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Місце проведення:
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
м. Київ, бул. Вернадського, 16 – В, ауд. 218.

Порядок проведення

13.30 – 14.00

Реєстрація учасників конференції.

14.00 – 14.20

Відкриття конференції. Привітання учасників конференції.

14.20 – 16.30

Пленарне засідання. Обговорення доповідей. Дискусія.

16.30 – 16.45

Фотосесія учасників конференції.

16.45 – 17.00

Підведення підсумків роботи конференції.

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ
Виступи на пленарному засіданні

–

до 15 хвилин

Повідомлення, обговорення, пропозиції

–

до 5 хвилин

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вступне слово професора Тимошенка Івана Івановича - ректора Європейського
університету, заслуженого працівника освіти України, Голови Асоціації навчальних закладів
України приватної форми власності, дійсного члена Міжнародної академії авторів наукових
відкриттів і винаходів, почесного професора Міжнародного університету (м. Відень) та
Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет
(США)»
Вступне слово Тимошенко Зої Іванівни – першого проректора Європейського
університету, кандидата філософських наук, професора
Доповіді на конференції
1.

Амеліна Анна Сергіївна
Університет державної фіскальної служби України, доцент кафедри, кандидат
юридичних наук, доцент
Поняття доказів в кримінальному процесі

2.

Андрієвська Людмила Олексіївна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, викладач
Сліди дорожньо-транспортної пригоди як елемент криміналістичної
характеристики злочинів

3.

Антонюк Поліна Євгеніївна
Національна академія внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор
кафедри криміналістики та судової медицини
Судова експертиза: трансформація понять

4.

Антощук Андрій Олександрович
Національна академія внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
кафедри криміналістики та судової медицини
Деякі аспекти використання безпілотних літальних апаратів при огляді місця
події

5.

Арешонков Віталій Володимирович
Національна академія внутрішніх справ, докторант, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Щодо конкретизації визначення попередніх досліджень у кримінальних
провадженнях

6.

Ахтирська Наталія Миколаївна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат
юридичних наук, доцент кафедри правосуддя
Питання експертного забезпечення міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження

7.

Бакал Анастасія Андріївна
Національна академія внутрішніх справ студентка 4-го курсу
Використання одорологічних досліджень як доказів у кримінальному
провадженні

8.

Баландюк Максим Геннадійович
Національна академія СБ України, курсант
Електронні докази у доказуванні

9.

Барвенко Віталій Костянтинович
Комінтернівський районний суд Одеської області, суддя
Криміналістичне забезпечення процесу розслідування злочинів проти довкілля

10. Безсонна Тетяна Федорівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, старший викладач
кафедри криміналістики та судової експертології
Чугай Валентин Костянтинович курсант 4-го курсу факультету №1
Проблеми присутності експерта під час проведення процесуальних дій
11. Беспаль Ольга Леонідівна
Національний авіаційний університет, Навчально-науковий юридичний інститут
асистент кафедри кримінального права і процесу,
Окремі соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо
дітей
12. Бєгалов Євген Павлович
здобувач наукового ступеня доктор філософії науково-дослідної лабораторії з
проблем криміналістики та судової експертизи, Національна академія внутрішніх
справ
Взаємодія слідчого з іншими суб’єктами під час розслідування незаконного
переправлення осіб через державний кордон
13. Бєжанова Анна Володимирівна
Харківський автомобільно-дорожній технікум, адвокат, викладач першої
категорії
Застосування технічних засобів та технологій в ході проведення слідчих
(розшукових дій у режимі відео конференції під час досудового розслідування)
14. Біленчук Петро Дмитрович
Київський університет права НАН України, професор кафедри галузевих
правових наук, кандидат юридичних наук, професор
Малій Микола Іванович
ТОВ «АЮР КОНСАЛТИНГ», директор
Сухоруков Микола Сергійович
Інтелектуальний форум «Єдина Європа» експерт соціально-комунікаційного
права
Поняття і система судового експертознавтва інтелектуальної власності
15. Білоус Олег Дмитрович
Національна академія внутрішніх справ, здобувач наукового ступеня доктор
філософії кафедри кримінального процесу,
Процесуальний порядок виклику спеціаліста та експерта у кримінальному
провадженні
16. Білоусов Богдан Леонідович
Університет державної фіскальної служби України, магістр 5 курсу
Оцінка висновку експерта у кримінальному провадженні

17. Богославська Марина Олександрівна
Генеральна прокуратура України, головний спеціаліст, кандидат юридичних
наук, доцент
Теоретичні та методологічні засади судово-лінгвістичної експертизи
18. Боднар Анастасія Василівна
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Пожежно-технічна експертиза під час розслідування знищення або
пошкодження майна
19. Бодоряк Юрій Дмитрович
Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, заступник завідувача відділу – завідувач сектору автотехнічних
досліджень відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження
транспортних засобів
Розмежування технічних та правових питань під час проведення автотехнічних
експертиз
20. Бочарова О.С.
кандидат юридических наук, член-корр. МНО «МАИТ», ведущий специалистэксперт ООО «Регула», доцент кафедры правовых дисциплин РГСУ филиал в
г. Минске
Экспертные исследования художественных ценностей с использованием
приборов регула
21. Будзієвський Максим Юрійович
Завідувач сектору криміналістичних експертиз, Запорізьке відділення
Дніпропетровського науково- дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук, доцент
Проблемні аспекти при виборі і використанні методики проведення судової
почеркознавчої експертизи
22. Висотенко Юлія Вікторівна
Національна академія внутрішніх справ, ад’юнкт кафедри криміналістики та
судової медицини
Окремі аспекти характеристики особи потерпілого при розслідуванні крадіжок
23. Власова Ганна Петрівна
ПВНЗ «Європейський університет», завідувач кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор
Васильковський Ігор Ігорович
ПВНЗ «Європейський університет», аспірант
Особливості взаємодії при розслідуванні кіберзлочинів
24. Войтович Ярослав В’ячеславович
Національна академія внутрішніх справ, аспірант наукової лабораторії з проблем
досудового розслідування,
Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики порушення
правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або
безпечної експлуатації будівель і споруд

25. Волошин Олексій Гнатович
Національна академія внутрішніх справ, старший викладач кафедри
криміналістичного забезпечення та судових експертиз
Судова експертиза: трансформація понять
26. Воробей Олена Василівна
Національна академія внутрішніх справ, здобувач кафедри криміналістики та
судової медицини
Окремі засади тимчасового доступу до речей і документів при розслідуванні
кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів
27. Воробей Олена В’ячеславівна
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз, Навчально-науковий інститут №2, кандидат
юридичних наук, доцент
Аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень у галузі судово-технічної
експертизи документів, захищених у період 2000-2017 р.р
28. Гаврилюк Борис Андрійович
Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, судовий експерт сектору трасологічних видів досліджень та обліків
відділу криміналістичних видів досліджень
Проведення експертних досліджень на основі автоматизації
29. Галаган Володимир Іванович
Національний університет «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних
наук, професор, завідувач кафедри кримінального та кримінального
процесуального права
Використання криміналістичних знань для ідентифікації особи під час перетину
державного кордону
30. Галаган Олександр Іванович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального
процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Письменний Дмитро Петрович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального
процесу кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Повноваження сторони захисту по призначенню експертизи у кримінальному
провадженні
31. Гарига-Грихно Маргарита Михайлівна
Чернігівський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення
діяльності центру
Краніометрія у практиці антропологічних та портретних ідентифікаційних
дослідженнях
32. Герасимчук Сергій Сергійович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», здобувач
До питання проведення огляду місця події при розслідуванні хуліганства,
пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості,
який виконує обов’язки з охорони громадського порядку

33. Гєрцик Ростислав Валерійович
Апеляційний суд Донецької області, суддя судової палати у кримінальних
справах, здобувач Донецького юридичного інституту МВС України
Тактика захисту під час судового розгляду проваджень про корисливонасильницькі кримінальні правопорушення
34. Гладчук Ігор Миколайович
ПВНЗ «Європейський університет», аспірант 3-го року навчання, юрисконсульт
ТОВ «КС Продакшн»
Поняття та види інформаційного забезпечення експертної діяльності
35. Гломб Юрій Олександрович
Рівненський окружний адміністративний суд, суддя
Криміналістичні види експертиз в адміністративному судочинстві
36. Глущенко Світлана Іванівна
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С
Бокаріуса, старший судовий експерт Сумського відділення
завідувач Сумського відділення
Савченко Ірина Олександрівна
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса, завідувач Сумського відділення
Проблемні питання у застосуванні електронних документів при проведенні
судових експертиз
37. Голубенко Лаура Олегівна
Донецькій державний університет управління, студентка 2 курсу
Зміни ознак зовнішності людини шляхом пластичних операцій
38. Гонгало Сергій Йосипович
Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського Національного
університету «Острозька академія», доцент кафедри правосуддя та кримінальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук
Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при
проведенні поліграфічних досліджень
39. Горбенко Володимир Олексійович
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, головний судовий експерт сектору економічних і інженернобудівельних досліджень відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів
досліджень і оціночної діяльності
Горбенко Вероніка Володимирівна
професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ»,
кандидат технічних наук
Встановлення причинності і обумовленості при проведенні інженерно-технічних
експертиз
40. Грига Марія Андріївна
Національна академія внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, науковий
співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування
До питання класифікації завдань судової експертизи

41. Григор’єва Вікторія Василівна
Донецький державний університет управління, доцент кафедри спеціальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Деякі спірні моменти процесуального статусу експерта з питань права
42. Гуріна Дарія Петрівна
«ПВНЗ Європейський університет», декан юридичного факультету, кандидат
юридичних наук
Особливості призначення судових експертиз під час досудового розслідування
злочинів
43. Гусєва Влада Олександрівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних
наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології
Деякі особливості використання судово-криміналістичних експертиз у злочинах
проти працівників правоохоронних органів
44. Дараган Валерій Валерійович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кандидат
юридичних наук., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та
спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної
поліції
Деякі питання сучасного стану криміналістичного забезпечення досудового
розслідування злочинів у сфері державних закупівель
45. Демідова Владислава Вадимівна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ад’юнкт кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Поняття способу вчинення злочину та його значення в криміналістичній
характеристиці жорстокого поводження з тваринами
46. Десятник Альона Василівна
Херсонський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектору технічних досліджень документів та почерку відділу
криміналістичних видів досліджень
Характеристика засобів захисту біометричного паспорту громадянина України
з безконтактним електронним носієм
47. Дімітров Максим Костянтинович
Львівський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
кримінально-правових дисциплін факультету №6, спеціаліст відділу
документального забезпечення Прокуратури Львівської області
Погроза в Кримінальному кодексі України: окремі питання кваліфікації
48. Домбай Марина Миколаївна
Університет державної фіскальної України служби, старший викладач кафедри
фінансових розслідувань
Інститут процесуального керівництва у кримінальному провадженні:
вітчизняний та зарубіжний досвід
49. Друма Інна Миколаївна
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Процесуальні аспекти форм відшкодування шкоди у кримінальному судочинстві

50. Єфімов Микола Миколайович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії, кандидат юридичних наук
Особливості криміналістичного забезпечення проведення обшуку при
розслідуванні злочинів проти моральності
51. Жижин Артем Вадимович
Національна академія внутрішніх справ, аспірант кафедри криміналістики та
судової медицини
Розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів,
вчинених неповнолітніми
52. Жуков Андрій Андрійович
ГУ ДФС у м. Києві, перший заступник начальника ДПІ, що координує роботу
підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві
Організаційні питання розслідування злочинів у податковій сфері
53. Завдов’єва Ірина Геннадіївна
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідуючий сектору економічних і інженерно-будівельних досліджень
відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень і оціночної
діяльності
Будинки і споруди, що не експлуатуються, як об’єкт дослідження комплексних
судових експертиз
54. Загорулько Євгенія Георгіївна
Донецькій державний університет управління, студентка 2 курсу
Судова експертиза по-новому – важливість реформ у наш час
55. Зеленчук Володимир Олегович
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, студент 5-го
курсу Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Цифрове алібі
56. Іонова Вікторія Вікторівна
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач відділу
Перспективний напрямок ідентифікації особи у криміналістиці – молекулярногенетична експертиза
57. Іщенко Андрій Володимирович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та
судової медицини, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України
Юсупов Володимир Васильович
Національна академія внутрішніх справ, докторант, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Науковий доробок професора Н.І. Клименко у галузі судової експертології та
криміналістики: аналіз наукового керівництва та опонування

58. Казьмірова Інна Вікторівна
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», аспірант кафедри інформаційного права та права
інтелектуальної власності факультету соціології і права
Забезпечення схоронності та цілісності копії інформації знятої в порядку
тимчасового доступу
59. Калініна Ірина Валеріївна
Донецький державний університет управління, завідувач кафедри спеціальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук
Розвиток конкурентної (альтернативної) експертизи в Україні
60. Калужна Оксана Михайлівна
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук
Залучення експерта на досудовому розслідуванні за Законом № 2147-VIII від
03.10.2017 р.: проблеми та недалекоглядність законодавця
61. Калюга Каріна Вікторівна
Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету,
заступник завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики,
кандидат юридичних наук
Деякі питання удосконалення експертної діяльності в України
62. Канюка Олена Юріївна
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектору біологічних досліджень
Спосіб виготовлення відбитків кутикули волосся
63. Каркоцький Іван Олексійович
Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, директор
Гій Тимофій Олександрович
Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, заступник директора – завідувач відділу забезпечення діяльності
Актуальні напрямки оптимізації структури і змісту висновку експерта
64. Карпов Никифор Семенович
Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансових
розслідувань, доктор юридичних наук, професор
Забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні про податковий
злочин
65. Карпов Никифор Семенович
Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансових
розслідувань, доктор юридичних наук, професор
Розвиток законодавства про арешт майна третьої особи у кримінальному
провадженні
66. Катеринчук Катерина Володимирівна
Навчально-науковий юридичний інститут Національний авіаційний університет
м. Київ, доцент кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних
наук, доцент

Особливості суб’єктивної сторони складів злочинів при кваліфікації тілесних
ушкоджень
67. Кириленко Світлана Сергіївна
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз міністерства юстиції
України, судовий експерт
Характеристика змін окремих ознак почерку, що проявилися в рукописних записах,
виконаних особами в стані алкогольного сп’яніння
68. Кісіль Наталія Валеріївна
ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України,
заступник директора Центру судової експертизи та експертних досліджень,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Експертні технології при доказуванні порушень прав інтелектуальної власності
69. Клименко Нина Ивановна
ЧВУЗ «Европейский университет», профессор кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики, доктор юридических наук, профессор
Проблемы судебной экспертологии
70. Климчук Дмитро Валерійович
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
судовий експерт-вибухотехнік
Застосування методу комп’ютерного моделювання в судовій електротехнічній
експертизі
71. Климчук Михайло Павлович
Національна академія внутрішніх справ, , науковий співробітник науководослідної лабораторії ННІ№2, кандидат юридичних наук, доцент
Окремі проблеми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
72. Клюєв Олександр Миколайович
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса, директор, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України
Розвиток теорії та практики судової експертизи в діяльності Харківського
науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
73. Ковалевська Євгенія Валеріївна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, викладач кафедри
судової медицини та медичного права
Можливості спеціальних медичних знань в процесі доказування
74. Коваленко Валентин Васильович
ПВНЗ «Європейський університет», проректор з євроінтеграційного процесу,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Академії наук вищої освіти України
Проблеми боротьби з насильством у місцях позбавлення волі
75. Ковальов Василь Володимирович
Маріупольський державний університет, доцент кафедри, кандидат юридичних
наук
Ковальова Ольга Вікторівна
Донецький НДЕКЦ МВС України, завідувач сектору, кандидат юридичних наук

Формалізація зв’язків сутностей судової експертизи з метою створення
автоматизованої інформаційної системи
76. Кожевніков Валерій Вікторович
Черкаський НДЕКЦ МВС України, заступник завідувача відділу
криміналістичних видів досліджень
До питання систематизації об’єктів балістичних обліків Експертної служби
МВС України
77. Кожевніков Олексій Андрійович
Харківський НДЕКЦ МВС України, головний судовий експерт
Актуальність фототехнічної експертизи на сучасному етапі розвитку
криміналістики
78. Колесов Едуард Євгенович
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
судовий експерт, кандидат історичних наук
Автоматизація судової будівельно-технічної експертизи
79. Колодій Олена Анатоліївна
ПВНЗ «Європейський університет», студентка 1 курсу магістратури
Військові суди та військова експертиза: мета створення та основні завдання
80. Коломієць Андрій Васильович
Запорізьке відділення Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України, завідувач
сектору економічних та інших видів досліджень
Про визначення способу виготовлення патронів
81. Колонюк Віктор Петрович
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз МЮ України, учений
секретар – завідувач відділу, кандидат юридичних наук, доцент
Форіс Юлія Борисівна
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції
України, старший науковий співробітник відділу науково-методичної та
редакційно-видавничої діяльності
Клименко Ніна Іванівна – видатний науковець в галузі криміналістики та судової
експертизи
82. Кольцова Маргарита Володимирівна
Донецький державний університет управління, студентка 2 курсу
Внесок Клименко Ніни Іванівни у розвиток судової експертизи
83. Кононенко Наталія Олександрівна
Національна академія внутрішніх справ, викладач кафедри криміналістики та
судової медицини
Способи вчинення хуліганства під час проведення спортивно-масових заходів
84. Корж Валентина Павлівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри
кримінально-правових дисциплін факультету №6, доктор юридичних наук,
професор, почесний працівник Прокуратури України
Использование консультационной помощи специалистов в методике
расследования экономических преступлений

85. Кофанов Андрій Віталійович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз, кандидат юридичних наук, доцент
Деякі процесуальні та непроцесуальні аспекти попередніх досліджень (минуле і
майбутнє)
86. Кравченко Крістіна Станіславівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри
правосуддя юридичного факультету
Особливості проведення допиту потерпілих осіб при розслідуванні торгівлі
людьми з метою трудової експлуатації
87. Кравчук Тетяна Олександрівна
Помічник адвоката, кандидат юридичних наук
Типові судові експертизи в адміністративних судах України
88. Кравчук Олег Вікторович
Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, заступник директора центру – завідувач відділу криміналістичних видів
досліджень кандидат юридичних наук
Доценко Олег Олексійович
Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, головний судовий експерт сектору дослідження зброї відділу
криміналістичних видів досліджень
Щодо окремих проблемних питань доцільності призначення експертиз холодної
зброї
89. Кравчук Петро Юрійович
«ПВНЗ Європейський університет», доцент кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук
Щодо особливостей тактики допиту неповнолітніх підозрюваних
90. Крикун Ганна Сергіївна
Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
провідний фахівець з наукової роботи відділу нормативного та методичного
забезпечення, планування і контролю
Проблемні питання взаємодії слідчого з працівниками експертної служби
91. Кубарєв Іван Володимирович
Донецький юридичний інститут, доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
Щодо змісту організації розслідування злочинів
92. Кунтій Андрій Ігорович
Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри
кримінального процесу, кандидат юридичних наук
Ольшанська Лілія Іванівна
Жидачівське відділення Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області,
головний державний ревізор – інспектор
Незаконне розповсюдження медійного контенту в мережах провайдерів
програмної послуги: аналіз судової практики

93. Купріянова Лариса Сергіївна
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, факультет
фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ спорту
та фізичної реабілітації, кандидат медичних наук, доцент
Купріянова Дарина Сергіївна
Опольський Державний університету, Польща, Ополє, студент 3-го курсу
Тhe phenomenon of the oedipus’s complex’ destruction as a main precursor of unequal
marriages’ creation in the aim of reincarnation of the psycho-emotional balance in the
adolescents’ life
94. Курята Леонід Леонідович
Національна академія внутрішніх справ, аспірант кафедри криміналістики та
судової медицини
Криміналістичне дослідження типових способів шахрайства
95. Лакуста Оксана Миколаївна
Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, судовий експерт
Особливості судово-експертної діяльності в Україні та США
96. Левицький Андрій Олегович
СУ ГУНП в Миколаївській області, начальник відділу криміналістичного
забезпечення
Розвиток пломб та їх криміналістичного дослідження
97. Лилова Юлія Юріївна
Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства
юстиції України, завідувач лабораторією криміналістичних досліджень
Перспективи розвитку судової експертизи
98. Линник Олена Валеріївна
Університет державної фіскальної служби України, доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики
Особливості призначення судової експертизи під час досудового розслідування
кримінальних правопорушень у сфері комп’ютерних технологій
99. Літун Олег Олегович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Окремі аспекти організації розшуку дітей, які зникли безвісті
100. Лопата Ольга Андріївна
Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
головний судовий експерт відділу трасологічних видів досліджень лабораторії
криміналістичних видів досліджень, кандидат юридичних наук
Запровадження європейського досвіду до судово-експертної діяльності
Експертної служби МВС України
101. Лубенцов Андрій Васильович
Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, завідувач лабораторії
Деякі аспекти відокремлення судової автотехнічної експертизи від
автотехнічного дослідження

102. Лук’янчиков Борис Євгенович
Державний науково-дослідний інститут МВС України, науковий співробітник,
кандидат юридичних наук, доцент
Спеціаліст в огляді дорожньо-транспортної події
103. Лук’янчиков Євген Дмитрович
Національний технічний університет України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,
професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності,
доктор юридичних наук, професор
Лук’янчикова Вікторія Євгенівна
Науково-дослідний інститут МВС України, науковий співробітник
Консультація – самостійна форма використання спеціальних знань
104. Лукашевич Віталій Григорович
Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету,
завідувач кафедрою кримінального процесу та криміналістики, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Кримінально-процесуальний, гносеологічний та криміналістичний аспекти
поняття доказів
105. Лускатов Олександр Віталійович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри
кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Проблеми пред’явлення для впізнання приміщень та ділянок місцевості
106. Мазурок Олег Ярославович
Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного
реагування Національної поліції, заступник начальника відділу управління
оперативного інформування та реагування
Проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів, пов’язаних із безвісною
відсутністю особи
107. Маловічко Ангеліна Олександрівна
Донецькій державний університет управління, студентка 2 курсу
Ніна Іванівна Клименко – взірець знавця-науковця з судової експертизи
108. Малярова Валерія Олегівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри
криміналістики та судової експертології, доктор юридичних наук, доцент
Правовий баланс у вирішенні питання забезпечення права на захист
109. Манько Євгенія Сергіївна
Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний цент МВС України,
головний судовий експерт
Поняття «підпис» на сучасному етапі розвитку суспільства
110. Мартиненок Ольга Ігорівна
Одеський державний університет внутрішніх справ слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Деякі особливості процесуального порядку вручення особі повідомлення про
підозру

111. Мельник Оксана Вікторівна
Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального процесу,
кандидат юридичних наук, доцент
До питання ефективності досудового розслідування у кримінальному
провадженні
112. Мельник Роман Володимирович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кандидат
юридичних наук доцент кафедри цивільного, господарського, кримінального
права та правоохоронної діяльності інституту права та суспільних відносин
університету «Україна», кандидат юридичних наук
Інноваційні технології в судовій балістиці (міжнародний досвід)
113. Мельничук Іван Іванович
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Повноваження слідчого судді щодо забезпечення допустимості доказів у
кримінальному процесі України
114.Мировська Анна Всеволодівна
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та
судової медицини, кандидат юридичних наук, доцент
Актуальні проблеми оптимізації роботи слідчого
115. Молибога Микола Павлович,
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції
України
провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук
Колонюк Віктор Петрович,
учений секретар – завідувач відділу, кандидат юридичних наук, доцент
Кумулятивний феномен при формуванні вогнепальних пошкоджень
116. Мотлях Олександр Іванович
Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник
наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ №1, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Поліграфологія як міждисциплінарна галузь знань та її зв'язок з наукою
криміналістикою
117. Мудрецька Ганна Володимирівна
Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри
кримінального процесу, кандидат юридичних наук
Нормативне регулювання затримання особи без ухвали слідчого судді
118. Мудрецький Роман Володимирович
Апеляційний суд Дніпропетровської області, суддя
Сучасні види протидії судовому розгляду кримінальних проваджень
119. Наливайко Євгеній Олександрович
Національна академія прокуратури України, викладач відділу підготовки
прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, кандидат
юридичних наук

Проблеми застосування поліграфа та даних отриманих за його допомогою у
кримінальному провадженні
120. Науменко С.М.
Київський НДІСЕ МЮ України, старший науковий співробітник лабораторії
криміналістичних видів досліджень
Окремі аспекти встановлення знищених ідентифікаційних номерів на
транспортних засобах
121. Наумова Анна Олександрівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри
кримінально-правових дисциплін факультету №6, кандидат юридичних наук
Проблеми забезпечення прав учасників кримінального процесу при призначенні
експертизи
122. Недайхліб Олена Валеріївна
Сумський НДЕКЦ МВС України, головний судовий експерт відділу
економічних досліджень, аспірант ННІ права СумДУ
Особливості призначення економічної експертизи
123. Нестеренко Сергій Дмитрович
Національна академія прокуратури України, старший викладач відділу
підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство
Проблемні питання ініціювання та проведення обшуку для забезпечення
реалізація завдань кримінального провадження для доказування
124. Ніколайчук Ольга Василівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, ад’юнкт докторантури
та ад’юнктури
Слідова картина неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та
здоров'я дітей
125. Новіков Ігор Володимирович
Рівненський НДЕКЦ МВС України, старший судовий експерт сектору технічних
досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень
Варіаційна зміна ознак при дослідженні автентичних підписів з великим
розривом у часі
126. Одерій Олексій Володимирович
Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри кримінальноправових дисциплін та судових експертиз, доктор юридичних наук, доцент
Тактика підготовчого етапу ОМП по злочинам проти довкілля (окремий аспект)
127. Омельченко Олександр Євгенійович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального
процесу, кандидат юридичних наук, доцент
Каплун Роман Миколайович
Юридичне підприємство ТОВ «ВАЛМА», директор
Позбавлення свободи за Європейською конвенцією з прав людини
128. Омельчук Любов Василівна
Університет державної фіскальної служби України, доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики, заступник завідувача кафедри

кримінального процесу та криміналістики з наукової роботи та фахової
підготовки, кандидат юридичних наук
Пацало Л.В., здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики
Карпюк І. С., студентка ННІ права
Проблеми нового законодавчого врегулювання судової експертизи
129. Омельчук Любов Василівна
Університет державної фіскальної служби України, доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики, заступник завідувача кафедри
кримінального процесу та криміналістики з наукової роботи та фахової
підготовки, кандидат юридичних наук
Бичок Тетяна Петрівна
студентка Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України
Актуальні проблеми призначення судової експертизи
130. Островерхов Дмитро Олександрович
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, юрисконсульт 1-ої категорії, адвокат
Баранов Павло Юрійович
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт
Значення дефініцій при проведенні судових експертних досліджень
131. Павлова Наталя Валеріївна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, старший викладач
кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, кандидат юридичних
наук
Прийняття рішення у випадках смерті людини похилого віку, яка померла вдома
(за відсутністю явних ознак насильства)
132. Падалка Андрій Миколайович
Університет державної фіскальної служби України, в.о. завідувача кафедри
фінансових розслідувань, кандидат юридичних наук
Деякі аспекти закінчення досудового розслідування злочину, передбаченого ст.
212 КК України
133. Пампуха Геннадій Геннадійович
Президент Європейської арбітражної палати
Перспективи розвитку міжнародної судово-експертної діяльності
134. Партоленко Наталія Вікторівна
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Можливості використання спеціальних знань нотаріусами
135. Патик Леся Леонідівна
Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри криміналістики та
судової медицини, кандидат юридичних наук
Захист від підробки диплома молодшого спеціаліста, що виготовляється
поліграфічним способом
136. Пашиєва Алла Сергіївна
Національна академія внутрішніх справ, науковий співробітник відділу
організації науково-дослідної роботи, здобувач кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз ННІ № 2

Програмований підхід при визначенні належності предмета до метальної
холодної зброї
137. Пекар Ростислав Нар’янович
ГУ ДФС у м. Києві, начальник оперативного управління Департаменту
податкової інспекції Оболонського району ГУ ДФС у м. Києві
Окремі питання використання слідчим засобів масової інформації в діяльності з
розслідування кримінальних правопорушень
138. Пеньківський Вадим Федорович
Київський інститут ринкових відносин, доцент кафедри права
Поняття судової експертизи в цивільному процесі
139. Перлін Владлен Станіславович
Харківський національний університет внутрішніх справ, аспірант відділу організації освітньонаукової підготовки
Тактичні завдання розслідування самовільного присвоєння владних повноважень
або звання службової особи
140. Петняк Владислав Васильович
Національна академія Служби безпеки України, курсант
Отримання біологічних зразків у особи під час досудового розслідування у
примусовому порядку
141. Пиріг Ігор Володимирович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії, доктор юридичних наук, доцент
Проблеми формування предмета та системи судової експертології
142. Піддубний Денис Русланович
Київський Окружний Адміністративний Суд, помічник судді, магістр права
Тактика проведення деяких судових експертиз під час розслідування побутових
злочинів
143. Плетенець Віктор Миколайович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії, кандидат юридичних наук,
доцент
Криміналістичне забезпечення подолання протидії кримінальному судочинству:
окремі аспекти проблеми
144.Плосконос Артем Ігоревич
Національна академія внутрішніх справ, ад’юнкт кафедри криміналістики та
судової медицини
Використання результатів оперативної діяльності під час допиту
145. Поліщук Інна Юріївна
Центр судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства
«Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України,
начальник відділу економічних досліджень
Застосування спеціальних знань при незаконному використанні торговельних
марок

146. Преснакова Наталя Борисівна
Донецькій державний університет управління, студентка 2 курсу
Криміналістична класифікація злочинів як засіб оптимізації досудового
розслідування
147. Пчеліна Оксана Василівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального процесу
та організації досудового слідства, доктор юридичних наук, доцент
Перспективність побудови методики розслідування злочинів у сфері службової
діяльності
148. Пясковський Вадим Валерійович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та
судової медицини, кандидат юридичних наук, доцент
Сучасний погляд на «портрет» особи злочинця насильницьких злочинів проти
статевої недоторканності неповнолітніх
149. Рибалко Юлія Сергіївна
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Захисник як суб’єкт доказування у кримінальному судочинстві України
150. Російський Ілля Костянтинович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Тактика проведення допиту при розслідуванні крадіжок з приміщень магазинів
151. Рувін Олександр Григорович
Київський науково-дослідний судових експертиз Міністерства юстиції України,
директор, доктор юридичних наук
Полтавський Андрій Олександрович
Київський науково-дослідний судових експертиз Міністерства юстиції України,
помічник директора
Впровадження міжнародних стандартів у судово-експертне забезпечення
правосуддя: проблеми та шляхи вирішення
152. Рябінін Ігор Миколайович
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, головний судовий експерт відділу вибухово-технічних та пожежнотехнічних досліджень
Визначення лінійної швидкості поширення горіння при проведенні пожежнотехнічної експертизи
153. Савчук Тетяна Іванівна
Харківський національний університет внутрішніх справ, старший викладач
кафедри криміналістики та судової експертології, кандидат юридичних наук
Спосіб вчинення злочину як один із основних елементів механізму вчинення
корупційних злочинів
154. Саінчин Олександр Сергійович
Херсонський державний університет, завідувач кафедрою галузевого права,
доктор юридичних наук, професор
Професор Кліменко Н.І. як науковець та фундатор вітчизняної науки
криміналістики

155. Самодін Артем Володимирович
Національна академія внутрішніх справ, завідувач кафедри криміналістики та
судової медицини, кандидат юридичних наук, доцент
Участь спеціаліста-криміналіста у проведенні окремих слідчих (розшукових) та
інших процесуальних діях
156. Самойленко Олена Анатоліївна
Національний Університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри
криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
До питання механізму вчинення злочинів у кіберпросторі
157. Сахненко Олена Володимирівна
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, заступник директора – завідувач відділу криміналістичних видів
досліджень
Канюка Олена Юріївна
Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектору біологічних досліджень
Щодо питання черговості призначення деяких експертиз
158. Свиридова Людмила Вікторівна
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса головний судовий експерт; завідувач лабораторії, кандидат
юридичних наук
Абросимова Валентина Герасимівна
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса, головний судовий експерт
Сиротенко Наталя Вадимівна
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М.С. Бокаріуса, старший науковий співробітник
Перспективи розвитку судово-експертної діяльності в роботах Н.І. Клименко
159. Семенов Віктор Васильович
Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри криміналістики та
судової медицини, кандидат юридичних наук, доцент
Сучасні можливості використання методу моделювання в криміналістиці
160. Сербін Микола Миколайович
Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції»
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, викладач,
кандидат юридичних наук, доцент
Фактори, що визначають організаційно-тактичні особливості розслідування
втеч з місць позбавлення волі
161. Сидоренко Леонід Онисимович
Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності
центру
Солдатські медальйони часів Другої світової війни – нетрадиційні об’єкти
дослідження в технічній експертизі документів
162. Сидорук Марина Вікторівна
Національна академія внутрішніх справ, студент 4 - го курсу
Виявлення ознак злочину, вчиненого особами з фізичними або психічними вадами

163. Синяков Федір Васильович
Херсонський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, заступник директора центру – завідувач відділу забезпечення діяльності
центру
Киберспециалисты по ОМП – будущее криминалистики
164. Сисоєва Вікторія Петрівна
Національна академія внутрішніх справ, старший науковий співробітник відділу
організації науково-дослідної роботи, кандидат юридичних наук
Сучасні тенденції профілактичної діяльності слідчого
165. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса, , заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних
наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідна робота
Харківського НДІ судових експертиз імені
Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – одна з найважливіших функцій
установи
166. Сіроух Ірина Володимирівна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Криміналістичне забезпечення обшуку у справах про створення місць розпусти
та звідництво
167. Скачкова Тетяна Юріївна
Донецький державний університет управління, доцент кафедри, кандидат
юридичних наук, доцент
Документ як джерело інформації про особу, що виконала його
168. Скрипка Аліна Вікторівна
Національний університет «Одеська юридична академія», студент магістратури
Питання методики розслідування економічних злочинів у сфері кредитнофінансових операцій
169. Скрипник Михайло Михайлович
Рівненський НДЕКЦ МВС України, судовий експерт сектору технічних
досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень
Встановлення, змін первинного змісту в документі внесених шляхом
додруковування
170. Слободянюк Павло Леонідович
Шевченківський районний суд м. Києва, суддя
Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 209 КК України
171. Смалюк Тарас Васильович
Прокуратура Волинської області, прокурор відділу представництва інтересів
громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень
Накладення арешту на майно третьої особи

172. Сокальський Сергій Петрович
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,
старший судовий експерт
Історія та теоретичні основи дактилоскопічних досліджень
173. Сокиран Федір Михайлович
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та
судової медицини, кандидат юридичних наук, доцент
Психологічний вплив в криміналістичній тактиці
174. Соколова-Височина Яна Анатоліївна
Національна академія прокуратури України, старший викладач відділу
підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, кандидат
юридичних наук, доцент
Проблемні питання досудового розслідування злочинів, вчинених на тимчасово
окупованих територіях
175. Старушкевич Анатолій Володимирович
Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри
фінансових розслідувань, кандидат юридичних наук, доцент
Сутність криміналістичного мислення
176. Стаскевич Ганна Сергіївна
ПВНЗ «Європейський університет», викладач кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики
Способи відшкодування шкоди, що виникла внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди
177. Степанюк Руслан Леонтійович
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри
криміналістики та судової експертології, доктор юридичних наук, професор
Щодо природи науки криміналістики
178. Стратієвський Олег Дмитрович
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Порядок вручення повідомлення про підозру під час здійснення спеціального
досудового розслідування
179. Стратонов Василь Миколайович
Херсонський державний університет, професор кафедри галузевого права доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Деякі психологічні особливості діяльності слідчого в процесі провадження
розслідування
180. Сукрухо Наталія В’ячеславівна
Донецький державний університет управління, студентка магістратури
спеціальності «Право»
Висновок іноземного експерта: особливість використання та доказове значення
у кримінальному судочинстві України

181. Суржик В’ячеслав Геннадійович
Чернігівський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, судовий експерт, кандидат економічних наук, доцент
Теорія та практика судово-економічної експертизи на сучасному етапі розвитку
криміналістики
182. Сухомлин Юлія Володимирівна
Національна академія внутрішніх справ, здобувач кафедри кримінального
процесу
Залучення спеціаліста до у часті у процесуальних діях за клопотанням сторони
захисту
183. Тальянчук Леся Сергіївна
Вінницький науково-дослідного експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектором технічних досліджень документів та почерку відділу
криміналістичних видів досліджень, кандидат юридичних наук
Щодо підробки паспортних документів
184. Танабаш Вікторія Вікторівна
Донецький державний університет управління, студентка магістратури
спеціальності «Право»
Паспорт громадянина України, у формi картки (ID - картка) як об’єкт
технiчної експертизи документiв
185. Таран Олена Вікторівна
Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник
наукової лабораторії з проблем досудового розслідування, доктор юридичних
наук, старший науковий співробітник
Окремі проблеми практики розслідування злочинів проти безпеки виробництва
186. Таранова Анастасія Миколаївна
Національна академія внутрішніх справ, ад’юнкт
Особливості підготовки та призначення судово-медичної експертизи при
розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або
фармацевтичним працівником
187. Тимченко Олександр Вікторович
Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, головний судовий експерт сектору дактилоскопічних видів досліджень
та обліків відділу криміналістичних видів досліджень
Удосконалення тактики оглядів місць подій за кримінальними правопорушеннями
у сфері забруднення водного простору (ст. 242, 243 ККУ)
188. Титула Дмитро Вікторович
Національної академії Служби безпеки України, викладач кафедри
кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
Окремі питання дотримання права людини на справедливий суд при
використанні у доказуванні результатів негласних слідчих (розшукових) дій
189. Турко Марія Ярославовна
Донецькій державний університет управління, студентка 2 курсу
Особливості проведення судово-медичної експертизи при розслідуванні
зґвалтування

190. Тутецька Ніна Володимирівна
Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектору технічних досліджень документів та почерку
Судова експертиза як засіб доказування у кримінальному судочинстві
191. Удовенко Жанна Володимирівна
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз ННІ №2, кандидат юридичних наук, доцент
Окремі питання проведення експертиз
192. Усольцев Сергій Олександрович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Залучення спеціаліста до проведення огляду місця події при розслідуванні
незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами
193. Фастовець Валерій Анатолійович
Національна академія Служби безпеки України, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Оновлений порядок призначення судової експертизи у кримінальному
провадженні: недоліки правової регламентації
194. Федченко Володимир Михайлович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри
кримінального процесу, кандидат юридичних наук, професор
Окремі аспекти доказування під час відібрання біологічного зразку для
порівняльного дослідження
195. Федчишина Віолетта Віталіївна
Університет ДФС України, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності
кандидат економічних наук
Вирішення судово-економічною експертизою питання щодо розміру
матеріальних збитків
196. Федчишин Андрій Анатолійович
ЮФ «ОНСТАН», партнер
Експертне забезпечення третейської інституції як альтернативного способу
розгляду спорів
197. Фролов Олександр Павлович
Університет державної фіскальної служби України, завідувач навчальної
лабораторії кафедри фінансових розслідувань
Об’єкти обшуку у формі спеціальної операції
198. Хижна Оксана Романівна
Національна академія внутрішніх справ, аспірант,
Співвідношення засади безпосередності дослідження доказів та свободи від
самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї на
стадії судового розгляду
199. Холодова Марія Вадимівна
Донецький державний університет управління, студентка магістратури
спеціальності «Право»
Про особливості суб’єкта комплексних експертиз

200. Хорватова Оксана Олегівна
ПВНЗ «Європейський університет», завідувач кафедри міжнародного,
господарського та цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент
Особливості призначення експертиз в господарському судочинстві
201. Христов Олександр Леонідович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Проблемні питання взаємодії громадськості з органами Національної поліції під
час розслідування злочинів
202. Цимбал Петро Васильович
Університет ДФС України, завідувач кафедри кримінального процесу та
криміналістики, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Федорчук М.А.
Університет ДФС України, аспірант кафедри кримінального процесу та
криміналістики
Варшавець Я.Л
Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки, здобувач
кафедри кримінального права та процесу
Співвідношення поняття «спеціальні знання» із суміжними поняттями у
кримінальному провадженні
203. Чабан Олександр Олександрович
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження в контексті
засади забезпечення права на захист
204. Чабан Вікторія Олексіївна
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури 2-го
курсу заочної форми навчання ННІЗДН факультет № 2
Юридична природа цивільного позову у кримінальному судочинстві
205. Чаплинський Костянтин Олександрович
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, завідувач
кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, доктор юридичних
наук, професор
Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів,
учинених неповнолітніми
206. Чаусов Дмитро Юрійович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ад’юнкт кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Окремі аспекти криміналістичного забезпечення проведення огляду місця події
при розслідуванні незаконного позбавлення волі та викрадення людини
207. Чернявський Сергій Сергійович
Національна академія внутрішніх справ, проректор, доктор юридичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
Чорноус Юлія Миколаївна
Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та
судової медицини, доктор юридичних наук, професор

Наукові праці Н.І. Клименко – фундаментальна основа вітчизняної судовоекспертної діяльності
208. Чигрина Галина Леонідівна
Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри
фінансових розслідувань, кандидат юридичних наук, доцент
Використання спеціальних знань під час збирання документів
209. Чіпець Олександр Іванович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
криміналістики, судової медицини та психіатрії
Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного переміщення
вогнепальної зброї
210. Шадура Олександр Вікторович
Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектору трасологічних видів досліджень та обліків відділу
криміналістичних видів досліджень
Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів та роль
Експертної служби МВС України
211. Шаламай Юрій Олегович
Університет державної фіскальної служби України
Загальні положення криміналістичного доказування
розслідування

під

час досудового

212. Шаповал Сергій Васильович
Одеський державний університет внутрішніх справ, слухач магістратури
факультету №2 ННІЗДН
Встановлення належності показань у кримінальному проваджені
213. Шевченко Денис Миколайович
Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, завідувач сектору дослідження зброї
Актуальні питання дослідження зразків зброї та конструктивно схожих із нею
виробів
214. Шестакова Анастасія Ігорівна
Донецький державний університет управління, студентка магістратури
спеціальності «Право»
Особливості вибору експерта у контексті реформування кримінального
процесуального законодавства
215. Шульга Наталія Валеріївна
Національна академія внутрішніх справ, ад’юнкт кафедри кримінального процесу
Участь спеціаліста у дистанційному досудовому розслідуванні
216. Шурашкевич Василь Миколайович
Національна академія внутрішніх справ, аспірант наукової лабораторії з проблем
досудового розслідування докторантури та аспірантури
Можливості трасологічних досліджень при розслідуванні умисного
пошкодження об’єктів електроенергетики

217. Щербаковский Михаил Григорьевич
Харьковский национальный университет внутренних дел, профессор кафедры,
доктор юридических наук, доцент
Судебная экспертология и специальные знания эксперта
218. Щербанюк Дмитро Володимирович
Харківський національний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри
криміналістики та судової експертології
Умови формування та зміст внутрішнього переконання судового експерта щодо
доцільності реалізації права на експертну ініціативу
219. Юнацький Олександр Володимирович
Запорізький національний технічний університет, доцент кафедри приватної
охоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Співвідношення компетентності та компетенції судового експерта
кримінальному провадженні

у

220. Юсупов Володимир Васильович
Національна академія внутрішніх справ, докторант, кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Перспективні напрями розвитку криміналістики у сучасних умовах
221. Яковіна Орест Богданович
Національна академія внутрішніх справ, аспірант кафедри криміналістики та
судової медицини
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні розбоїв,
учинених неповнолітніми
222. Ярослав Артур Андрійович
Університет державної фіскальної служби України
До питання класифікації доказів по податковим злочинам

