  сектору
фізико-хімічних  досліджень  відділу  дослідження  матеріалів,
речовин і виробів Харківського науково-дослідного експертно-
криміналістичного  центру  МВС  України,  кандидат  хімічних
наук

Аспекти  використання  спеціальних  криміналістичних
знань про балістичні мітки

ШЕВЧЕНКО Денис  Миколайович,  завідувач  сектору
досліджень  зброї  Миколаївського  науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України

Щодо  запровадження  європейських  стандартів
забезпечення  прав  і  свобод  людини  у  судово-експертній
діяльності

ШИНКАРЕНКО  Ігор  Ростиславович, завідувач  сектору
теоретичних  досліджень  та  редакційно-видавничої  діяльності
лабораторії  теоретичних досліджень,  редакційно-видавничої  та
науково-методичної діяльності Харківського науково-дослідного
інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М.  С.  Бокаріуса,
кандидат юридичних наук, професор;

24



СПІЦИНА  Ганна  Олександрівна, завідувач  лабораторії
теоретичних  досліджень,  редакційно-видавничої  та  науково-
методичної  діяльності  Харківського  науково-дослідного
інституту  судових  експертиз  ім.  Засл.  проф.  М.  С.  Бокаріуса,
доктор юридичних наук, доцент

Деякі  особливості  оскарження  рішень,  дій  чи
бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора
як інституту кримінального процесу України

ШЕСТАКОВ Володимир Іванович, аспірант Харківського
національного університету внутрішніх справ

Щодо змісту експертної ініціативи в судочинстві
ЩЕРБАНЮК  Дмитро  Володимирович, аспірант

Харківського національного університету внутрішніх справ

Проблемні  питання  призначення  судової  експертизи
наркотичних засобів,  психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів

ЮНАЦЬКИЙ Олександр Володимирович, доцент
кафедри  приватної  охоронної  діяльності Запорізького
національного  технічного  університету,  кандидат  юридичних
наук, доцент

Механізм утворення слідів рук
ЮРЧИК  Тетяна  Василівна, головний  експерт  сектору

дактилоскопічних  видів  досліджень  та  обліків  відділу
криміналістичних  видів  досліджень  Харківського  науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
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